
Jaraguá do Sul e Vale do ltapocu • Fim-de-semana, 23 e 24 de fevereiro de 2008 • N° 5.847 • R$ 2,00 • www.ocorreiodopovo.com.br

Ciclista volta
aostreinos

.
� 'Clássico regional

_:.iJI.��o,�l·.t !?I���II��n���
mingo, às 16h pelo Catarinense.

Página 21

Que tal um cochilo poro melhorar
o memória? Pesquiso do Univer
sido'de de Dusseldorf, no Alema
nha: sugere que cochilos r�pidos
podem melhorar o desempenho
em testes de memória. De acor

do com o estudo, voluntários que
tiveram seis minutos de sono de
pois de memorizar uma série de
palavras conseguiram se lembrar
melhor delas.
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Rogério Müller pedalo depois de ficar
16 anos longe do suo maior paixão.

'
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Troca-troca de partido marca

os últimos anos em Jaraguá
Pelo menos 24 políticos mudaram de sigla depois do último eleição. listo inclui prefeito e vice.
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LEIA HOJE
Gentileza

é fundamental

Hoi- até as
17:00h.Mulheres ainda'

.

sem delegacia.
o assassinato de Rosilel1e Kisner segui
do do suicídio do agressor reõscendeu
o debate sobre o necessidade de uma

delegacia especializado.
Página 7

Obra de R$ 600 .

mil abandonadã
Há quatro anos foi inaugurado o

abatedouro municipal, que até hoje
nunca foi utilizado. Projeto pode re

verter situação.
PáginaS
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OPINIÃO·----------

CHARGE

PONTO DE VISTA

Humano, demasiadamente humano

LUIZ HENRIQUE
DA SILVEIRA,
GOVERNADOR
DO ESTADO

Nesta semana tão tumultuada,
em que almas penadas tentaram sair
de suas tumbas, tornados castigaram
gente boa e trabalhadora, corvos ten

taram bicar olhos honestos e transpa
rentes, enfim, nesta semana quase comum,

.

de agenda cheia, mas acrescida de surpresas .

e- armadilhas inesperadas, não tive tempo
de escolher um tema, muito menos escrever

sobre ele.

Quando esses imprevistos me impedem

DO LEITOR

A serviço do

municipalismo
o Municipalismo consiste no movimento de maior

representatividade em defesa dos interesses da coleti
vidade e da autogestão dos povos, uma vez que oportu
niza um empoderamentoda sociedade civil sem para-
lelo ao longo da história.

_

A figura do "Município" surgiu na Roma antiga, na
qual o Império Romano oportunizou, através deste ar
ranjo institucional, a unificação dos mais variados po
vos, etnias e territórios, através da manutenção das au
tonomias aos respectivos assuntos internos, mantendo
um elo com o governo central.

Defender o .municípalismo nos dias atuais é defender
o arranjo institucional previsto na constituição cidadã de
1988, que, num gesto de inovação, outorgou aos Municí

pios brasileiros o status de "entes federados" ao lado dos
Estados, do Distrito Federal e da União. Cabe ressaltar
que, até hoje, o modelo de "Federação Trina", tomando de
empréstimo as palavras do jurista Miguel Reale, foi ado
tado somente pela Federação brasileira, uma vez que ne
nhum outro país ousou tamanha inovação institucional.

Portanto, nada mais natural que as Associações de
Municípios, como a Amvali, promovam o fortalecimento
do "Munícípalísmo'', lutando pela expansão da repres�n
tatividade e de ações integradas de interesse público, ma
nifestos'nos inúmeros projetos de políticas públicas que
oportunizam a autogestão às municipalidades.

Em 2008 a Associação dos Municípios do Vale do
Itapocu - Amvali completará 29 anos de história a

serviço do municipalismo. Ao longo dessas quase três
décadas, foram significativos os avanços rumo a inte

gração de inicialmente seis e após 1993, dos 7 Municí

pios da microrregião, quais sejam, Barra Velha, Corupá,
Guaramirim, [araguá do Sul, Massaranduba, São João
do Itaperiú e Schroeder.

Hoje a Amvali orgulha-se de fazer parte de um siste
ma integrado de 20 entidades municipalistas federadas
junto a Fecam - Federação Catarinense de Municípios,
legítima representante dos 293 Municípios catarinen

ses, presidida em 2008, pelo Presidente da Amvali, Pre
feito de Massarandub_a Dávio Leu.

ALESSANDRO HANSEN VARGAS, GESTOR DE POlÍTICAS PÚBLICAS

Os textos para esta coluna deverão ter no maximo 2.000 caracteres e podem ser

enviados para o e-mail redacao@ocorreiodopovo.com.br. ou por carta para a

Rua Procopio Gomes de Oliveira, 246, CEP 89251-200, Cx. Postal 18. É obrigatorio
informar nome completo, profissão, 'CPF e

' telefone (' não serão publicados).

O CORREIO DO POVO

de desenvolvermeu hobby predileto - escre- russo Tolstoi 'é outro que conhecia
ver -, lanço mão do que outros fizeram, cer- como ninguém a alma dos ressenti
taniente coin muito mais brilho e gênio, E, dos: "Há quem passe pelo bosque e só
nessa escolha, procuro separar pensamen- veja lenha para fogueira"; e propunha
tos que, de alguma forma, espelhem o mo- civilidade aos alvos da vingança da
mento por que passamos. Fiz mais: todos queles: ''A verdade deve impor-se .sem

os autores citados nasceram ou morreram violência" .

entre 23 e 25 de fevereiro. Vejam se não há Ulysses Guimarães costumava di-
pertinência e atualidade nàs frases abaixo. zer que quem "pensa e age pequeno,

O escritor francês Victor Hugo, fica pequeno". Em sua peça "Heauton
nascido em 25/2/1802, é um de meus

.

Tiinorúmenos", o poeta latino Terên

preferidos. Dele se pode sacar críticas _ cio se apropria do conceito cunhado
ácidas aos corvos de sempre: "Gente' pelo dramaturgo grego Menandro du
de alma pequena é como certos anões zentos anos antes para cunhar a divisa

que dispõem de uI9- excelente meio de do humanismo: "Sou humano, e nada

parecer com os gigantes: empoleirar- do que é humano me é estranho".
se no ombro de um deles".' A mim basta-me ser humano, de-

Morto em 25/2/1983, o escritor masiadamente hu-mano.

Diretor: Nelson Luiz Pereira

Editora: Patrícia M.oraes

• Fones: (47) 3371.1919 • 3055.0019
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----------pOLíTICA-

FALA Aí! Os' intocáveis
-_ ,No pátio do supermerendo Angeloni da Rua Barão do Rio Branco,

o carro do prefeito Moacir Bertoldi (PMOB), o 001, que no jogo do
bicho corresponde ao avestruz, está estacionado em vaga exclusiva
para idosos. Péssimo exemplo de como não praticar a cidadania.
Muito pior quando se trata da maior autoridade constituída no mu

nicípio. Pelo menos é o que reza a hierarquia da Constituição. E
na esteira de infrações passíveis de multas e pontos na carteiro,

-

motorista de caminhão da prefeitura, adaptado para o transporte de
máquinas e que não estava levando ou recolhendo equipamentos no

local, não sé faz de rogado e estacionou em faixa amarela na Waldemar
Grubba. Mais uma infração de trânsito! depois da kom6i e do fusca já
mostrados aqui na semana.

-

- " Não podemos
dizer que elos (os
brasileiras) estão

morrendo de aborto. "
HEloíSA HElENA (PSOl),

EX-SENA.OORA,
_ paro quem os métodos utilizados

não sensibilizam tonto como
I -

uma mãe jogar seu filho
recém-nascido no lixo.

CERTEZA"Órgãos de imprensa
não podem pretender
fazer um papel que
cabe ooTeU e 00

Ministério Público."
HENRIQUE FONTANA (PT-SR)j
DEPUTADO, contrário o liberação

.

dé notas fiscais coin despesas dos PARCERIAS
deputados _federais indenizados Proposta de parcerias com empresaspelo Câmara.

privadas para criar oportunidade
"Em princípio, deu de trabalho aos presidiários foi

aprovada na Comissão de finanças
credibilidade 00 e Tributação da Assembléia Legislo-

-

trabalho "do Câmara ,-, tiva. o projeto é do de�utodo �dete
"

.• de Jesus (PRB) e preve reduçao de
MARIO PEIXER (DEM), - ICMS às empresas que, através de

PREF,EITO DE GUARAMIRIM, convênios com o Estado, passem o

sobre relatório de CI que investigou fabricar, reparar ou prover a monu-
.denúncias de superfaturamento de tenção de bens do trabalho prlslo-
notas no Secretario de Esportes. nal, dentro ou fora dos presídios.

Se o relator da CEI que apurou (?) os ceu
sas da explosão na Arena dia 18 de julho
do ano passado não encontr.ou vestígios

,

.

para apontar com clareza e segurança as

causas e nem quem construiu saía que
não estava no projeto original e que teria
acumulado gás metano vindo do antigo li
xão, por certo o Ministério Público o fará,
com a clareza que a comunidade deseja.

-_,

REALIDADE
VereadorTerrys da Silva (PTB), eleito vice-

-

presidente da Câmara,. de Vereadores
com votos da bancada do prefeito, prega
ser necessário mais aproximação entre
os pares fora da tribuna, como passo
para resgatar a imagem do legislativo.
Ele próprio, porém, entende ser tarefa
difícil. lembra que são 11 vereadores,
com pensamentos diferentes. E' que
nem todos trazem de casa a virtude do
diálogo. Nem precisava dizer.

O CORREIO DO POVO lUSABADO, 23 DE FEVEREIRO DE 2008

;1;, •

c;$ffl

sar o lTIari�odohdó0p[efelto Moacir Bert;illi (PMDB!, cóso.o TeE
, aceite as explicuções so�[e a prestaçã9 de conta� dO,exeFcicio de

-O06;;seria o de menos poro oioposição ria Câmara de Jaroguá, onde
_

ele pteéisaria ..
de oito votos paro se livrar. do problema� A pergunto é;

quais os vereadores que teriam a coragem'd,e manter- o condenação?
'

jif"' .... ::
.

"

,'f;

CARROS 1
,Na CEI da merenda escolar foi denunéiodo que na cam�itnha de 2006, o "

,comitê da vice-prefeita Rosemeire Vasel (PC do B) teria alugado carros de
locadora de JoinvHle, cujo proprietário seria uni lobista daSP Alimentos.
Rosemeire foi quem assinou a terceirização. Nada demais se outra empre-

-

iSO, d ma família, não fosse prestadora' de serviços dit prefeitura.
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DANÇA DAS CADEIRAS

pOLíTICA----�-----

Políticos e o troca-troca de partidos
São pelo menos 24 nomes desde a eleição de2004, incluindo prefeito e vice

,

r' •

�

JARAGUÁ DO SUL

Desde a última eleição muni
cipal, pelo menos 24 detentores
de cargos eletivos, funcionários

V'EREADORES EM'EXERCI'CI'Ode confiánça na Prefeitura e lí-
deres partidários trocaram de le

genda em Jaraguá do Sul. A lista
inclui prefeito,' vice-prefeito, se

cretáríos municipais, vereadores
e presidentes de, partidos. Desa
venças entre políticos, quebra de
acordos, convites para cargos na
Prefeitura e o apoio a candidatu
ras para o pleito de 5 de outubro
estão entre os motivos que leva- JAIME NEG�ERBON _

-

ram às mudanças de sigla.
.

PJ poro PMDB
, Para o eleitor que tem comb

critério de voto afihidade com

a, legenda, fica a constatação de
, 'que o prefeito Moacir Bertoldi
e a vice" Rosemeire Vasel, além

,

de quatro dos 11 vereadores não
estão mais nos partidos que os

ajudaram a eleger em 2004. 'Ou-. '

tros dois vereadores licencia
dos,' que assumiram cargos na

Prefeitura, também migraram
de sigla. O troca-troca provo
cou uma reviravolta na relação
Executivo-Legislativo. Antes,
quem fazia oposição ao prefei
to, que migrou do PL (atual PRJ

.�.

para o PMDB, acabou virando
,

seu aliado na Câmara no decor
rer desta legislatura.

FO,i,o que aconteceu com os

vereadores Jaime Negherbon e
, Jurandir 'Michels, ambos eleitos

., pelo PT, que' integrou coligação
..

adversária em 2004. Agora filia-
dos no PMDB e PV; que fazem

, parte da base aliada do governo.
Mesmo caso é o' do secretário
de Urbanismo, Afonso Piazera

Neto, eleito vereador pelo PSDB,
-;

'

sigla que deixou ainda em 2005. PRESIDENTES OU MEMBROS DE EXECUTIVA DOS PARTIDOS
No ano passado, ingressou no

PR, que apóia o prefeito.
Já a vereadora Maristela Me-'

nel foi eleita pelo DEM, também
partido adversário de Bertoldi,
no último pleito. Entretanto, em
janeiro, já no PT do B, foi eleita
presidente da Câmara com votos

'. ,dos parlamentares da situação. ANTÔNIO ECKERT
, ,

No lado inverso está o vereador _ PSDB poro PV
Ronaldo Raulino, que chegou
a ser líder de governo e hoje faz

oposição ao prefeito. Ele se ele

geu pelo PL e, depois de passar
pelo PTB, está filiado no PDT,
partidos que fizeram parte da

coligação vitoriosa em 2004, mas
deixaram a base governista.

CAROLINA TOMASELLI

QUEM MUDOU DE SIGLA E EM QUAL INGRESSOU

'JURANDIR MICHELS
_ PT poro PV

RONALDO RAULINO '

_ PL poro,PTB e depois PDT,
MARISTElA MENEL
_ DEM poro PT do B

FUNCIONÁRIOS EM CARGOS COMISSIONADOS NA PREFEITURA

Secretário de Urbanismo
e vereador licenciado
AFONSO PIAZERA NETO
_ PSDB paro PR

Secretário poro
Assuntos de Gestão
JAIR ALEXANDRE
_ PTB po ra PSB

Secretário do
Desenvolvimento Rural
AMARILDO SARTI

Secretário de

Administração
CELSO PIRMANN
_ ingressou no PSB

,
'

Prefeito MOACI R BERTOLDI
,

_ dÓ PR (ex,PL) poro PMDB

CEcíliA KONEll
_ PMDB poro DEM

_ PR pato PV

Assessor de gestóo do
Secretario de Planejamento

'

CARLOS DIAS _ saiu do
PRB e está sem partido

Diretor de Habitação
JAIR PEDRI

-

_ PTB po ro PSB

Presidente do Fundação de

Esportes e vereador licencia
do JEAN LElftPRECHT
_ PTB poro PC do B

Presidente do Fundação
Cultural e suplente

'

de vereador NATÁLIA PETRY
_ PP poro PSB '

ALTEVIR,FOGAÇA JÚNIOR
_ PPS poro PRB

"

MÁRIO PAPPEN
'_ PT poro PC do B

CARLOS ALBERTO REALI
_ PPS poro PRB

EMERSON GONÇALVES
,

_ PSB poro PTB:

IVO KONEll '

_ PMDS poro DEM
IVO PETRAS KONEll
_ PSB poro PTB "

JOAQUIM DOMINGOS
_ PSDB poro PV

LUIZ HIRSCHEN
_ PSB poro PTB

Vice-prefeito
'ROSEMEIRE VASEL
_ PTB poro PR e depois PC daB
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ABATEDOURO

Empreendimento de portas fechadas
Segundo secretário, a utilização agora depende de ajuste em termo de uso

JARAGUÁ DO SUL

Portas trancadas com cadea
dos, alarme em funcionamentos
dia e noite e urna.obra de R$ 600
mil marcada por polêmicas. Esta
é a atual situação do abatedouro

municipal, inaugurado em. julho
de .2004 e abandonado desde en
tão. Nestes quase. quatro anos,
nenhum animal foi morto no lo
cal e os equipamentos sofrem a

ação do tempo e da inutilidade.
Já na entrada se percebea falta

de ocupação à qual: o empreendi
mento está sujeitoJA rua que dá
acesso a ele está à beira da inter
díção, Isto porque,' tem ínúnieras
valas abertas pelo escoamento

da água das chuvas e a situação
dificulta qualquer tentativa de

aproximação. Como se não bas-
· tasse, na entrada, -uma corrente
de ferro impede a passagem de

· desconhecidos.

No pátio, o limo toma conta do
chão e de algumas partes externas
do prédio. Já dentro do abatedou
ro o que se vê são câmeras-frias
e máquinas enferrujando. Há até
uma delas sendo deteriorada por
uma goteira do telhado.

Conforme o secretário de De
serivolvimento Rural, Amarildo
Sarti, a utilização do espaço de

pende da aprovação demudanças
realizadas no Termo de Condição
de Uso do abatedouro. Para isso

.

acontecer, a Câmara de Verea

dores precisa votar o projeto que
amplia o prazo de exploração de
três para cinco anos, com possi
bilidade de renovação. Em segui
da, o condoínínio de produtores
rurais, assume o .empreendímen
toe pode negociar a operaciona
lização com outras empresas.

Inaugurado há quase quatro anos no governo de Irineu Pasold, abatedouro sofre os prejuízos da inutilidadeKELLY ERDMANN

Asso.ciado tem interesse. no espaço.··
Mas será necessário investimento de cerca de R$ 500mil parafuncionamento

Ex�prefeito se defende e Sarti
criti�a inauguração do:local
JARAGUÁ DO SÜL

Para o ex-prefeito Irineu Pa-

sold, o abandono do abatedou-
·

TO é um "compromísso polítíco"
de Moacir Bertoldi. Ele destaca

queo local já poderia estar em
funcionamento e sempre foi a
melhor alternativa para mini
mizar á atividade clandestina.

·

Na época da construção, mais
de 30 espaços desse tipo opera
vam sem qualquer fiscalização'
do município.

O secretário de'Desenvolvi
mento Rural; Amaríldo Sarti,
discorda da visão do ex-prefeito

·

Irineu Pasold quanto ao aban-

dono do abatedouro.' "O local JARAGUÁ DO SUL

nunca entrou em funcionamen-' Mesmo precisando de cer

to porque foi inaugurado sem ca de R$ 500 mil de inves
estar pronto, só isso", responde timentos complementares,
criticando a atitude da gestão quase o total que já foi gasto
anterior. no local,' o abatedouro ainda

.Na opinião dele; o espaço gera interesses. Conforme
deveria ter sido entregue ape- Waldemar Rau, presidente

. nas quando estivesse finaliza- do condomínio de usuários,
do. "Se eles não terminaram; só o que falta é a Câmara

porque nós somos obrigados aprovar o termo de uso para
a fazer?", indaga. Em segui- a associação firmar contrato
da, o secretário lembra que a' de operacionalização.
partir da aprovação do termo O negócio deve ser fecha
de uso pela Câmara de Verea- do com Honório Tomelin, em
dores a conclusão da obra vai presário da cidade. Ele plane

jaria desembolsar o dinheiro
referente às melhorias para

O Cor.reio· errou depois fabricar . embutidos
tendo a carne de porco como

. Ao contrário do que foi publicado no copo do ediçõo de quinto-feira, 20 defevereiro. principal ingrediente. - Ain-
O projeto "Retido Joroguá" terá custo de R$ 60,mil e nõo de R$ 60 milhões. - da assim, a comunidade e os

depois associados continuam
tendo o direito de explorar o
local, mediante pagamento de
taxa.

Mas, para isso sair do pa
pel e virar realidade, a Câ
mara de Vereadores tem que
aprovar o projeto o quanto
antes. Segundo o presidente
interino da casa, Terrys da
Silva; o termo entra na pauta
de votação na segunda-feira,
provavelmente.

acontecer.

.

Dentro do prédio restam equipamentos enferrujados e aberturas no teto

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE JARAGuA DO SUL S/A - CODEJAS
Rua Exp Angelo Vicenzi, 455, Vila Lenzi - Jaraguá do Sul

PROCESSO SELETIVO SIMPUFICADO 00l/2008
SELEÇÃO DE PESSOAL EM CARÁTER 'i'EM-poRÁRIo

REF.: PRORROGAÇÃOOO PRAW DEINSCRIÇÃO EAIJ'ERAÇÃO DADATAOOS�.-

COMUNICADO
A-CODEJAS - Companhia de Desenvolvimento de [araguá do Sul S/A, por seu Diretor

Presidente Pedro João Pedrotti, comunica a todos os interessados que o prazô de inseri-

, ções para o PROCESSO SELETIVO SIMPLlliICADO 001/2008 foi prorrogado, podendo as

inscrições serem feitas até o dia 05 de março do corrente. Comuaicamos, ainda, quea
data dos testes/entrevistas, anteriormente marcada para dia 2'3/02/2008 às 08:30 horas, foi
transferida para o dia 08 de março de 2008, às 08:30 horas, na ARENAjARAGUÁ na Rua

Expedicionário Ángelo Vicenzi, 455, bairro Vila Lenzi, .nesta cidade. Os demais itens do
Edital 001/2008 permanecem inalterados.

Jaraguá do sill, 20 de fevereiro de 2008.

PEDRO JOÃO PEDROTTI - Diretor Presidente
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PRESERVAÇÃO

GERAL

Preocupação com o meio ambiente
Crianças plantam mudas de árvores para revitalizarmata ciliar de córrego
JARAGUÁ DO SUL

"É legal plantar. O lugar
onde a gente mora fica bonito.
Mais crianças deveriam fazer
isso". Esta é a opinião de [eni
fer da Silva Albano, de apenas
oito anos, mas que já participa

.

de uma ação para preservar o
meio ambiente. Jenifer é uma

das cerca de 100 crianças da
rede municipal que aderiu ao

projeto Rio Limpo: Uma con-

fluência ambiental,
.

A ação aconteceu ontem,
no córrego do Loteamento Tifa
Schubert, no Bairro Amizade .

Mais de 200 mudas de árvores
frutíferas foram distribuídas
às crianças, que ficaram ani
madas com a idéia de revita
lizar a mata ciliar do córrego.
"É muito legal plantar. A gen
te que mora aqui perto pode
cuidar das plantinhas depois.

Vai ficarmuito bonito", afirma
Bruno Garcia das Neves" de
nove anos, que vive ira lotea
mento.

A chefe de projetos am-
, bientais 'da Fundação. [ara
guaense do Meio Ambiente
(Fujama), Daiane Pasold, ex

plica que antes da atividade,
os alunos tiveram aulas teó
ricas sobre a illata ciliar da
região. "Esta é a parte prática
e a intenção é conscieritizar
as crianças dá importância
da revitalização", revela.

Já o presidente da Fuja-
. rna, Ranis Roberto Bosse, ex
plica

.

que a meta é o plantio
de 1200 mudas no local. Ele
revela ainda, que a intenção
é levar o projeto para outros
bairros do município.

"

DEBOR� VOLPI

"Palco Livre'� para 'artistas"
no Centro Cultural 'do Scar

Em clima de brincadeira, cerca de 1 00 crianças plantam mudos de árvores para revitalizar mata ciliar

Em busco de soluções poro o região
Jovens discutem políticas públicas e apontam mudanças que desejam

<'

Artistas interessados em as de música, teatro e danças. Cerca de 200 jovens do Vale
apresentar trabalhos no Cen- As apresentações podem ser do Itapocu estiveram reunidos
tro Cultural da Scar, em [ara- tanto em grupo, comb indivi- ·ontem, no auditório da Unerj
guá do Sul, já podem se ins- duais. Mas para partícipar, o para discutir políticas públi
cre,!,€r .no projeto Palco Livre. artista ou o grupo deve cum- cas para a juventude: Através
A iniciativa tem o objetivo de prir algumas' exigências como: de palestras, debates e ofici-·

,

dar oportunidade aos grupos ser nascido ou residente na re- nas eles se mostraram preo
da região de expor trabalhos gião do Vale do Itapocu e apre- cupados com os problemas
culturais em um ambiente sentar um projeto por escrito sociais da região e provaram
adequado. Produtores cultu- para a Scar. No documento, o que discutir política pode ser

rais e artistas que buscam. di- artista deve.informar a descri- algo atraente.
.

vulgar seus produtos vão con- ção do evento, duração, nú- Rosicléia Engelmann, de
tar com o espaço do Pequeno mero de p.essoas envolvidas, 15 anos; é de Schroeder e par
Teatro da instituição, que tem

. público-alvo e as necessida- tícipa pela primeira vez de um

capacidade de 223 lugares, des para a apresentação. Ou- everita como este: "Bem inte

para apresentação de espetá- tras informações pelo telefone ressante, uma coisa nova pra
culos gratuitos. (47) 32í15 2477 ou 'pelo e-mail mim. A maioria dos jovens

O projeto contempla as áre- scar@scar.art.br. não se interessa pela política,
mas deveriam começar a pen
sar nisso", afirma; Para ela, o

.
. ./ . . ,

.

que os Jovens mais precisam e

de oportunidades para inser- Jovens npentnm desafios e soluções para o sociedade em qUE: \'ilJ·�m.

ção no mercado de trabalho.
"Eu gostaria de trabalhar, logo
faço 16 anos, Mas acho que é
difícil conseguir o primeiro
emprego", revela.

Já Hernandes Michel Kla
. bunde, 16, de Corupá, acredita
que hoje os jovens buscam mais

,§_ informações e. o interesse pela
� política cresceu."É importante
is nós jovens pensarmos em polí-

Projeto "Palco Livre" da Scar está com inscrições abertos ticas públicas para o futuro."
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Sem dota para Delegacia da Mulher
Estrutura pode não funcionar até que novos policiais civis comecem a atuar

.
,

JARAGUÁ DO SUL

O assassinato da zeladora
Rosilene

-

Ana Kisner, 42, se

guido do suicídio do agressor,
Paulino Mendes da Silva, 42,
na tarde de quinta-feira, levan
tau novamente o debate sobre a

necessidade de uma delegacia'
da mulher em [araguá do Sul.
No entanto, a estrutura, reivin
dicada pela região há mais de
15 anos, corre o risco de não
sair do papel até a contratação
dos 900 policiais civis a serem

aprovados no concurso públi
co, que acontece em abril.

A previsão é de que os poli
ciais comecem a atuar no Estado

'

dentro de um ano e meio. Até lá,
é provável que a região não seja
contemplada com o atendimen
to especializado .. "Se tiver que
esperar um ano, vamos esperar;
Não adianta ter a delegacia e

não ter policiais para trabalhar",
comentou a secretária de De
senvolvimento Regional, Niura
Demarchi. Segundo ela, seriam
necessárias, no mínimo, cinco

pessoas para realizar o atendi
mento, sendo um delegado.

Ano, passado, o chefe-geral

da Polícia Civil de Santa Catari
na, Maurício Eskudlark, afirmou
que a estrutura deveria começar
a funcionar no município ainda
em 2007, o que não aconteceu.
Em contrapartida, o município
de São Miguel do Oeste, ganhou
uma delegacia de Proteção à
Mulher, à Criança e ao Idoso na
semana passada. De acordo com
Niura, a instalação da estrutu

ra em municípios menores que
Jaraguá do Sul é uma forma de
amenizar a falta de delegacias
de polícia civil em algumas re

giões.
De acordo com a presidente

do Comdim (Conselho Munici

pal dos Direitos daMulher), psi
cólogaElenirEscopelli, o Progra
ma de Atendimento à Mulher,
que funciona na Delegacia Re

gional, atende cerca de três ca

sos de violência doméstica por
dia dos municípios de Jaraguá
do Sul e Corupá. "Precisamos
de profissionais com preparo es

pecífico para atender a mulher
agredida. Não dá mais para ficar
serp. a delegacia", disse.

DAIANE ZANGHELINI Elenir, do Comdim, diz que região não pode ficar mais sem o delegacia
'

Homem tenta entrar no presí
dio com maconha na cueca
JARAGUÁ DO SUL

O presidiário Jeferson Julio
de Paula, de aproximadamente
25 anos, que retornava da saída

temporária, tentou entrar com

pedras de maconha e raxixe

(mistura de maconha com ou

tras substâncias) no Presídio Re

gional; onde cumpre pena por
furto. O fato aconteceu na tarde
deontem.

De acordo com funcionários
do Presídio, a droga estava es

condida na cueca. A Polícia Ci
vil não confirmou a informação
até o fechamento desta edição,
mas suspeita-se que eram quatro
pedras grandes de haxixe e duas
de maconha de menor tama

ilha, possivelmente destinadas
à comercialização. Jeferson, que

• [:3 cumpria pena por furto e apre
� sentava .bom comportamento,
i agora vai responder também por

"� tráfico de drogas.
Polícia Civil encaminhou drogo poro um laboratório, onde será analisado Na tarde de quinta-feira, dois

homens que tentavam transportar
moeda falsa e drogas numamoto
cicleta foram presos na BR-280,
próximo ao trevo de acesso à Ro
dovia do Arroz, em Guaramirim.
Amotocicleta CB 450 placaGNK-
8132, de Jaraguá do Sul, era con

duzida por A.M.M., 32 anos. No

capacete do passageiroM.L., 26; a
Polícia Militar encontrou oito cé
dulas falsas de R$ 50, totalízando
R$ 400.

CAÇA-NÍQUEIS
Seis máquinas caça-níqueis

foram apreendidas na noite de
'quinta-feira. A primeira apre-

, ensão aconteceu num bar da
Rua José Theodoro Ribeiro, na
Ilha da Figueira, onde foram
apreendidos dois equipamen
tos. Em seguida, quatro máqui
nas foram desativadas num bar
da Figueirinha, em Guarami
rim. Os responsáveis respon
derão em liberdade.

Crianças vão
morar com tia

Os filhos de oito e dez
anos do casal Rosilene Ana
Kisner e Paulino Mendes da
Silva, vão morar na casa de
uma tia. As crianças encon

traram o corpo dos pais na

cozinha de casa, na RuaWal
demar Rau, na tarde d� quin
ta-feira, quando voltaram da
escola. Segundo o Conselho
Tutelar, a tia se comprometeu
a levar os sobrinhos para que
eles recebam acompanha
mento especializado.

Paulino Mendes da Silva,
metalúrgico, matou a zeladora'
'Rosilene com cerca de ,15 fa
cadas, depois de uma discus
são, e em seguida se suicidou
com um corte no pescoço.'
Eles viviam juntos há cerca

de 12 anos. Rosilene também
tinha outras duas filhas, de
20 e 25 anos, do primeiro ca

samento. Esse foi o primei
ro homicídio que aconteceu
na região este ano.
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BARRAVELHA

Polietileno
deixa pista

,

escorregadia
Na quinta-feira, um caminhão de São
Paulo com problemas deixou vazar a

carga de polietileno por sobre a pista
da BR-101, quilômetro 88, em Barra
Velha'. A pista ficou lisa e muito peri
gosa e os Bombeiros Voluntários tive- .

ram muito trabalho para controlar o

trônsito e limpar a rodovia. De acordo
com os socorristas, o problema foi
ocasionado por uma válvula que es

tourou e deixou vazar dois mlllltros
do produto.

CONTRATAÇÃO
Contrato senhora

sozinha, independente
para residir e trabalhar
em residência de praia

de alto padrão.
Contato (47) 8826..Q099

VALE DO ITAPOCU-----�---

POMERODE

FEIRA DE PÁSCOA
NA PRAÇA CENTRAL

Nós dias 1 e 2, 8 e 9, 15 e 16 de mnrço acontecerá na Praça Jorge lacer
da, no centro de Pomerode, des 10 às 17 horas a Ostermarkt (Feira de
Páscoa). Na oportunidade serão realizadas pinturas em ovos de páscoa e

peças de decoração alusivas à doto. Haverá música, artesanato; gastrono�
mio e diversos atrações culturais.

'

SCHROEDER

Ginásio de esportes
No dia 25 de fevereiro, às 16 horas, nil Escola Elisa Cláudio Aguiar, em Schroeder,
haverá audiência público com o finali_dade de apresentar às autoridades e popu
lares o projeto do Ginásio de Esportes que deverá ser construído no município. A
iniciativa ficou por conto da SDR (secretaria'de Desenvolvimento Regional).

BIQUINIS E MÂIOS50%
-

VESTIDOS" SAíDAS, CHAPÉUS
BOlSAS;o BLUSAS, REGA

30.%

SÃO FRANCISCO GUARAMIRIM
('"'

Limi'nar suspende'
o início d aulas

Loteamento
. industrial

O Ministério Público Estadual suspen
deu, através de liminar, o inicio dos
aulas na Escola de Educação Básico
Professor Nicola Baptista, em Enseada,
São Francisco do Sul. O motivo sério o

falto de segurança nas dependências
da escola já que o instituição está em
obras. Dentre os problemas apontados
estão: cozinho sem águo encanado,
material de construção junto às mesas

dos alunos, fiação elétrico exposto nas

salas de aula, buracos e ferros expostos.

O loteamento Industrial, de Guara
mirim, só sairá após autorização do
Fatma (Fun�ação do Meio Ambiente)
que requer que o projeto do letea
mento seja refeito por completo. O
motivo é que o órgão pretende atu
alizar o documento paro só então
enviar um representante de Floria
nópolis paro dar o parecer referente
à construção. Já há uma empresa
esperando autorização poro poder se
instalar no local.

VALE DO ITAPOCU GUARAMIRIM

Assembléia geral.
no próximo dia 29
A Amvali (Associação do Vale do Ita- Os vereadores de Guaramirim estão

pocu) realizará a 100° Assembléia pressionando a concessionário de
Geral, no dia 29 de fevereiro, às 10 ,transporte coletivo poro que a mes-

horas, nas dependências do' Prefei- mo construa o terminal rodoviário no

tura de São. João do Itaperiú., Na município. O projeto já existe e prevê
oportunidade serão discutidos temas também o construção de novos pontos
como o Consórcio das Águas, os pro- de ônibus. No, ano passado a Canari-
jetos do bioálcool do banana, dentre nho;detentora da concessão, construiu
muitos outros temas. três novos abrigos no cidade.

Terminal
rodoviário

JARAGUÁ DO SUL

c,
o
o

is:
'5
O'
a:
«

, EVENTO DE MODA EM FLORIANÓPOLIS
Acontece hoje e amanhã em Florianópolis, no Tédesco Morino o Santo Ca
tarina Moda Contemporônea com o participação de todos os unidades do
Senai que desenvolvem algum trabalho na órea têxtil e de moda; inclusive
com alunos de Jaraguá do Sul. Os estudantes jaraguaense,s são Cristiane
dos Santos, Débora Gonçalves e Jennifer Garcia que apresentarão o Coleção'
Deep Mutation com a orientadora Ana Paula,Cavalcanti.

,'I VESTI
, A RI ���-'-

, '.. " GUARAM�RIM
O dinheiro arrecadado com o IPTU retoma ao contríbuints como investimento em escolas,
pavimentação, saneamento básico, segurança e saúde. A Prefeitura de Guaramirim iniciou a entrega
dos carnês do IPTU/2008 diretamente na residência dos contribuintes. Quem não receber até o dia

15 de março poderá comparecer e retirar diretamente na prefeitura. Para pagamento à vista o desconto

é de 20%, a prazo, o parcelamento é em até 6 vezes. Pague em dia seu IPTU, Guaramirim só tem a ganhar.
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Volta em obras e açDes
na área da saúde.
- 23 Postos de Saúdl' construídos, rl'formados ou ampüados.

\
.. 28.000 crianças vacinadas gratuitamente contra a gripe.
- Contribuição financeira elOS hospitais .

., PlantJo 2411 de pediatra e obstetra no Hospital Jaralu�.
- Plantão 24h de dois mpdicos no Hospital São José.

-ln8YaçJo no atendimento com o Programa Reslate Sadde Social:

4..616 atendimentos e 94.358 km rodados.

. .
"

I PIIfIIIIIl.
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ROQUEIRA

O CORREIO DO POVOHSABADO. 23 DE FEVEREIRO DE 2008

Dinheiro falta,
diz Rita Lee

,."

em cançao
Cantora está em turnê e

prepara álbum com inéditas
A cantora e composit-ora

Rita Lee diz que paga para não
sair de casa. Mas, segundo ela,

.

ainda há um motivo "bastante

instigante" que a faz cair na es

trada, como agora, que está em

turnê pelo País: dinheiro e os

fãs, claro. "Só saio se me paga
rem bem, esse é ummotivo bas
tante instigante. O outro (moti
vo) é entrar em contato com os

fãs e saber deles o que acharam
do show, ouvir sugestões, dar e
receber carinho" .

Rita Lee começou em ja
neiro mais uma turnê, que se

estende pelo menos até abril,
para comemorar os 40 anos de
carreira. Aos 60 anos, a musa

veterana não tem medo de dei
xar às claras que ultimamente
anda "meio reclamona". Diz

que tem pavor de voar de avião,
que odeia dormir em hotéis,
mas que tudo muda na hora de
encarar a platéia. O show teve
sua estréia no Rio de Janeiro,
no Canecão. Em março, ela toca

. em Brasília e Curitiba; em abril,
em São Paulo.

O tema dinheiro, ou melhor,
a falta dele, virou até mesmo

tema para canções. como uma

das-duas músicas inéditas que
vêm sendo apresentadas nos

shows. "É uma balada e se cha
ma Dinheiro, em que percebo
que eu tenho' de tudo nesta

vida - amor, saúde, trabalho,
família, amigos... mas sempre
está faltando dinheiro", brinca
Rita Lee.

HOMENAGEM
-AOSCHATOS

A segunda música nova se

chama Tão e é descrita pela_pró
pria autora de "pauleira", "E em

homenagem às pessoas chatas,
não exatamente as pentelhas,
(e sim) àquelas que de tão bo
azinhas, corretas e certinhas dá
vontade de esganar", contou.

Hácinco anos semum disco
de inéditas - o último foi Bala
cobaco - Rita Lee deu dicas de

que um próximo álbum pode
estar à vista. Não existe ainda
data de lançamento, mas ela
adianta que já tem um "gran
de material de músicas iné
ditas" e que estão sendo gra
vadas aos poucos no estúdio
de sua casa. ''As composições
vão desde bossa, passando por
boleros, baladas até porradas
metálicas", disse. "Sou uma

tropicalista e não tenho pudo
res em desfilar por quaisquer
avenidas musicais."

Cantora Rito Lee se diz uma reclamona e h_omenageia os chatos do planeta

--
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CRÔNICA

. CARLOS HENRIQUE SCHROEDER, ESCRITOR

Não diga noite
Como ela fica maravilhosa com um livro nas

mãos: seus finos dedos percorrem a extensão-das

páginas com carinho, os olhos em movimento,
os meio-sorrisos, o franzir das sobrancelhas. Ela
fecha "Noite do Oráculo" do Paul Auster por um
-instante, eu finjo retornar para minha leitura

(um ensaio de Blanchot), mas continuo a obser
vá-la. Ela fecha o livro. Coça a cabeça. Jeitinho
de dúvida.

- Olha só ...
- Sim, minha linda ...
- Q Paul Auster tem fixação por fotos, só

pode! Neste livro, um dos personagens desco
bre um visor de fotos 3D num baú e fica ob
cecado pelas fotos antigas da família ... Daí me
lembrei de um filme que ele assina o roteiro,
como é mesmo o nome? Assistimos juntos.:.

- Cortina ...
- Cortina de fumaça! Esse mesmo! Nele, o ge-

rente da tabacaria durante anos tira diariamen
te uma fotografia externa da loja. E uma dessas
fotos acaba- tendo um papel crucial no enredo ...
E no'� invenção da solidão", que me destes de
-natal, há até uma foto na abertura ... Sabe?"

- Sim ... Uma foto rasgada ...
- Nossa ... Começo a perceber a dimensão da

fotografia na obra do Auster.
- Espere aí...
- O quê?
Retorno com minha máquina fotográfica.
- Assim, nua?
- Ponha o livro ali, e tampe os-seios com a

mão, isso, pronto.
;
Ela coloca o livro entra as pernas, segura os

seios, faz um biquinho com os lábios. Tiro vá
rias fotos.

- Agora chega.
-Ok.
Nos beijamos, mordisco sua orelha, ela ri e

retoma para a leitura. Abro uma garrafa de Ca
bernet e vou descarregar as fotos no computa
dor. Há uma pasta em que salvo todas as fotos
em que Joana aparece interagindo com livros.
Lá estão fotos dela arrumando prateleiras de li
vros, no baleão da cozinha (em pé, cortando ce

bolas, mas com um livro ao lado), no banheiro,
estirada no sofá, deitada no chão, sempre com

um livro. E também até uma dela chorando, en
quanto lia "Não diganoite"'do Amós Oz.

Namoro as últimas fotos, fantásticas, o livro
entre as pernas, que coisa extraordínária. Bêba
do, divago.

O que realmente nos unia? A leitura? Esse

prazer sem medidas que conseguia tecer uni
versos. Acho que não, para mim eram as ima-

.

gens. Pois Joana lendo é a imagem mais perfei
ta que urna lente ou um olho pode captar, um
presente dos deuses (ou dos demônios?). Ache

que eu amo a imagem (dela e dos livros) mais do
que ela em si. Mas não importa, ela faz parte da

imagem, então nunca minto quando digo "eu te

amo". Aos poucos ela vai entender isso, assim
acho, vou prepará-la (não é a toa que sempre a

presenteio com livros do Paul Auster).
Tomo a garrafa toda e da soleira da porta fito

a esbelta silhueta de Joana, que dorme, singela,
ao lado do livro. Que imagem maravilhosa.

VARIEDADES---------

o Agente:
Vida Sem Volta

Ken é um policial que trabalho disfar
çado, mos que sente o indiferença de
seus colegas. Como formo de fuga, ele
se drogo. Ah Foi, o traficante de drogas,
posso o ser o único pessoa o poder aju
dá-lo em suo infelicidade. Mos quando
um crime ocorre, o vida de Ken tomo um

outro rumo.

Aos Meus Amigos
A história do romance, baseado em fotos
reais, se articulo em torno de um leito de
morte. No verdade, de um leito de suicí
dio, o do escritor e publicitário Leo. É o

seu suicídio que mobilizará o retomado
dos ideais. Um reencontro feito também
de desencontros, inclus.ive políticos. Livro
que deu origem o minissérie "Queridos
Amigos", que a Globo está exibindo.

NOVELAS

DESEJO PROIBIDO
Trojano insinuo poro Cândido que alguém de
suo coso pode ter tentado algo contra Chico
o mondo de outro pessoa.' Trajano explico que
encontrou um chapéu próximo 00 corro de
Chico. Trajano p.ergunta por Germano. Cândido
aviso que ele foi embora há dias. Doralice diz
o Trajano que Germano deixou alguns de seus

pertences. Louro agrodece Raquel por ajudar
Chico. Doralice procuro pelos pertences de Ger
mano, mos não encontro nado. Iraci acho que
Cândido foi responsável por tudo o qu� Chico'
fez de ruim à Ano.

BElEZA PURA
Guilherme diz que Sonia viajou. Norma conto'
poro Suzy sobre o ocidente. As equipes de res

gate não encontram os sobreviventes. Fernando
vê o noticiário. Betão consolo Helena. Joana
conto o suo história poro Guilherme, Klaus e

Dominique e fico lívido quando o engenheiro
conto sobre o ocidente. José Henrique come

moro o ocidente, mos disfarço no presença de
Adamastor. Anderson consolo Luiza. Guilherme
se lembro do ocidente que matou seus pois e

pede que Joana o ajude o contar o que aconte
ceu às crianças.

DUAS CARAS
Ferroço concordo em marcar o doto do casa

mento com Sílvio. Renato diz o Mario Paulo

que Ferraço ficou com ele o tempo todo. Juve
nal tento informações sobre Guigui no clínico
e descobre que Fernando morreu. Nadir vai à

delegacia retirar o queixo. Juvenal pergunto o

Claudius se Ferroço ainda não descobriu que
ele

é

o responsável pelo embargo. Bárbaro, Be
noliel e Fernando entram no restaurante e ou

vem H.eraldo falar do "nosso bebê". Sílvio fico
furiosa.ao saber que Mario Paula'vai organizar
o festa de Renato.

AMOR E INTRIGAS
Marcos diz poro Chris que ainda irá colocar Ali
ce atrás dos grades. Jurandir está de bobeira
no Bar quando Petrônio chego e aviso que Alice
não morreu. Jurandir ligo poro Alexandra poro
cobrar pelo "serviço". Giuseppe conto poro Doro

que roubaram suo aposentadoria. Pedro se de

paro com Marcos no pensão. Dorotéia converso

com Camilo, que deixo escapar que o pensão
inteiro está achando que Alice é o autora dos
roubos. Pe�ro discute com Marcos, que conto

que Alice está morando no suo coso.

CAMINHOS DO CORAÇÃO
Morcela corre poro janela; com uma armo no

mão, e vê o leão próximo 00 barroco. Taveiro

ameaço Gúdi, Grozi e Moriso, mos Gúdi aviso
que irá falar poro todo mundo que o delega
do virou vampiro. Ernesto se aproximo, mos
Taveiro disfarço e sai. Simone descobre que
Ano Luz está internado. Elo fico chocado e vai

poro o hospital. Cassandra e Mouro discutem

por causo de Simone. üanlle e Lúcio come

çam o dançar e.tedns se unlmum, Ângelo e

Cloro imploram poro conhecer o mõe e Guiga
diz que irá tentar encontrá-lo.
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Lopez ganha
gêmeos em NY
Jennifer Lopez deu à luz gêmeos - o me

nino Max e o menino Emme. Os gêmeos
são us primeiros filhos de Lopez. de ,38
anos, que se casou com o também can

tor MiJrc Anthony, de 39 anos, em 2004.
Anthony jó tem dois filhos de relações
anteriores. Se Jennifer Lopez realmente
receber os seis milhões de dólares que'
estó pedindo pelo foto dos filhos, elo
entro poro o história como o copo de
revisto mais coro de todos os tempos.

Ex-BB Fernando
nu em revista gay
'Eu nunca achei que um dia fosse ser

convidado poro um trabalho desses',
diz ex-participante do reality show.
'O ex-BB Fernando hão descarto o

possibilidade de posar nu para n "6
Magazine", dedicado 00 público goy.
O moço vai avaliar o proposto. "Ainda

- estou me situando. Mos não descarto
o possibilidade de posar nu", disse.
Ao todo, nove ex-integrantes do pro
gramo jó tiraram o roupa poro o "6":

SUDOKU

SOBRE OJOGO
É um jogo de lógica muito simples e viciante. O objetivo
é preencher um quadrado 9x9 com números de 1'0 9 sem

repelir números em cada linha e cada coluna. Também
nõo se pode repelir números em cada quadrado de 3x3. -

SOLUÇÃO

Fãs de Belo gritam
o nome de Viviane
Belo gravou novo CO e OVO, no eitibank
Hall, no Borro do Tijuca, esta semana,
com o participação de famosos como
Alcione e Negra Li. A noivo 6racyanne

,

Barbosa, cloro, também estava presente
e falou sobre o casamento que foi
odiado: "Eu quero poder preparar todo
o meu casamento sem correria". No
intervalo do show, fãs começaram o

vaiar 6racyanne e gritar pelo nome de
Viviane Araújo, ex-mulher de Belo.

DIVIRTA-SE

Boa notícia
A mulher telefono poro o marido:
.- Ouerido, tenho uma noticio boa e

uma mó!
- Lamento, mos estou no meio de
uma reunião tensa,me diz só o boa!
- O airbag do seu corro estó
funcionando direitinho!

PREVISÃO DO TEMPO

Persiste o-condição típico de verão em se. Sol
com aumento de nuvens e chuva isolado no

tarde e noite, devido ao·calor. Temperatura
elevado. Ventos de fraco o moderados.

� .I!Z1iI�f'llilIJ;t

HOJE

MIN: 20kl C
MAx: 29" C ,�r'1i#
Sal COOl pancadas
de chuVa

DOMINGO

MIN: se-c
MÁX: 26"C
Chuvoso

O CORREIO DO POVO'mSABADO. 23 DE FEVEREIRO DE 2008

ANIVERSÁRIOS

�------------------------------------------------------------------
• ÁRIES

)(,
GÊMEOS

.

•

(20/3 a 20/4) (21/5 a 20/6)
.....

'. .

.

Comece a semana Hoje seu regente
.\. dando um pouco faz boa harmonia

mais de atenção à com a Lua e isso

pessoa amada. Vênus e Mercúrio lhe sugere um ótimo dia para ter
em harmonia com a Lua dão boa aquele papo com a pessoa ama-

contribuição para o entendimen- da. O relacionamento está indo
to. Cuidado apenas para nãó ser muito bem. Boa hora de resolver
muito possessivo. Juntos é que " problemas. Muita criatividade
se resolvem os problel!1as. fará você ter sucesso hoje.

TOURO
(21/4 a 20/5) .

Taurino. com seu

regente hoje em

belos aspectos no

céu não há desculpa para não
ser feliz. Mantenha o equilíbrio
em suas atitudes ao se expres
sar. Tudo sairá do jeitinho que
você quer desde que não haja
nenhum tipo de afobação.

CÂNCER
(21/6 a 21/7)
Hoje que seu

regente, a Lua,
recebe boas influ

ências cósmicas, as coisas en
trarão nos eixos em sua casa.

Você terá um dia bem tranqüilo
no que se refere ao relaciona
mento familiar. Aproveite para
intensificar esta relação.

...,(>... LEÃO

�..J (22(7 a 22/8)
:: ') , O ceu apresenta

""'" � bons aspectos com
Mercúrio e isso

indica que será um dia especial
no que se refere à comunicação.
Se expressar bem faz com que
você chegue mais rápido a

aonde quer. Esta expressão pôde
também ser através da escrita.

I1f
VIRGEM
(23/8 a 22/9)
Mercúrio se junta
a Vênus e recebe
a energia lunar,

dando ao virginiano um bom
dia. E este momento refletirá na

sua vida financeira lhe trazendo
perspectivas. O importante é
valorizar este momenio e tirar o
melhor proveito de iudo.

. ,
__ .�� ... � ... , .. _,. ..... 4 ... '. � ... ��.� ... "'_�,.,

#
LIBRA
(23/9 a 22/10)
Lua e?J seu signo
em trlgono com

-

seu regente diz que
hoje, tudo que depender de você,
terá muito sucesso. Sabendo
tomar a frente das situações
você conseguirá vencer qualquer
desafio. Só não espere que os

outros façam por você.

ti ti ESCORPIÃO

�*{, (23/10 a 21/11)
����; Plutão não lhe 10-
w._
" -vereee, mas,outros
C... planetas podem ali-

_
viar a te,!são. Você

conta com um pensamento rápido
e ágil que o ajudará a escolher o
melhor caminho. A dica é não se

apagar ou ficar na sombra dos
outros. mostre que você é capaz.

SAGITÁRIO
(22/11 a 21/12)
Você está c!,m uma

grande capacida
de de concentra

ção. Isto para um signo de fogo
como o sagitário é muito bom,
uma vez que conseguirá ter um
momento feliz. A Lua em bons

aspectos no céu o aconselha a

passar o dia com amigos.

CAPRICÓRNIO
(22/12 o 20/1)
O capricorniano
terá um dia muito

agitado, principal
mente em relação'ao trabalho.
Mercúrio e Vênus o estimulam a

trazer novidades agradáveis ao
público. Assim o dia lhe propor
ciono oportunidade de ser bem
sucedido e reconhecido.

AQUÁRIO'
(21/1 a 18/2)

.

Aquariano já é
criativo por na-

. tureza, mas hoje
Mercúrio e Vênus estimulam sua

inteligência e você conseguirá
criar novas metas. Isso fará
você crescer muito como pessoa,
então aproveite poro/descansar
um pouco após o sucesso.

PEIXES
(19/2 o 19/3)
Se às vezes você
fico nervoso

quando é colocado
à prova, saiba que seu senti
mento é muito normal. Então, na
hora que precisar mostrar suo
arte e criatividade. acalme-se e

busque no seu jeito de trabalhar
o cominho para unir forço.
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� SABADO, 23 DE FEVEREIRO DE 2008

Por Fobione Martins
recepcoo@ocorreiodopovo.com.br '

NESSE MÊS AS fOTOS
PUBLICADAS ESTÃO
CONCORRENDO A UM

PÔSTER 30X40 DA FOTO
,

SUL E UMA PEÇA Df
ROUPA DA CONFECÇÃO

NICOLODELLI.

Giuliano Gasperi, comp'.eta hoje
Parabéns dos pais louro e

8 a;:a�nge, e do irmão leandro. ,

A bonequinho Eduardo
M. Petrikovski, comemorou

3 anos dia 21. A mõe Juliano,
vó Dete e o tio Thiago
mandam os parabéns.

Os avós '.�� e Salete, mandamum .belJao para pequellaMarla Eduardo RUSlczah.

Para o orgulh d
João Vitor S:ga�!:�a família, na foto,

8 '.
I que completou '

anos dia 20.Parabéns. Esta gatinha é Ana Carolina
. completou 8 anos

d��c;��:����s Rodrigo e Elizone,

� todo$ os famma�es, mandam
QS parabens.

Wellington C. Marquardt
co?,p'etou 10 anos ollte";E hOle recebe os amigos pa;acomemorar a idade novaParabéns de toda família�

O sapeca'
'logo Ryan Eger,
completou

1 aninho dia
_,20. Poro alegria

dos pais
Jaqueline e

.

. Lilo.
Parabéns!

Dando um

oi pura
ga'eru, o
simpático
Felipe

Fagundes
Heidemann

que completou
10 meses
dia 10.

,

'. I:.
.

I
Venha conferir à, nova ;'

'. r
" l.

coleção que é a

alegria'da criançada!

miSs I..QIII! ' �
L o V E W E A R

3371-1147
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WOLFEPAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.:

GIRASSOL·
IMÓVEIS

PIA'ZERA
. CREel 1713-J

-

Empreend'imentos Imobiliários. Barra
A imobiliária da Barra

.IMOBlll,ÁRIA

. MENEGOTTI
Corretor de Imóveis·

CRECI4936 CRECI2567J

..... :.:_. .'
e-

�� í
.

www.parcimoveis.com.br
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IMOBILIÁRIA

OLF CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

47.3275-1594

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

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

IIIIII n II'.'I.]! it
Rua Barão de Rio Branco. 221102 - Jaraguâ do Sul- se

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

�
=

Ref. 204 - Barra do Rio cerre- Casa alv. cf
1 OO,OOm' e terreno com 363,OOm2, 01

suite, 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,OOm' R$115.000,00.

Ref. 0450.:Jifa Martins - Sobrado
alvenaria - 04 dorm., Ó2 salas, 02 Bwc e

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

Ref. 0650 - Chico de Paula - Casa madeira
com 80,00m2 e terreno com 360,00m2, 02
dormitórios, sala, cozinha, bwc e área de

serviço. R$ 50.000,00

Ref. 2750 • Vila Lalau , lado Weg " •

Terreno com 420,00m2 c/15,OOm de frente.
Valor R$ 75.000,00

Ref. 1850 - VILA NOVA - terreno corn
.

1.346,OOm' R$ 128.000,00
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GIRASSOL

Cód. 1249 - São Luis - casa de alvenaria com 03
dormitórios, sendo 01 suite, sala, cozinha, e demais
dep., com 01 vaga de garagem. Terreno com 450m2.

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

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
.__-

Reuhza I.eu 40AA.0-!

BarraSul
A imobiliária da Barra

Empreendimentos Imobiliários

..

"",,,,

Cód. 1264 - Vila
Lenzi - Gasa
Averbada - alv. cf
3 dorm. sendo 1
suite, 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

Ghampagnat.
R$ 90.000,00

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

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

-

CÓO. 3190 - BAIRRO RAU -lote - D-3 - Rua
Bertoldo Hart coni 525 m2 - R$ 52.500,00

IMOBILIÁRIA

MENEGOTTI

�
IMOBILIÁRIA

�\chil�el
WOLFEPAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.

Cód. 2097-
Bom
investimento -

Prédio no

Centro com 03
aptos, cada um

c/03 quartos,
sala, cozinha, 01
bwc, e garagem
pi 1 carro.

R$ 350.000,00

_1276-IIha
da Figueira -

casa de
alvenaria com

05 dormltórtos,
sendo 01
suite, 02 bwc,
sala, cozinha,
01 vaga de

garagem.
R$ 230.000,00.

PIAZERA GIRASSOL
IMÓVEIS

FlRISMa
MÓVe�5

CRECI2567J
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3371·8814P�móveis
Plantão 9653-5256

Empreendimentos Imobiliários
www.seculus.net

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

R.EpitácioPessoa,415-JaraguádoSul

Garden Flowers
Centro, Apto com

suite+2quartos,
sala, copa,
cozinha,
lavanderia, sacada
com chur., prédio
conta com piscina,
área de festas,
home theater.

Ref 1003 - Centro -

Ed. Dianthus -

Cobertura Duplex
com 3 surres, 5
bwc. amplas salas
de estar, jantar,
chusquareira
integrada, cozinha,
lavanderia. 2 vagas
de garagem, área
total de 422m2.
R$ 590.000,00
mais lolos em

www.seculus.nel.

Edificio Figueira -

Apartamentos com sute +
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 corn correção do CUB)

ReJ 1019 - Vilà Nova
Edificio Santa Catarina,
Apartamentos com suite +
2 quartos, sala de estar e jantar,
sacada com churrasqueira,
cozinha, lavanderia e 1 vaga de

garagem. R$145.000,00
Entrada de 50% e saldo em 50
meses direto com a construtora
corrigido pelo CUB.

Res. Novo Horizonte -

Apartamentos com suíte + 2

quartos, sacada corn
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)

. 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
[ançamento -

R$120.000,00 - sendo entrada
'de 50% e saldo em 24 meses

com correção do CUB

Ref 0036 - Baependi - Casa com 223m2,
com 4 qtos sendo 1 suite. sala de estar e
jantar, cozinha, lavande';:"

'

.. ea de festas,
piscina, garagem pI 2 carros. 'i0rreno com

595m2. R$260.000,OO
TERRENOS

Re12045 - Centro - Terreno cl 700m2(25x28) na
Barão contendo 01 casa residencial, 01 sala
comercial e 02 apartamentos. R$ 750.000,00

Ref 2019 - Schroeder 1- Terreno com

360m2 (15X24) - R$25.000,00 á vista

Ref 2023 - Amizade - Terreno com

346,50m2 (14X24,75) -R$65.000,00

Ref 0034 - Barra· Sobrado com 3 quartos, 2
bwc, sala de. estar e janW, cozinha, lavanderia,
garagem pi 4 carros, ampl� área de festas +
casa com 60m2 e piscina _·It$ 290.ÓOO,OO

.

Rei 0001 - Jaraguá Esquerdo - obrado com

quarto�ll�endo 2 suites, sala de estar e jantar
amplas:piscina, êre,�"dç le�!as, 3 vagas de

garagem cR$ 640.000,00

Ref 0005 - Centro - Casa com 3 quartos, sendo
1 surre, saías de estar e .jantar.amplas, cozinha.
lavanderia, dep de empregada, área de festas
com piscina, garagem p/4 carros, excelente

localização - R$ 650.000,00

Ref 2033 - Jaraguá Esquerdo -

Terreno com 810m2 sendo 18x45 Rua
com Asfalto - R$ 85.000,00
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Empreen�imentos Imobiliários
www.seculus ..net

Ed. Astral · Ilha da Fiàueira
Aparlamentos Novos prox. Poslo Perola e we� D

SALAS COMERCIAIS EO. ASTRAL
Rua Ângelo Baruffi, sin, prédio em

construção

Todas as Salas lem mezanino

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

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

LOCAçÃO RESIDENCIAL

01 Quarto:
- Ed. Primula(Vila Nova-prox. Forum) cf garagem. R$ 430,00
- Ed. Alpha(Czemiewicz-prox. Canarinho)cozinha mobiliada, c/ churrasqueira. R$
550,00

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 Cerro-prox.parque Mallwee) c/ garagem. R$ 530,00.
- Ed. Amaryllis(Vila NOva-prox. Via Pão) c/ garagem. R$ 620,00.
- Ed. BelaVista (VilaNova-prox. BarOca) c/02 garagens. R$ 670,00.
- Ed. Chiodini(Centro-JoãoMarcatto) c/ garagem. R$ 700,00.
- Ed. Morada da Serra(Nova Brasilia-prox. Arena) .... Em construção. R$ 850,00.
- Ed. Esplendor-Apto Novo (Baependi-fundos Caraguá) c/ garagem. R$850,00.
- Apto(Centro-prox. Estudio FM)c/ 03 garagem. R$1.S00,00.

Casas:
- Sobrado(EstradaNova-prox. Trevo) c/03 quartos, garagem. R$ 850,00.
- Sobrado(lIha da Figueira-prox. Posto Perola) c/03 quartos, garagem. R$ 880,00.
-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/saía Comercial(Guaraminm-BR 280). R$ 2.000,00.

LOCAÇÃO COMERCIAL

s.ª'.i!ª . .co.rnQ�.'_ª.Iª
- Ed. Bruna Manana -próx Unerj - com 30m'. RS 300,00 cada.
- Ed. Astral-Ilha da Figueira, aprox. 39m'. R$ 325,00
-Sala Comi (Vila Lalau-prox. desp. Girassol)c/ aprox. 40m'. R$ 350,00

R.EpitácioPessoaA15-JaraguádoSul

Plantão9973-8335

3371·8814

-Sala Comercial (Centro- prox. Facchini e Jangada) c/ aprox. 38m'. R$ 340,00.
- Ed. Astral-Ilha da Figueira - sala com mesanino, aprox. 45m'. R$ 375,00
- Ed. Alberto Marangoni (Vila nova prox Posto Mime), c/ aprox. 30m'. R$ 400,00.
- SalaCml. (Centro-prox. Macol)c/ aprox. 32m'. R$ 400,00
- Salas Novas(Centro-Prox. Procon)diversos tamanhos, de 32m' a 123 m'de R$ 420,00 a

R$1.600,00.
- Centro frente Posto Mime/Schroeder - salas comI. cf aprox. 30m' - a partir de R$ 450,00
- Sala Coml.(Centro - prox. Jangada) cf aprox. 90m'. R$ 600,00.
- Sala Comercial(Chico de Paula-Prox. Agro Cml Postais) c/ aprox. 50 m'. R$ 590,00.
- Salas Comerciais - RuaWaldemarGruba, 2650 (ao lado do Besc). R$ 750,00 cada.
-Sala comi-ilha da Figueira (ao lado do Besc - Vila Lalau) cf aprox. 203m'. R$ 750,00.
-Sala 02(centro - emfrente MiIi�m) c/}prox. 80m'. R$ 800,00
-Saía Schroeder(Schroeder - prox. a Pan. Hora Certa). R$ 800,00.
-Sala comerciai (Barra, prox. Posto Km 07)c/ aprox. 168m'. R$ 900,00.
-Sala comercial (Barra - prox. Posto Km 07)c/ aprox. 167m'. R$1.000,00.
- Sala ComI. (Barra Rio Cerro - pr6x. Ponte Argi) c/ aprox. 100m'. R$1.000,00.
- Sala Comercial(Nereu Ramos-pnix.Sinaleiro). R$1.000,00.
-Sala Comercial(Centro - pr6x. antigo Angeloni) c/ aprox. 70m'. R$1.200,00.
-Ed. Paloma(Centro-lab. Flaming)c/ aprox. 70m2. R$I.500,00.
- Sitio cf 02 casas e 01 galpão(Schroeder-Posto Mime) R$1.500,00.
-Casa Alvenarta (Centro - prox. Verdureira Raquel). R$1.800,00
-Ed. Barbara(Centro - prox. Jangada) c/ aprox. 200m'. R$1.800,00.
- CasaAlvenana(Centro-prox. Facchini). R$ 2.800,00.
- CasaAlvenaria(Centro-prox. Jangada) c/ aprox 350m'.RS 2.500,00.

GalpÕQª
-Galpão c/ escritorio (Vila Nova - prox. Galeria Vasel).R$ 4.000,00.
- GalpãoAlvenaria (Guaramirim - Pr6x. Berlim) c/ aprox. 960m' - R$ 5.000,00.
-Galpão(Centro - prox. Banco Brasil) c/ aprox. 550m'. R$ 9.500,00.

Terrenos Para Locação
- Terreno (Chico de Paula, próx. Geração 3000) c/ aprox. 350m'. R$ 380,00.
- Terreno (Prox. Portal) c/ aprox. 2.000,00m'. 1.000,00.

3376-0015
BarraSul
A imobiliária da Barra

RUA ANGELO RUBINI, 1046 barrasul@netuno.com.br

BARRA DO RIO CERRO.,. casa alv. c/làje IS6,00m',
pode ser financiada, terreno c/350,00m2(14x25),
murado, com portão eletrônico, 3qtos, sendo um

suite, 3 bwc, sala, copa, cozinha semi-mobiliada,
despensa, churrasqueira, área de festas, lavanderia,
Rua Delphina D. Pradi, n° 67, loteamento saner - R$
170.000,00 - aceita apartamento até R$ 90.000,00

BARRA DO RIO CERRO - casa alv.c/laje, 201m',
terreno c/408,90m'(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, coz, mob.,
lav., chur., 3 garagens; fogão a lenha, área de festás,

paredes c/ massa corrída, piso cerâmico, desp ..
aberturas em vidro temperado verde, portão eletrônico,
inter-fone, alarme, aHa padrão de construção, Rua
Vergilio SaUer, n° 131, R$ 275.000,00, aceita Ap,
como parte de pgto no centro até R$120,000,00,

.

- ·VllA NOVA - casa alv. c!laje, c/117,50m', sendo
•

77,OOm' averbada, terreno c/ 37S,OOm'(15x25), todo
murado, 4qtos, sala, copa, coz, 2 banheiros,

lavanderia, despensa, fogão à lenha ,Rua 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.CI1aje 109,42m', sendo
69,42m' avertlada, terreno c/334,12m' (13,50x24,75), todo
murado, cf porno eIetr., 1 qto, surte c/ hidromassagem, sala,

cozinha embutida.bwc social, área de festas cf bwc, aquecedor à
gàs, 2 garagens, canil, antena parabólica\ guarda roupa, luminária
de jardim, persianas em todas a janelas, fiação para instalação de
2 camaras de segurança e tv via satélite - Rua Emma S. Mruquardt,
n·260- R$l25.000,OO-aceita carro, ou casaemJaraguá do Sul,

ou ainda em BUnenau até o mesmo valor ou mais.

BARRA DO RIO MOLHA - sobrado em alvenaria, estilo
Austrfaco, C/400m', alto padrão, terreno

c/1.00Orn'(40x25), todo murado, com portão eletrônico,
inter-fone, 3 suites sendo 2 mobiliadas, todas com

sacada, piso laminado, 4 BWC, piso térreo em cerâmico,
área de festas C/150m', com recanto Italiano, cozinha

.

mobiliada, copa, lavabo, sala de estar; churrasqueira corn
pia e mesa granito, lavanderta, 3 garagens - Rua
Bernardo Kamen, if 160 - R$ 650,000,00

JARAGUÁ 99 - casa alv. c!laje c/148,OOm', terreno
c/ 360,OOm', todo murado, portão eletrônico, suite
mais 2 qtos, sala, copa, COZo 2 BWC, lavanderia, toda
casa com piso cerâmico, 2 garagens, varanda, canil,
pode ser financiada, Rua Dom Helder Câmara, n°

96, R$118.0flQ,00, negociãvel,

SANTA WZIA - casa mista c/143m', terreno
cf494,42m'(21,45x23), 3qtos, banheiro, sala, copa,

coz., lavandería, garagem, churrasqueira, toda
mufada, Rua Carlos Fredenco Ramthum sin° -

UI ,,�$�5.�qO,00
"

JARAGUÁ 99 - casa alv. c/forro pvc,
67,20m' construção averbada,pronta para

ser financiada, terreno c/319,00m'
(13x24), 2 qtos, .salacoz.owc.lavandena,

garagem, R$ 75.000,00

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



�OMPRA • VENDE • ALUGA • ADMINISTRA
3055-0900
Plantão 9987�1004

..,
I
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(")
N

imóveis
Av. Mal. Deodoro, 191

Entrega em 'março

}>�<!
- Sala Comercial com 50m2 e 1 bwc.
Centro - R$ 400,00
- Sala comercial na Alameda 25, com
72m2. Locação R$ 1.200,00 ultima
unidade

- Sala comercial centro Guaramirim c/
180m2• Valorda Locação R$1.200,00
- Sala comercial c/40m2 no centro. R$

�-------..!:,_--+------------t-------------t 300,00.
- Galpão centro Guaramirim c/600m2.
Valorda Locação R$ 2.400,00
- Terreno na Rod. Br 280 em Guaramirim
com aproximadamente 280m2 e uma

edítícaçâo em alvenaria. Valor da

Locação R$ 550,00.
- Casa Madeira Vila Rau com 03

CZERNIEWICZ cf 1 suíte cf hidro, 3 qtos, 3 dormitarios, sala, cozinha, banheiro e
salas, 3 bwc, cozinha, dispensa, chur., garagem. lavanderia. Valor da Locação R$Área construída 300m2• EXELENTE'IMÓVEL-
Aceita imóvel na Barra Velha como pagamento. 450,00.

� R�$_M_Q��_O�M � =�====�-����R�oom02dorm�ri�,�a
e cozinha conjugado, banheiro,
lavanderia e uma vaga de garagem .

Valor da Locação R$ 520,00.
- Apt� Guar�irim (em frente a FAMEG)
com 02 dormitorios, sala, cozinha,
banheiro, lavaderia, sacada e garagem.
Valorda Locação R$ 400,00.
- Apto Centro com 02 dormkorios, sala,
cozinha, banheiro e lavaderia. Valor da

Locação R$ 550,OÕ (isento de

condominio) .

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

R$ 170.000,00

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

dep. R$ 200.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital CatarinenseAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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MENEGOTTI
M R Ao B. L

3371·0031CRECI550·J
o B I L I A

MENEGOTTI www.parcimoveis.com.br
e-mail: immenegotti@parcimoveis.com.br

Rua Barão do Rio Branco, 545 - Centro

;. COMPRA - VENDE - ALUGA - ADMINISTRA

·5817 . CENTRO - APTO 90,OOm2 . 1 SUiTE
-1 DORM- BWC-LAV· COZ

JANTARiESTAR - SACADA· C/CHUR -

2 GARAGENS - ENTR. R$ 43.000,00
SALDO 40 X 1,93 CUB

* 12 Pavimentos
* Churrasqueira na

sacada
* Piscina
* Salão de Festas
* Playgrond
* Finane. direto com
a construtora em até
120 meses.

5880 • ÁGUA VERDE· TERRENO COM
450,OOM2 • R$ 65.000,00

5792 - GUA VERDE - TERRENO·
450,OOm2 Cf VISTA PANORÂMICA _

R$ 70.000,00

5842 • CHICO DE PAULA· CASA 01 SUíTE
+ 02 QUARTOS, SALA, COZ, BWC, LAVA..
TERRENO COM 420,OOM2 . R$125.000,OO·

5690· POMERODE· TERRENO· 6.546m2 -

ÓTIMA ÁREA COMERCIAL - R$100.000,OO
5696 • POMERODE • TERRENO COM

412,95M2 R$ 45.000,00

TERRENOS

5808 - PiÇARRAS 314,73m2
R$ 20.000,00

5824- JOÃO PESSOA 375,OOm2
R$ 30.000,00

5854- TRES RIOS DO NORTE
387,50m2-R$20.000,00 .

5804-CORUPÁ
4.724,30m2 - R$ 34.000,00

574�-ÁGUAVERDE
. 465,00m2 e- RS 60.000,00

5788 - ÁGUAVERDE
450,OOm2 - RS 70.000,00

5844 - ÁGUA VERDE

450,OOm2 - RS 80.000,00

5408 - NOVA BRASILIA
5.868,OOm2 - R$ 350.000,00

5813 - ESTRADA NOVA
74.216,OOm2 - R$ 700.000,00

LOCAÇÃO
CASAS:

BAIRRO ClERNIEWICl
- RUA PEDRO FLORIANO, S/N° EM
FRENTE N° 200 - 04 aTOS,
COPNCOl, LAV.,BWC - R$ 330,00
- RUA RICHARDT PISKE, 270 - 03
aTOS, SALA, COl., LAV.,BWC E
GARAGEM

R$ 640,00
BAIRRO VILA RAU

RUA ALBERTO KLITZKE, N° 69-
PROXIMO AO MERCADO RAU - 03
OTOS, SALA, COPA, COZINHA,
LAVANDERIA, BANHEIRO, GARAGEM
PARA DOIS CARROS. TODA MURADA.

APARTAMENTOS:

BAIRRO AMIZADE,!CZERNIEWICZ -

PROXIMO GARAGEM DA CANARINHO

RUA JOSÉ BRUNNER, N° 293 - AP.
101 - EDIF. ALPHA - ot SUiTE, 02
aIOS,

SL, Cal, BWC, LAV, SACADA GRANDE
COM CHURRAS, E GARAGEM.

B.!\!BJ3Q_CENIRQ
RUA MAL. DEODORO DA FONSECA -

EDIF. LESMANN - AP. 25 - 01 SUiTE,
02 aTOS, SALA, COPA, COlINHA,
LAVANDERIA, BANHEIRO E
GARAGEM.

ª!:\l8.8.Q . .I!M LALA1!
RUA PEDRO AV�LlNO FAGUNDfS, N°
45 - AP. 203 BL " - EfJlF. VITORIA
REGIA - 03 aTOS - R$ 660,00
BAIRRO BARRA

RUA PLÁCIDO SATlER, 87 - EDIF. .

CEZANI- AP. 203 - 01 SUITE, 2 aTOS,
SL, COPA, COl., LAV, BWC,
GARAGEM, SACADA. R$ 600,00.
KITINETES:

BAIRRO FIGUEIRA - RUA ANTÔNIO
PEDRI- R$ 300,00

BAIRRO VilA RAl! - RUA CARLOS
ZENKE, 224 - R$ 220,00
BAIRRO CENTRO - RUA MARECHAL
DEODORO DA FONSECA - R$ 290;00
SALA COMERCIAL:

BAIRRO VII;!!3A_S:
AV. PREF. WALDEMAR GRUBBA,
POSTO BOGO & BOGO, SLS (01 à 08)
da frente R$ 600,00 - SLS (09 à 14)
R$ 500,00.
BAIRRO CENTRO - CENTRO
'cQM.EBc..!AL
RUA PROF. MARINA FRUTUOSO _

PROX. SUP. ANGELONI

SALAS COMERCIAIS - VÁRIOS
TAMAMNHOS·.

BAIRRO ILHA DA FIGUEIRA

RUA RINALDO BOGO, N° 216 - 29M' .

R$ 380,00

TERRENQ
BAIRRO ILHA DA FIGUEIRA

1.200m2 - RUA JOSÉ THEODORO
RIBEIRO, LT 36 e 37 - R$ 600,00 +
IPTU

BAIRRQ ILHA DA FIGUEIRA

30X20TMROS - RUA RINALDO BOGO.
ÓTIMA LOCALIDADE ,- R$ 500,00

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



?".ISMa� LANÇAMENTO ?"" ISMai 3370.0022� M C V e �s. � M o V �,5 Rua Max Wilhelm, 729 - Baependi

WWW.PRISMAIMOVEIS.COM prisma@prismaimoveis.com

CASAS2264 • Casa 176,98 m2 terreno 387,45012 - 2 qtos, Suíte, 2 bwc,Sala, Cozinha,

Área de Festas cf Churrasqueira

Totalmente legalizada

pronta para

Rnanciamnento.

:2265· Casa TIFA MARTINS 120,00 m', terr.
:325,00 m' • 1 Quarto, Suite, 2 bwc, Churr.,
lGaragem R$ 150.000,00· Aceita Terreno e

�.asa n��!.gócio� . �

: 2253 • Casa SÃO LUÍl 135 m' Nova 2 qtos, :
!sulte, área de festas, garagem terr. 896.00m' !
iAverbada, pronta para financiamento - Consulte :'

AMtZADE
2250 - Casa de Madeira 75,00m' Terr
306,00m' - 3 qtos, sala, COZ, 3 bwc, lavand.,
garagem R$ 60.000,00 Aceita carro no

negócio.
BARRA DO RIO MOLHA
2263 • Casa Padrão 200m' terr. 569 m' - 4 .

qtos, 2bwc, Copa, Coz, Lavand, Garag
R$160.000,00
BARRADO RIOCERRO
2254· Casa.134,00 m' Terr. 646,45m' 2 qtos,
suite, sala, coz, 1 bwc, lavand, garagem
R$200.000,00AceitaPropósta
JARAGUÁESQUERDO
2237·Sobrado 143,85m' - 3 qtos, sala de estar
I intima, coz, 2 bwc, lavand., garagem
R$140.000,00Aceita proposta
TRÊS RIOS DO SUL
2266 - Casa 140,00 m', terr, 350,00m' 4 qtos,
2bwc, COZo R$ 85.000,00· Aceita carro

::�.9.s.. ..

:Casascoi1iiquartOsji(i;'R$'S3:ÓOÕ;ÕOcom'Eniradade'RS'S:oOii:iiO'eCasas·coiTi3(ju.riospor ji�$�2.00��()O.CtlITl.E�tr".d�.�.�.�.�1��OO�O�..Fi�".�.�a'".ento.pela.�.A.IJ(A..��()��NlI�A..��().�� .

TERRENOS APARTAMENTOS

INDÚSTRIA
2262· DONA.EMMA (Proximo a BR-470) Galpão
945 m', (700m' Empresa e 245 m' para
Residência), Terreno S.244m'. Área para festas,
lagoa, quadra de areia e rampa para lavação. 25
máquinas de costura e demais equipamentos e

móveis para coni ão.

ARAQUARI
2207 - BARRA DO ITAPOCU 93.050,00 m'

Casa, pomar, rancho, etc. R$132.000,OO.
2208 - BARRA DO ITAPOCU Chácara

35.425,55m'área de Pastagem R$88.000,00.
ILHADA FIGUEIRA
2204 -12. 146,00m' - Casa, cachoeira, lagoas,
frutas e grande área verde dentro da cidade

R$240.000,OO.

3371-2357
Plantão: 8404-7347

R.CeI.ProcÓpioGomesdeOliveira,1207

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

147 - NEREU RAMOS
área consnuda 85m2•
Terreno cf 450m2• Rua
César Franchieski, 51.

R$ 80.000,00

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

vaga de garagem.
R$135.000,OO

123· CHICO DE PAULA
Área const. 132m2•

Rua'Erico Negherbon, S/n.
R$135.000,OO

Casa de madeira com

80m2, R$ 55.000,00

AMIZADE
0654-Terren0321,OOm'R$39,OOO,00
2210 - Terreno padrão 1,633,OOm' R$140.000,OO
Aceita proposta.
GUARAMIRIM
2216· Terreno ComereiaI2.567.50m' BR-280 Próx.
ao Estofados Mannes • Excelente Área Comercial
Consulte-nos.
JOÁOPESSOA
2239·2249 - Lotes de R$25.000,OO, R$35.000,OD e

R$39.000,OO (Ao lado do Corpo de Bombeiros,
Entrada 5O%esaldoematé 12 vezes).
TIFAMARTINS
2229- Terren0325m' R$55.000,00.
ITAPEMA
2211- Terreno 342,OOm' R$26.500,OO Aceita carro
nonegócia.

CENTRO
2233 • RUTH BRAUN - 83m' 2 suites, copa, coz ,sala
deestar{lntima, lavand., sacada cIchurr. R$174.782,OO.
PiÇARRAS
2236·141 m'área util4 qtos., sala, copa, COZ., lavand.,
2 bwe, 2 sacadas frentee lateratcl churr. R$130.000,OO
VILA NOVA.
2225· Ed. Capri 11-Apto. com 1 Suite, 2 quartos, Sala
de estar I jantar, COZ, lavanderia, sacada com

churrasqueira e 2 vagas na Garagem Piscina

.
Privativa, Área de festas, Playground.

GALPÃO
ÁGUAVERDE
2232Galpão 119,oom',Terr. 364,00m' R$110.000,DO

www.pr sma m o V e S • C O m

z IMOBILIÁRIA

1t\Chil¥e!
WOLFEPAR EMPREENDtMElITOS E PARTICIPAÇÕES LIDA.

GIRASSOL
IMÓVEIS

BarraSul
A imobiliária da Barra

Empreendimentos Imobiliários
IMOBiliÁRIA

MENEGOTTI

PIAZERA
I �����1��-J

?rliSMa
IMÓVEIS

CREel 2567J

www.parcimoveis.com.br
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CLASSIMAIS FIM-DE-SEMANA, 23/24 DE FEVEREIRO DE 2008

EMPREENDIME TOS
MOBILIÁRIOS

NOVO ENDEREÇO:
AV. MARECHAL
DEODORODA·
FO SECA, 1698
(EMFRENTE
AOREGISTRO
DE IMÓVEIS)

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

RES. BRAN RAMA . RES. JULIANA .-

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



IMÓVEIS ---.----. --------

Rua Reinoldo Rau, 585 - Centro • Jaraguá do $ul-$C I e-mail: imobiliária@jardimjaragua.com.br
PLANTA0: CAMANDUCAIA 8817�3310 I GLEDSON 8843·5751 I ONDINA 9137·4292

ACESSE WWW.JARDIMJARAGUA.COM.BR
CRECI: 572·.1
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LOTEAMENTO CONSTANTINO PRAOIII

R: 1158 - JONES CHIODINI
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Localização Bairro' Jaraguá Esquerdo, próximo Arroz Urbano

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

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

"Informamos que as ilustrações 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 Ilhas é

nosso 4° empreendimento.
A melhor relação

custo-benefício por m2 •

.Çolicite nossas condições
de pagamento.

Teremos prazer em atendê-lo.

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



IMÓVEIS

Ref JO 2048 - Casa mista casa mista
cf 100 metros, cf 2 dorm., 1 sala de

passar roupa, 1 sala de tv, 1 copa,
cozinha, bwc, área de serviço e

garagem. R$ 75.000,00

Ref J02028 - Ed. SchiOchet.noC
centro,1 suite, 2 dorm. depe. empregada
sala, cozinha. área de serviço, área de
festa. piscina, porteiro 24 hs, internet e
garra_gem para 1 carro. apto 6° andar.

Otimo preço. Consulte-nos.

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

r

OBILIARIA
CRECI: 572-J WWW.

.JARDIM.JARAGUA.COM.BR

Ref J02054 - Casa de alv. Na Vila
Lenzi, Cfárea 143,OOOm', 1 suite, 2
dorm, sala estarfjantarf, área serv, bwc,
garagem pf2 carros, área de festa.
Consulte ..nos

Ref J02054 - Ed. Monise na Vila

Nova,Cfárea 86,00m', 1 suite, 1 dorm,
sala com sacada e'churrasqueira, área
serv, bwc, 1 vaga de, salão de festa.

Garagem, ótimo preço!

Ref JD1014 - Ed.Ágata,centro, área de
gam', cozinha mobiliada, 2
dorm,sala,bwc , área de seviço,
garagem, elevador, salão de festa e

piscina de R$ 130.000,00 por
R$ 120.000,00

Ref JO 1003 - Casa mista no São Luiz
com terreno de 2.S00m'
Valor R$ 150.000,00 (negociável)
próximo Arroz Urbano.

Casa em construção com terreno de
350m' na laje.
RS 35.000,00 entrada e saldo em 68
meses R$ 500,00

VENDE-SE!
Linda Chácara
no Rio Molha
COM

50.000m2

Ref JO 1062 - Ed. Menegotti, 3 dorm,
sala com sacada, cozinha. 2 bwc, dep.
empregada. área serviço. sem
garagem

Ref JO 1019 - Centro ED Gardênia.
Cozinha, 1 suite, 2 donn, dep.
empregada, 2 bwc, sala c/sacada, area
de serv, garagem,
Valor R$130.000,OO (neg)

ef JO 2037 - Casa de alvno Firenze
sa na laje, 3 dorm. sala, cozinha,
we, área de servo (c/edtcula de

adeira), 2 dorm. cozinha e var.anda.
5.000,00 mais finane. (neg)

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



m�M���!�oR�ERrR?�?o08 - IMÓVEIS

,

• Compra • Vende • Aluga • Administra

3371-1500
Rua Reinoldo Rau, 58 - Centro - Jaraguá do Sul - SC

Fax: (47) 3275-1500 I Plantão: 9975-1500
CRECI643.J e-mail: imbchale@netuno.com.br I Site: www.chaleimobili<;iria.com.br

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital CatarinenseAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Seu imóvel está aqui.
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www.imobil iciriahabitat. com.br

abra .\ll�jãlt(jla: ..

I
MORADAS DA SERRA -

Localização privilegiada,
espaço gourmet, com forno
de pizza, churrasqueiras
deck e piscina e play ground,
APROVEITE AS ULTIMAS
UNIDADES DA TORRE A,
coberturas especiais. Rua
Hilario Floriani esquina com
Joao Planínscheck (ao lado
da jartec)

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital CatarinenseAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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PROJETOS ARQUITETÔNICOS I INTERIORES
REFORMAS I AOMINISTRAÇÃO -DE OBRAS

Rei. 4612" Cenlro" Ed. Miner - Apto c/
9a,52m2 - 3 dorm - bwc - sala estar/jantar -

cor- lav " R$98.000,OO (Aceita troca por casa
até R$130.000,OO)

Ref. 4603 " Lançamento - Resd. Ágape"
Vila Lenzi" próx. Arena - Aptos Novos cf 2
dorm" sacada e churr " ótimo padrão
acabamento cf área de 1 07,OOm2 " Valor
de Lançamento" à partir de R$92.000,OO

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital CatarinenseAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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.C,OM
Ref. 20.257 - Nova Brasilia- suite + 2 oormit.. sete. copa, cozinho, bwc

scceílevencaoa. sacada c/churrasqueil'8, 1 vaga de garagem, 1 elevador

p/torre, guarita c ínterfone, terreno alto cíampla vísibilidade, espaço de
lazer cyfurno de pizza. piscina, play ground:

Assessoria em Projetos
e Construções

"COMO É BOM NEGOCIAR
'NA IMOBILIARIA.COM"

CRECI: 2377

Torre A(Entrega jon/QIlj
APe! 93m2-ValorRS 134.160.00.AP31 97m2 - Valor RS 145.400,00

Torra S (E)1tMa dill/OS)
AP c/93m2 -veior RS 124.856,00, AP 52 97m2· VaiarAS 141,693,00

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

Jaraguá do Sul - SC - CEP 89.251-500
www.lmobãiariacern.corn.br
imobiliariacom@imobiliariacom.com.br

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital CatarinenseAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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NOTEBOOK ACER INTEL CORE DUO 1.7
TELA 15.4" "

M'EMÓRIA' 1GB DDR2
HD 160GB
l

'" 'CAM�RA 1.3MEGAPIXEL
SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA

SOMENTE ESTA SEMANA!!

2 Qu'artos - Sala de Estar
"

Cozinha ,- Lavanderia - BW� Soc,tal,

Sacada cf ChurrasQuetr�
1 Vaga de,Garagem

3 qt?s sendo ,1 Surte - Sala de EstarCozinha � Lavanderia - 'B'WC S
'

S
. "., OClalaCétda" c/ChurrasqUeira1 VÇlga'de Garagem

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital CatarinenseAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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mais uma obr
:1J

entreguej

Rua José Menegotti, 277 - Nova Brasília
.

Fone: (47) 3371 6310 - Jaraguá do Sul - se
.

PRESERVE

soluç·ões construtivas

Programa Brasileiro da Qualidade e
Produtividade do Habitat
NivelA

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital CatarinenseAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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�EMANA. 23/24 DE FEVEREIRO DE 2008 IMÓVEIS

3372-1122

www.vivendaimoveis.com

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

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

REF 2532 • Vila Lenzi- Rua Marcelo Barbi,
514· casa alv. 170m'. Terreno 392m'.

R$ 160.000,00

REF 2528 • Barra Rio Cerro - Rua João Mass,
787· casa alv. 90m'. Terreno 370m'.
" R$ 102.000,00

REF 2464 • Centro - Rua Argentina, 70·
sobrado 250m'. Terreno 450m2.
R$ 300.000,00 Aceita apto de até

R$ 150.ÓOO,OO

REF 2539 - Vila Nova - Rua Catarina

MarangonVServidáo 370 - casa alv. 230m'.
Terreno 686m'. R$ 460.000,00

REF 2506 • Centenário - Rua Alwin Otto, 94 •

casa alv. 104m'. Terreno 370m'.
R$133.000',00

REF 157 - Vila Nova - Rua
Guilherme Wackerhagen - casa

nova ern alv. 01 suíte, 02 dorm,
garagem. R_$ 900,00

LOCAÇÃO

REF 1152· Nova Brasflia- RuaJosé

Emmendoerter, 1385· apto 98m'. R$110.000,OO

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

R$ 85.000,00

REF 210 - Amizade - Rua Miguel
Fodi, 210 - casa nova em alv. 01
suíte, 02 dorm, cozinha com
mobíla. garagem-02 carros,
R$ 950,00

REF 1157· Centro - Rua Adolfo Sacani, Ed.
Amaranthus - 180m'. R$ 400.000,00

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



IMÓVEIS o CORREIO DO POVO Im'

FIM-DE-SEMANA, 23/24 DE FEVEREIRO DE 2008

COMPRA· VENDA· FINANCIA· AVALIAÇÃO
CONSULTE· NOS SOBRE OUTROS IMOVEIS.

CRECI n'1'2567 (47) 3373.1343
9923.4221
PLANTÃO PERMANENTE

aguiar.ci@bol.com.br

O O·RIZZI
8815�4172

D . ..... PIII�tíío 24H5

C-ORRETOR,DE IMOVEIS
OSNI CARDOSO DE AGUIAR

Corretor de I'
RUA 28 DE AGOSTO, 3062 - BAIRRO-AMIZADt;:-SC

, Protocólo n° 2008.24.02,00046

BAIRRO AMIZAOE
Cód, 067 - CASA
ALVENARIA EM CONSTR,
Cf 3QUARTOS,1 C/ SUITE,
SALA/ ESTAR/TV,
COPA/COZINHA, AREA
SERVIÇO.GARAGEM
TERRENO 390M'
(REGULARIZAOA PI
FINANCIAMENTO)
VALOR R$140,000,OO

COMPRA �-VENDE - ALUGA

ll.8!BBQ.:..CX:O:A!:l.UE:. Cód. 071 - CHACARA CI
10,OOO,00M' (4 MaRGaS) C/CASA MADEIRA. 4
QUARTOS, BWC, COZINHA CI FOGAO A LENHA,

SALA, AREA SERVGARAG, P/3 CARROS 2 LAGOAS,
PALMITOS, POÇO ARTESIANO, RS 60.000,00

BAIRRO - QUATI
Cód, 068 - LINDO TERRENO C/25.346,25M', APROVADO
PI O PLANTIO DE ARROZ, DISTANTE 1 KM DA BR-280,

VALOR RS 100,000,00 - NEGOCIAVEIS

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

msn: espeditoimoveis@hotmail.cóm
skype: espedito.imoveis

vendas@espeditoimoveis.com.br

Finane. direto ela construtora
financiado em até 120 meses

Ref.570 • Residencial Alphaville -

Itapema - sc.
- Décimo nono andar, apartamento 1902

-----=-,......--�----+-----------__-+------------_i
_ Apartamento com 165,34m2 privativo
- Área comum 65,16m'
- 01 suite e mais 02 Quartos
- 02 vagas na garagem
- Medidores individuais de energia
-, Entrada com indentificação digital
- Sacada com vidro temperado
- Sacada com churrasqueira
- Piso porcelanato (60x60)
- Salã'O de testas c/ churrasqueira e enlins
- Piscina, academia, elevador cf Biopasse
-Sauna, sala de jogos e helip0rt0,

Ref, 567 - Casa de alv" 02 dormitórios,
02 Bwc, sala, cozinha, cnur garagem,
toda murada, Aceita-se proposta, Bairro:

Estrada Nova. R$ 55,000,00

Ref. 549 - Casa de alv. 02 dormitórios +
-

suite, 03 banheiros, sala, copa, cozinha,
área de serviço, churrasqueira, garagem,

-Q0 piso rústico com área de festas, calçada
ao redor da.casa.brítas, toda murada,
Bairro: Estrada Nova, R$:190,OOO,00

Ref. 520 - Casa de alvenalia, 03 dormitólios,
Bwc, sala. cozinha, área de serviço, tem escritura,
aceita-se proposta, área priv, 140m' e área terr.
752m', Bairro: Estrada Nova R$110,OOO,OO

Ref. 554 - Casa de alvenaria, 02
pavimentos, 03 dormitórios sendo 01
suite com sacada, 02 banheiros, sala e

'

sala estar, cozinha mobiliada·toda em

granito, 03 garagens, área de serviço, área
de festas, portõa eletrônico, toda murada,
todas as pareces em gratiato, aceita-sé'

proposta e pode ser flnaciada. Bairro: Rau,
R$: 230,000,00

Ref. 522 - Casa de alvenaria, 02
pavimentos, 03 dormitórios + 01 suite,
03 Bwc, 02 garagens área de serviço,

toda murada, área prtv, 322m2 e área terr.
650m2, tem escritura, rua de lajota, riacho
ao fundo do terreno, Bairro: Ozernlewcz,

R$ 2·15,000,00
ReI. 547 - Casa de alvenaria, 02

dormitórios sendo uma suíte, Bwc + 01
lavabo, 02 salas, cozinha,! párea de

serviço, garagem, tem escritura, aieita-se,
proposta, área pnv 115m2 e área terr.

233m2, Bairro: Centenário, R$ 130,000,00
Ref. 528 - Casa de alvenaria, 04
dormitórios, Bwc,sala, cozinha, 02

garagens, área de servlço.toda murada,
tem escritura, aceita-se proposta, Bairro:

Chico de Paula, R$105,000,00

Ref. 557 - Terreno com casa de alvenaria,
03 dormitórios, sala, cozinha, Bwc,

garagem, área de serviço, acelta-se carro

em troca, área terr. 2,500m2.e área prív,
100m', Bairro: Schroeder I. R$ 86,000,00

Ref. 542 - Terreno com 386m2
escriturado, vista para cidade. riacho em

frente, aceita-se carro na negociação,
Bairro: Czerniewcz. R$ 50,000,00

• 3 dormitórios + 1 svite e dependência
reversível, com 1 vaga de garagem,
• 2 dormitórios + 1 suite,
• i dormiório + 1 suite,
• 5 saias comerciais,
• 12 pavimentos;
• churrasqueira na sacada;
• piscina; • salão de festas;
• playgrond;

','<" . '. • ..'

.:. •

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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Residencial Dona
Alvina - Prédio com

4 pavimentos
garag_em e área de
lazer em um lugar

. tranquilo e bem
localizado próximo
ao Centro Aptos de
2 qtos e Suíte + 1

qto -ENTREGA EM
AGOSTO 2008

Ref: 00089001
Terreno
Vila Nova
·àTIMA
OPOTUNIDADE
com 432,60m2
apartir de
R$ 150.00,00

IMÓVEIS

fmóve1S

Terreno 110 centro. próx. Unimed. com 1.100m2
cl várias selas. ideal pura consultório e advogados.

Locação: R$ 4.500.00 Vendo: R$ 800.000,00

Residencial Betel Baependi - 2 qtos, bwc social, sala com 2
ambientes, sacada, cozinha, área de serviço, 1 vaga de garagem
Faz uma plaquinha dai com o dizer (APARTIR DE R$ 75.000,00)

--:"1OIIIIIIIIl1llllll1I.Residencial Dom
Pedro - Prédio cf 4
pavimentos, área de
lazer e garagem em

área privilegiada na

Vila Lenzi

Aptos com Suíte +
1qto e Suíte + 2

qtos, venha' conferir!
ENTREGA EM
SETEMBRO DE
2008

Casa Jardim das
Flores Estrada Nova -

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

aluguel!!
Sala Comercial para Aluguel no Czerniewicz
após a Canarinho com 63,40m2• R$ 700,00

Residencial Renoir na
Ilha da Figueira prox. ao
Homago
Prédio cl fino
acabamento cl ótimo

$ bom gosto, aptos super
modernos, próximo a

todas as suas
necessidades do seu
dia-a-dia ENTREGA EM
DEZEMBRO 2008

Edificio

Independencia -

Vila Nova com

elevador
Suíte + 2 qtos,
sala cl 2
.ambíentes
coz, área de

.

serviço, sacada, 1

vg de garagem
R$ 120.000,00

Czerniewicz
próx. ao Alberto Bauer
com Suíte + 2
dormitórios, bwc social,
sala de estar e jantar,
coz, áre de serviço
despença, área de testa
com bwc, garagem pi 3
carros. R$ 150.000,00

Residencial Dom
Caliel - 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

Vila Nova em frente a

Gatos e Atos com Suite
+ 2 qtos, sala de estar
e jantar, copa, coz, área
de servo bwc social,
'lavabo, churrasq +

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

Casa Três Rios
do Norte
em frente ao CTG
do Trote ao Galope
3 dormitórios, 2
bwc, sala de jantar
e estar coz

mobiliada, área de
serv, 2 vgs de

garagem
R$ 98.000,00

Um 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.

Sobrado Centro com

255m2
atrás do Angeloni Novo
Acabamento Classe A

(Porcelanato, granito e

laminado) Suíte Master +
2 qtos, bwc social, lavabo
sala de jantar e estar íntimo
coz, área de serviço
Salão de festas cf
churrasqueria e bwc
2 vagas de garagem

Ref: 00082001
Sobrado Barra do
Rio Molha Suíte +
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

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

VENDA - ALUGUEL

R. João Januário Ayroso, 511 - sl2 Início do JaraguáEsquerdo

PLANTÃO VENDAS 9977-4654'1 9977-4652 I 9977-9336
PLANTÃO ALUGUEL 9977-9337

Casa cl 3 dorm, sala estar, cozinha,
bwc, área serviço, garagem. Casa cl 2

dorm., sala estar, cozinha, bwc.

Apto cl 2 dorm" sala estar, sala
jantar, cozinha, bwc, área serviço,

garagem, (lib, pI financ.)

Casa c/4 dorm" sala estar, sala
jantar, cozinha, bwc, área serviço,

garagem,

Casa c/3 dorm" sala estar, sala
jantar, cozinha, área serviço, área

festa, garagem,

Casá cl suite, 3 dorm" sala estar,
.

sala jantar;cozinha, bwc, �ea
serviço, despensa, garagem.

Casa cl 4 dorm., sala esThr, sala
jantar, cozinha, 2 bwc, despensa,
área serviço, área festa el ehur.,

garagem.

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

despensa. Edícula cl bwc, garage!l1.

EMPR£ENOIME.MTO

f�-I
I� r��1�t;J�� J

..
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ricardocimoveis@gmail.comIllClillDO . L

CREC"'''' Yc:RRETORDEIMOVEIS
PLANTÃO

8808-5378
8835-6617'

R:João Mai'catto nO 265 - Sala 05 Ed.Mônaco - Centro

Cod.054 - Terreno
com 2.700,OOm2,
no Água Verde
R$220.000,OO

Cód.051 apto cf 2 quartos
no Baependi R$ 89.000,00

aceita financiamento'

: Cód100 - Apartamento
"

com 2 quartos no

;., Baependi. R$89.000,OO.
. .
--------------------

085 - Casa de alvenaria com 2

quartos no Rio Certo II.

R$62.000,OO.

Cód. 081 - Casa de alv. c/1 suite
mais 2 quartos. no Bairro Amizade.

R$179.000,OO. Aceita
Financiamento.

{;od.077 - Prédio de
alvenaria, com 4

quitinetes, na Vila
Lalâu, próximo a

WEg. R$150.000,00

Cod.109 - Casa de alv.
comt suíte master + 2

quartos, na Vila Lalau.
R$270.000,OO. Pode. ser
financiada ou troca-se

por apart. no centro.

INTERMEDIÁRIA DE IMÓVEIS LTDA.

. .

I I
: VENDE ILHA DA FIGUEIRA - Sobrado contendo 03 :

dormitórios (sendo 1 suíte), cozinha c/ móveis, .

: sala estar/jantar, área de festas c/ piscina. garagem:
.

f!f_2_'{�í!!�Jº?: Ru�g-ª-[11PQAI�,gr:e_ "'_

3 - VENDE: SÃO LUIS - Casa em alvenaria
contendo 4 dorrn., e demais depend. c/ área
275 m', em terreno 427 m', Rua José Narloch

.

Preço: R$ 160.000,00

- o a o

Centro - Casa em alvenaria, 3 dorrn., demais
·depend., cf área 134 m', em terreno 362 rn', Rua

Luis Spézia. R$160.000,00
.

9- VENDE
JARAGUA ESQUERDO

.

RESIDENCIAL FLAMBOYANT
Excelente terreno pi

construção de residência, cl
28,00 m de frente e área total

843,20 m2.

3371-2117
VENDE: NOVA BRASILIA - Apartamento coptendo 3 dorm., sala, cozinha cf
móveis sob medida, lavand., bwc social e bwc servlçe, sacada e garagem.
Rua José Emmendoerfer - Ed. Hortência. Preço: R$120.000,00

V.ENDE: CZERNIEWICZ - Casa em alvenaria, contendo 3 dorm. (1 suíte),
demais depend. cf área 205 m2, em terreno de 373 m2. (Próx. Colégio Alberto
Bauer). Preço: R$150.000,OO

VENDE: CZERNIEWICZ - Terreno pi construção de prédio ou residência, cf
37,00 m de frente' e área total 429,00 m2. Sito àBua Carlos Schultz (Pr6x.
Humana)

•

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

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

VENDE: CENTRO - Apartamento (novo) contendo 3 dorm
.

';. H)J '1 suite),
sala, cozinha, lavand., bwc social, sacada c/ churrasq. e vaga gdragem pf 2
veículos, Rua Bernardo Dornbusch -Residencial Caribe.

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

ALUGA: CENTRO - Apartamento, contendo 01 dorrn., sala, COZ., lavand.,
bwc, sacada cf churrasq. e garagem. Rua Pres. Epitácio Pessoa - Resid. das

Tulipas. Aluguel: R$ 415,00

ALUGA: CENTRO - Apartamento, contendo 01 dorm., sala. coz., lavand., bwc
e garagelT]. Av. Marechal Deodoro- Ed. Florença. Aluguel: R$ 420,00

..
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Terreno no Amizade - Lot. Itacolomi II -

R$ 68.000,�O - Aceita propostas
,

:

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 com churrasqueira, garagem - R$ 130.000,00 - última unidade.

--------------'--'----��_j

J. Santos Filho Construtora
Agora com TERRAPLENAGEM
Caminhão e retroescavadeira

Areia Brita Saibro Barro Pedra

.

Consulte-nos: 3275-3934

Apartamentos
a partir de

R$ 95.000,00,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital CatarinenseAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Compra, Vende, Avalia, Aluga, Administra
Casa, 'Lote, Apartamento, ,Chácara.

www.barlelimoveis.com.br
(47) 3275-1133 I PLANTÃO 9658-5584
Rua Exp. João Zapella, 88 _- Centro - Jaraguá do Sul

ReI. 120 - Centro - casa de alvenaria com 01
suíte + 02 dormitórios, 01 banheiro, sala, sala
de jantar, cozinha mobiliada, sala de testa com

churrasqueira, piscina, 02 vagas na garagem, ,

Ref. 121- Loteamento
Champagnat - Sobrado
Residencial com 01 suíte
com closet + 02 suítes,
cozinha mobiliada,
lavanderia, dep, de
empregada, 02 vagas na

garagem, dispensa,
piscina, Quiosque, salão de
festa com churrasqueira.
R$ 790,000,00

Ref. 109 - Ilha da Figueira- casa de
madeira, com 04 dormitórios,

banheiro, 02 salas, cozinha, 01 vaga,
na garagem. Terreno com 450,00m2•

R$ 80.000,00.

apartamento
mobiliado com 01 -

suíte, 02 dormitórios,
.02 banheiros, sala, .

cozinha, dependência,
de empregada, 02

. vaga� na .gar.agem.
,R$ 170.000,00

Ref. 10,1 - Vila Lenzi - casa de
alvenaria com 06 suítes, 01 banheiro
mobiliado, sala de jantar, sala de TV,
esçritórlo, cozinha mobiliada, área de

.

serviço, área de.testa. 03' vaqas -

'

" na,gar.agem.'R$ 450;00.0,00.', -;
.

,
. �. .

�

,

.

. .......:' .

ReI. ltD,-Centro - férreno com, �",:
'�'. : ,572,���: F.l� 15Ójl��,.o�:> _ .

,

, ;,Ret 203":' Guarániírim - Área. Rural com '

': cc,.,
'

,:. 2Ú50,OOm1: A$ 90.090,90.(::� : < '

,- 'ReI. 2ui - Jaraguá-EsquerdlJ - Terr.éno·com' ,

.

.'� � >3só,obin,l. AS 6e.oOO,O� ,
' _

"
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L EI: Ol n1
i m ó v e i

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

+ edícula com 30m2

CONSULTE-NOS SOBRE
OUTROS IMÓVEIS

�

F
. •

AI
. FINANCIAMENTOS

� ... CAIAe rane SeD.. ves CAIXAECONÔMICAfEDERAL
Facilitamos seu crédito junto a

CAIXA. Regularizamos seu

imóvel para financiamento.

Cód.0152 - Linda Casa de Alv. na

figueirinha cf 02 qtos,1 bwc cf
blindex, toda de piso cerâmico,etc ...

R$ 55.000.00

Cód.0140 - Casa na Figueira
de Alv. c/ 3 qtos, bwc, sala,

cozinha, garagem pi 2
-

carros,etc ... R$ 130.000,00
.

(negociável)

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

130.000,00( Aceita automóvel
como parte de pagamento)

Cód.0132 Casa Alv. na Figueira
� c/1 suite + 3qtos, 2bwc,2
saías.area de festas e demais

dependências. R$ .185.000,00
negociável

Cód.0148 - Casa de Alv. Vila
Lenzi c/ 03 quartos,01
banheiro,área de festas,'

astano.etc ... R$ 115.000,00

Guâramirim c/01 suite + 2

qtos. R$130.000,00 (neg.)
Troca-se por casa na figueira,
Vila Lalau até 160.000,00.

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

ijiiI'
- 1068/07 - Casa mista no Chico de

Paulo, com 02 qtos, c/ aprox. 70m2 e

terreno com 321m2.
- 1063/07 - Terrenó 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!

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

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

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

Entrega·para
FEV/2008

-

- 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.
ValorR$1.1 00,00.

o Casa no Chico de Paulo, com 02

qtos, sala, coz. e garagem. Valor R$
680,00.

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.

- Casa com 01 suíte + 02 qtos, na Vila
Nova. Consulte-nos!

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



o CORREIO DO POVO EDFIM-Df-SEMANA, 23/24 DE FEVEREIRO DE 2008IMÓVEIS

Corretor de Imóveis Corretora de Imóveis
CRECI - 13252 Compra, Venda, Locação e Adrninlstraçâo'

;

;

'Terreno
i 125 :000m2, próprio i
i para chácara ou I
;

reflorestamento, a 18 i
Km do centro de Jguá, i
valordeR$105:000,OO:

1------

Casa com
160,00m2, na
Rua 28 de

Agosto, n 2278,
próximo ao

correio com 03
dormitórios, sala,
cozinha,
íavanderla,
despensa,
garagem e 02
BWCs, no valor de
R$ 240.000,00.

I Casa de alvenaria com i
: 85m2, 2 quartos e

: demais dependências, .

I na rua 96 lateral da 7
Ide julho, Corupá, pelo
Ivalorde RS40.000,00,

i Terreno com i 1.247m',
.

'com 3.700 pés de banana'
[branc a, rua Ervino
: Moreira, Corupá, SC, pelo
l vaíor de R$ 70.000,00.

i Chácara com casa de
,

alvenaria, rancho,:
terreno com 25.000m"·
e 4 mil pés de banana i : Chácara com iOO.OOOm', :

produtivos, localizada i : 15 mil pés de bananas, i

I
no bairro Bomplant a 7.i Uma chacára com 8.000m", contendo uma casa: bairro Bom Plantant, a 7 I

I Km do centro de. de madeira, e 1.700 pés de eucalipto, localizada I Km do centro de Corupá, i
I Corupá, pelo valor de: no Rio Novo Alto, proximo as cachoelras.: S C, val Q r d e R $ :

��$ �!.OOO,O?:__� _�

Corupá, SC, pelo valordeR$ 35.000,00 : 90.000,QO.

I'

I
II
Casa de alvenaria com iChácara com casa de Casa de alvenaria com Casa de alvenaria com.'

110m2, bairro Anoi85m2, terreno com 5quartos,terrenocom 190m', 4 quartos,
Bom, Corupá. Valor: :20.000m', localizada 5.700m', localizada no churrasqueira, piscina;
R$ 85 000 00 Vende' na Estrada Pedra de bairro Bomplant, pelo ter:el1o co� 1 250m. ' :

I
." ; .

1 bairro .Jo ão 'ToZInI :

L��r:��a��scasa em :�;��� R�oJ�:cfoo,��� va.lorde����:��o,��. �$D�:6�Q�Ó��I���I�r��i
Roberto Seidel. 1142. Corupá. Fone: 3375 -2031 e 9135-4977.

i j
11 Sobrado 336,OQm2, próximo ao trevo 01, rua 28 de

I i agosto, com 03 dormitórios, 02 salasa, copa/cozinha,

II�
-

despensa, sacadas, garagem 02 BWG, todas as

I peças bem amplas no valor de R$
.

---�---wmi!ioo_'

Gentro/Guaramirim-Vende-se apartamento com

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

Terreno em Joinville com 360,OOm2, 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 deGuaramirim 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 - daraquá do Sul - se

www.imoveisemjaragua.com.br

CASAS CASASfAPARTAMENTOS
Rei 1491- Rau - sala comercial c/ garagem (prox. Unerj) R$35.000.00
Rel1711 - Casa- Chico. de Paula, tot. Rrenzi - casa de madeira R$ 55.000,00
Ref. 1711 - Chico de Paula - Casa de madeira com 2 dormitórios. R$ 55.000,00
Rei 1381 - São Cristovão - casa 1 dormi!., bwc, cozinha "pronta p/2° piso R$
65.000,00
�ef. 1821 - Madeira - Chico de Paula, 3 dormitórios, toda murada com portão
eletrônico R$ 65.000,00
Rei 801 - Estrada Nova - casa alvenaria R$ 70.000,00
Ref. 1851 - Rau - 3 dormãónos, sala, cozinha, bwc (forro demadiera) R$ 70.000,00
Rei. 1672 - Vila Lalau - apto. em construção, Residencial Vermont. com 2

dormitórios, sacada c/churrasquera, garagem. a partir R$ 80.000,00
Rel1291 -Ana Paula - casade madeira, 3 oormít. R$ 85.000,00
Rei 1421 - Rau - casaa cormt.oemaís depend. 250m' R$ 85.000,00
Rei 1401 - Barra Velha - casa 5 dormi!.demais depend. R$ 85.000,00
Rel1591 -Nereu Ramos- casa + galpã0220m"irente paraBr280" R$ 85.000,00
Rei 1701 - Água Verde, 2 dormitórios. cozinha, bwc, lavanderia R$ 95.000,00
Rel621 - Chico de Paula -casa/junto comercial3 qtos, sala, copa, coz., 2'bwc
R$ 1 08.000,00'
Rei 541 -Ilha da Figueira' - casa alvenaria - 65m' - terreno comouas casas

casa madeira - 57m' terreno esquina - R$11 0.000,00
Rei 1241 - Vila Nova - casa 130m2 madeira - R$ i 1 0.000,00
Rei 1572 - Centro - apto suite + 1 dorm. "entrega 03/2008" R$l i 0.000,00
Ref. 1891 - Três Rios do Sul- R$ liO.OOO,OO com 3 dormítónos-t owe, e

garagem para dois carros.
ReIl091 - Casa 3 dorm. 2bwc, 2 saías portão eleu, piscina RS 120.600,00
Rel971-Barra - casa,/juntocomercial5 dorm. (r. Waltermarquardt) R$130.000.00
ReI. 1661 - Centro - apto em construção, Residencial Aquarela, com 1 suite, 2
dormitórios, bwc, cozinha, lavanderia, garagem, sacada c/chur. R$135.000,00
ReI. 1841- Araquari -Sobrado COm 3 dormitórios, 3 bwc R$ i40.000,00·
Rei 1631 - Sao Luiz- 2casac/3 dormít., sala, COZ, lavand', bwc. R$150.000,00
Rei 901 - Santa Luzia - casa suite-+ 2 dorm. + sala comercial R$150.000,00
.Rel. 1811 - Chico de Paula - Casa mista com 3 dormitórios, 2 salas, área de
festas c/cnurrasqueíra e piscina R$160.o.00,OO
RS811-BarradoRioCerro-sufie + 2quartos. áreacetesta 240m'R$ 170.000,00
R$831 - Vila Lenzi- 5quartos, sala, copa. bwc, suil1l;chúi:, cozinha R$180.000,00
Rei 11 01 - Centenário - 2 casas nomesrnoterreno 150m'+ 70m' RS 180 .000,00
ReI. 1831 - Chiéo de Paula."! dorm .. 2 bwc, 2 vagas de garagem R$ 230.000,00
Rei 1621 - Vila Lenzi - 2 casas sendo 1 sobrado 200m' + 1 de 70m' R$ 240.000,00
Rei 1041 - Barra velha - sobrado lindo prox a praia R$ 250.000
Rei 1511 - Barra Velha - sobrado "alto padrão" R$ 260.000,00

Rei 1521 - Baependi - sobrado alto padrão "interno inacabado" prox recr..

Mansot R$ 385.000,00
Ref 281 - Penha- casa alto padrão "frente p/ o mar" R$ 550.000,00
Rei 1571 - Centro sala comercial ótimo para clínica, ti 255m' + 2 aptos 275m'
+ sobrado c/piscina R$ 880.000,00

SALA COMERCIAL
Rei. 1751- Sala Comercial- centro com41 ,50 m2 R$ 56.000,00

JJ.!.!R�tlQ.
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 cem 595,64m' - R$ 43.500,00
Rei 431 - Jaragua Esquerdo- R$ 45.000,00
Rei. 1731 - Jaraguá Ésquerdo R$ 46.000,00
ReI.1731-Jaragu<Í Esquerdo, 360m2 R$ 46.000,00
ReI. 514 - Chico de Paula com 684,80 M2 R$47.000,00
Ref. 514/515" Chico de Paula - terrenos 432m' R$ 47.000,00
ReI. 1801 - Água Verde, 455m2 RS 55.000,00
Ref. 1801 - Água Verde - 455m2 RS 55.000,00
Ref. 1541- Rau - terreno 360m2 R$58.000,00
Rei 1411- Amizade -416, 10m' (esquina) R$ 65.000,00
Rei 110 - Vila Lenzi - terreno 487m'- R$ 70.000,00
Rei 852 -Ilha da Figueira- terreno i 300m' R$ 71.500.00

. Rer.'1681 .: Ilhada Figueira - 370.80m2 R$ 75.000,00
Rei. 1531 -lihadaFigueira -terrenoass, 17m' - R$ 76.000,00
Ref. 1532- IIhadaFigueira-503.30m2 R$90.00(),OO
REF. 1861 - JGUÁ ESQUERDO - CONDOMiNia DAS AZALÉIAS R$125.000,00
Rei 631- Czerniewicz - R$ 250.000,00 "ótima localização"

SiTIO / CHÁCARA
Rei 861 - Molha/Ma.ssaranduba - 260.000m' RS 95.000.00
ReI 551 - Corupa -1 casa de alv. "estilo chale" - 40.779.00m - R$l 05.000,00
Ref741 - Rio da Luz - 2 casas ci 72m'. em alv.. água corrente - 6.200m - R$
110 000,00
Ref82l - Santa Luzia - casa alvenaria 3 dorm. 1 i .5i 4m' R$ i45.000,00
Rel114l - Garibalde- area de 5777m2 com casa R$ 220.000,00
Ref. 1741 - Garibaldi 75000m2 R$ 320.000,00
Rel871 - Nereu Ramos -pasto aD.DOOm' frente asfalto- R$ 385.000,00
Rei 663 - Massaranduba -7lagoas casas, area detesta238.000rrf R$ 600.000,00

ReI. 1571- Casa- Centro - com tsala
comercíaí + 2 aptos + sobrado. com
área de festas, piscina. R$ 880.000,00

ótimo para clinica.

.

ReI. 1651 • Penha - casa ci suãe, 3
.

dorm., chur.• garagem. R$ 270.000.00
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Cõd. 1035 BARRA VELHA - próx, ao
Ginásio de Esportes, no Jardim Los

Angeles- Casa c/ 250m2 de área
constr., terreno 15 x 15 murada, 7
qtos dois bwc sala copa, cozinha,

lav., 4 vagas. R$ 90.000,00
Cód. 4005 Rio Cerro 11- Chácara cl +1- 25.000,00m2, cl lagoa.

Rancho pi festas com churrasqueira RS 170,000,00

Cód. 1008 Cenlro= Casa 350m2,
com terreno de 550m2, 1 suíte; 3
quartos, sala e demais dep, R$
350,000,00
Cód. 1 028 Vila Lenzi - Casa Alv. - 1

suite, 2 quarto, bwc, dep. Empregada,
salão de festas, garagem para 3

carros, churrasqueira, mais 1 ktlinete,
e piscina. RS 170.000,00.
cõd. 1037 ILHA DA FIGUEIRA - Rua
Antonio Bernardo Schimídt, travesao
Ironlal, prox. Igreja N. S, Aparecida,
medindo 6 x 6m com bwc alvenaria.
Terreno de 10 x 15 R$ 30,000,00.
Cód. 1040 Vila Lenzi- Sobrado com

dois apartamentos, duas garagens,
churrasqueira. RS 170.000,00
Cód. 2005 Nova Brasflia • Apto - 3

quartos, sala, copa, cozinha,
lavanderia, bwc,. RS140.000,00 aceita
terreno, casa ou carro no negócio.
Cód. 2006 Vila Lenzi - Apto semi-mob,
- 2 quartos, sala" cozinha,
lavarideria, bwc. R$ 76.500.00 aceita

terreno, casa ou carro no negócio,
Cód. 2007 Vila Nova = Apto 201 - 2'
ANDAR Edit Vila Nova· 3 quartm>, 1

bwc, , sala, copa, cozinha, lavandaria,
1 vaga de garagem. R$ 98,000,00.

- Aluga-se um apto cl 1 sUíte,.2
quartos, agua quente, chur" sacada, 2
vagas. RS 750,00. Vila Nova.
Cód, 3021 Ilha da Figueira - Bonito
lote côm uma meia água em lugar de
bonita localização, terreno de =. +1-
370 m', Próx, Ao Hotel Panorâmico
pronto para construir R$ 80.000,00
cód. 3015 TERRENO - BARRA DO RIO
CERRO - um lole, 1 DOOM. APÓS A

Malwee, com 449,50 m2 R$ 30.000,00
Cód, 2008 COBERTURA DUPLEX
Cenlro= Duplex.- pavimento inferior
- 02 suites (01 closed) 02
dormitórios, si intima, BWe social.
Pavimento superior - Dep. Empregada
completa, lavabo, cozinha mob., área
de serviço, sala, sacada e chur. 3

vagas de garagem, R$ 295.000,00

Terreno com 202.100,00 m2
Edificado com uma casa de

alvenana.de 77,00m2
Com plantio de arroz, (quase
todo o terreno é produtivo) na

Estrada Guamiranga próximo dG
Araquari

R$ 380.000,00 negociável!

PARA ALUGARIVENDERICOMPRAR OU ADMINIS!RAR �EU IMÓVEL
VISITE - NOS E CONSULTE MAIS ITENS DISPONIVEIS.

muliercorretordeimoveis@gmalLcoro I Rua Clemente Baratlo, 81 - Cenlro (Prõx Studio FM) - Jaragua do Sul - SC
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3370-6370
Plantão de Ven'das

8804-4467

BLUMENAU - RESIDÊNCIAL
BOA VISTA prox. a FURJ com 02

dormitórios, saía-copa,
cozinha, bwc, lavanderia, sacada

e çaraçem R$ 75.000,00
entrada + parcelamento

Ref. 202 - BARRA DO RIO
CERRO - Sobrado cf 2 suftes, 4
dorm.. 4 bwc's, 2 saías estar, 2

cozinhas, 2 lavanderias, 2
garagens. Aceita troca por 2

VilA NOVA - Apto Jardim das
Mercedes com 67,OOm2 02

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

Ref. 150 - CENTRO - 02 casas,
terreno 'cf 4S0,00m2,

próx. a Prefeitura Municipal, RS
115.000,00 Aceita casa, apto.

AMIZADE - casa alvenaria com

80,00m2 R$ 50.000,00

O CORREIO DO POVO mFIM.DE.�EMANA, 23f24 DE fEVEREIRO DE 2008

I
<, i Ref. 601 • Nova
.'- i Brasilia - casa mista
.

!
(c/m duas divisões),
terreno c/336,00m2,
155.000,00 valor
negociável, aceita apto
de menor valor ou em

.

construção.

RESIDENCIAL IPANEMA localizado no Bairro

Baependi, próximo a Caragua com: 01 suíte,
02 dormitórios, cozinha e área de servíço,

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

Pla¥ground. 04 aptos porandar portão e

porteiro eletrônico
.

Ref. 350 - Jaraguá Esquerdo - casa cf
214,00m2, terreno cf 618,OOm2 05

dorm.,copa, 02 cozinhas, lavanderia,
03 bwc, churrasqueira grande,

.qaraqem, sala, varanda. Aceita na

negociação troca por outros imóveis.

Ref. 400 - Jaraguá 99 -

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

R$ 79.000,00 aceita
.

carro, terreno. Poderá ser

utilizado fínanc. bancário
e tgts.

3371·1411
3371·1136,

• CONDOMíNIO
JARDIM ,CRISTINA

...

· RESIDENCIAL
PALM SPRINGS

3376-1804
9904-2076

Corretor de Imóveis
ALBERTO G. MARQUARDT

CRECI12152

.e-mail: marquardlimoveis@gmail.com

Rua Pastor Alberto Schneider, 1945 - Barra do Rio Cerro !

i

REF 068 • BARRA
DO RIO CERRO -

Casa de alv (em
constr.) c/1 01 m2 -

. suíte + 2 qts, bwc,
. sala estai / jantar,
cozinha, lav,
garagem - R$
115.000;00

REF 065-
ERVINO -:

Terreno
c/364m2
(120m da

praía)

Rei 060 • Rio Cerro II Terreno cf 1 DO.OOOm' - R$ 85.000,00

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

cozinha, lav, garagem - R$ 110,000,00
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DELL
PRADI
IMÓVE�S

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

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

Fone/fax 47. 3275-2990

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

REF. 5:\ - Centro - Apto cl 01 su�e cf .

closet,02 quartos. sala, cozinha. REE 12 -AmIZade - Casa alv
..
l su�

banheiro. área de serviço, dep. de + 2 quartos, sala em 2 ambientes,

empregada. sacada cl chur.• edifício cozinha, bwc, lav., garagem p/2
cf piscina. quadra de tênis, futebol, carros. chur. + edícula c/2 quartos
sala de ginástica. R$ 390.000.00 e demais dep. R$180.000.00 neg.

9974-1915
9923-6418
nemeziojmoveis@pop.com,br

COMPRA 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 + financ.
CASA -148m2 + área 1 0.000m2 no BairroJoão Pessoa
GALPÃO - Aluga-se em Shoroeder - 60Gm2

RAU - Terreno com 315m2. R$ 60.000,00 aceita-se carro
.

,SCHROEDER - próximo ao centro; 10,000m2 pI lotear, R$ 350 000,00
SCHROEDER I - Área ind, cf 12,425m2, R$ 120,000,00
Terrenos em Schroeder com entrada a partir de R$ 3.500,00
Área indo cf 5,000m2, cf terreno de 1 j 7.oo0m2,
" Temos imóveis na região de Joinville

"Temos outros imóveis

OW-IMÓV��,�Rua Rinaldo Bago 780 (rua nova da figueira),
Fone:. 3370-1788 Plantão: 9113-1311.. '

EDIFícIO PROFa MARIA EDITH
- Ótima localização na Ilha da Figueira I

.
I

- Aptos dp 2 dormitórios (1 suíte) 95m2 1
-

. ,

. �rpço dp lançampnto

AMIZADE - Troca-se, de. alv, cf
200m2, por apto próx. Censo. n.'
9137-5573.

BOA VISTA - Vende-se, cf 160m2, R$
60,000,00, 1:r: 8406-4197.

.CASA - Compra-se, Até R$
40,000;00, Tr: 3275-0945 após
15hs.

COMPRA-SE - Casa ou apto, em

Jaraguá, A_té R$ 40.000,00. Tr:
3275-0945 após 14:30h(CASAS

IIRRA'lANAGIM .

_ooPlm;eCtltreto
[�'TIjIlda®red: ti; �fI�.05 (<<11 r�trctSCa�aOOras

[OOx:'(àoHlt.6litloocreb íra!ciesefrtci:as

P�âo ir.&4as \a7irhisBaswlmlei

�em� (�e<�xeirlek
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CORUPÁ.- Vende-se. cf 2 st. com, na
frente. 4 qtos, 4 bwc 2 pisos, Tr: (47)
3375-2798 ou 9905-9850,

CZERNIEWICZ - Vende-se, de 2
pisos, cf 189m2, c/3 qtos, suite, R$
240,000,00. Tr: 3376-4534.

ERVINO - Vende-se, 700m da prata.
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. A$ 125,000,00, Tr:
8843-5751.

·1

JGUÁ ESQUERDO - Vende-se, de alv,
cf100m2. R$ 160,000,00. Troca-se
por apto. Tr: 3370-9346.

LOT. ST. ANTÔNIO - Vende-se, de alv.
c/2 casas, R$ 55,000,00. Tr: 9609-

. 6437"

MAFRA - Vende-se ou troca-se por
Jgua, Tr: 3376-1675,

PENHA - Vende-se, cf 250m2, cf
3qtos, 2bwc, gar, R$ 70,000,00, Tr:
3276-3274.

VILA-RAU - Vende-se, mista, cf 3
oms. R$ 40,000,00, Aceita-se carro.

Tr: 3371-6069:

ALUGA·SE
QUITINETES

, EQUARTOS
MOBILIADOS •

Mensal e diário. -

Próximo WEG II

�eserve também na proio,
3370-3561 cf proprietário

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

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

A PROPAGANDA EMHORA C
RELOGIO PAREDE

OFERTA 9,00 UNIDADE
COM ALOGOMARCA DE SUA EMPRESA

Temos uma grande variedade de
brindes promocionais

Tamanho: 25 em

Quantidade: 1 00 Peças Solicite a visita de um vendedor

PRESTAMOS SERViÇO DE IMPRESSÃO TAMPOGRAFICJ(�
P/Indústria e Comércio ;

"'

,."
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�

>"... ,'A�" r'%.", 'oW t
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IMÓVEIS

TERRENOS

BARRA DO SUL - Vende-se, próx.
Lagoa. Tr: 3.376-1675.

COMPRA-SE - Terreno ou casa pi
assumiriinanciamento. Tr: 3273-0211.

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

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

GUARAMIRIM - Vende-se, no 'Centro.
cl 1 061 m2. Tr: 9183-8081.

IMÓVEL - Vende-se, indl, frente BR
280, cl 67.402m2• Tr: 9183-1\081 ou

9912-7-750.

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

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

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

JOÃO PESSOA - Vende-se, ct
28x24m2• Tr: 9654-3520.

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

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

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

EO. TERRA BRASILIS - Vende-se, cl
2 qtos-i suíte, churrasq., cl 104m2.
Tr: 8404-3001.

JGUÁ ESQUERDO - Vende-se, próx.
Madri, cl 82m2. R$ 125.000,00. Tr:
9148-'8100.

LOCA ÓES
BALN.CAMBORIU - Aluga-se apto, pi
até 4 estudantes. R$ 650,00. Tr:
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, cl
3 dormitórios, cl suíte, próx. UFSG.
Tr: 3370-4492ou (48) 8414-4704.

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

PROCURA-SE - Gasa pi alugar. Tr:
3275-2012.

PROX.CENTRO - Procura-se, casa pi
alugar. Até R$ 500,00. Tr: 91 02-61 00.

PRÓX.CENTRO - Procura-se, moça
- pi dividir apto. Tr: 9945-5881.

O CORREIO DO POVO OIFIM-DE-SEMANA, 23/24 DE FEVEREIRO DE 2008

CHEGOU
O QUE FALTAVA PARA

JARAGUÁ DO SUL E REGIÃO

TINTA SELADOR ·

A�
Acrílico

;s�n;�;� Pigmentado (lBI)
·

RS 28,00
·

MASSA MASSA

CORRIDA CORRIDA

PYA (20kg) Acrílica (20kg) ·

·

RS 10,00 RS 30,00 ��
�.

TEXTURA GRAFIATO ·

·

Acrílica Hidro' Hidro- f'
Repelente (20kg) Repelente (20kg} =:

RS 24,QO RS 24,00 ·

•

PREÇOS ESPECIAIS
DIRETO DA FÁBRICA
Condi�ões de pagamento: 1 + 2x sem

juros. coJ.lf cheques ou 3x sem juros
com cartão de crédito. Consulte I VISA I"�II.{I�parcelamento em até 6x no cartão I!

COBRIMOS QUALQUER OFERTA!!!

De 2" à 64 das Sh às 12h e

das 13h30 às iss:
Aos sábados das Sh às 12h.

Tel.! Fax: (47) 3370 1155
graffyarfiaragua@ferra.com.br

Rua Walter Marquardt, 1250
Barra do Rio Molha • Jaraguá do Sul

RODíZIO DE PIZZAS. MASSAS.
CHAPEADOS E BUFFET DE FRIOS

DISH Pizza
3275-2876

Todos os dias a partir das 18h30'

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

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



Procurando ·u

BE O CORREIO DO POVO
FIM-DE-SEMANA. 23/24 DE FEVEREIRO DE 2008.
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. IMÓVEIS----------
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IMÓVEIS

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

engenhana&construções
Construindo qualidade de vida

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

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



IMÓVEIS

VENDA

www.atlantaimoveis.com

atlantaimoveis@atlantaimoveis.com

Rua Barão do Rio Branco, 373

Consulte nossas outras opções em imóveis: 3371-5544 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 Schiochet.
- Entrada + parcelamento direto com a Construtora.

EDIFICIO
* 14 apartamentos;
* Acabamento com massa corrida;
* Roda teto em gesso
* Salão de festas;
* Portão e porteiro eletrõnico;
* 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
10 apartamentos
Acabamento c/ massa corrida
Piso laminado
Salão de festas
P.ortão e porteiro eletrônico
Central de gás .

APARTAMENTOS
1 suite + 2 dormitórios
Sala de estar/ jantar
Bwc social
Cozinha, área de serviço

.
Sacada cf churrasqueira

- 7 andares;
- 12 apartamentos;
- Acabamento com massa corrida;
- Roda teto em gesso;
- Salão de festas;
- Portão e portero 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

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital CatarinenseAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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3275·5000 �
Quer ver maiS?

consUlte:
www.girolla.com.br

-:
&;
'"
..

g
ü
UI
a:
c Plantão: 9979-7750

IMÓVEIS

APARTAMENTOS �••

3018· APT(} ED CARVALHO com 1
suite + 2 quartos, sala de estar,

cozinha rnob.. 2 vagas de garagem,
sacadas. TODD MOB. R$195.000,00

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

SOBRADO
EXCELENTE PADRÃO

J 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/
300m2 - suite +
4 quartos.
R$ 495.000,00 -

Aceita apto

1414· VILA NOVA - SOBRADO
c/290m2 em terreno c/450m2 (30x15)

c/ sala de estar, sala de jantar, 3
quartos, 2 bwc

.

s. chur. integrada cf
sala TV, despensa, lavanderia,
despensa, terraço, g�ragem. R$

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

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 suite, 2 quartos,
churrasqueira. R$ 179.000,00

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

TERRENOS âiII
2004 - EXCELENTE TERRENO CENTRAL Cf
2.294,S2M'. CONO. RES. FECHADO. R$
315.000,00
2006 - TERRENO CENTRAL (SERVIDÃO) Cf
789,90M'. R$190.000,00
2010 - TERRENO CENTRAL ci 337,SOm'
(13.50x2S). R$160.000,OO
2162 - CZERNIEWICZ - Próx. PAMA c/406m'

(15x 27,06). R$as.OOo,OO
2195 - ILHA DA FIGUEIRA - Próx. Indumak.

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

41,SOx40). R$93000,OO
2225 - TERRENO - iNICIO JARAGUÃ
ESQUERDO - EXCELENTE LOCALIZAÇÃO CI
ÁREADE 2.652M'. R$180.000,OO
2280 - TERRENO - RIO CERRO II C/420M2. R$
17.500,00
2052 - ÁGUA VERDE Cf .ÁREA DE 450M'
SENDO 15X30 R$69.000.00
PRAIAS
2437 - TERRENO C/454,55M' (1.5,50 X 21,50)
- LOT. RADUN - BARRAVELHA. R$ 28.000,00
2438 - PRAIA ITAJUBA - LOT. SERE IA DO MAR -

750mts do mar. Terreno cl 1-5.90 x 19. Entrada

de R$ 2.000,00 + 60 parcelas

LOCAÇÃO lA

600-VILANOVA R$ 2.805,00
601 - EXCELENTE LOCAL pi fins comerciais. RS
2.505,00
603 - CENTRO - COMERCIAL OU RESIDENCIAL
Casa em alv. (470M2) com suãe master com
closed e banheira, 4 quartos - todos com

sacada, banheiro no piso superior e no térreo
tem escritório, salas estar e jantar. sala intima,
copa, cozinha, área de serviço, despensa,
quarto de empregada, banheiro de serviço, em
terreno de 990m2 (55 x 18).
605 - JARAGUÁ ESQUERDO c/ suite + 2

quartos. RS 630,00
606 - RIO CERRO cl suite + 2 quartos. RS
655,00

607 - CENTRO c/3 quartos. R$1.505,00
608 - CORUPÁ c/3 quartos. R$385,OO
610- CZERNIEWICZ - ALV. R$1.505,OO
612 -BARRA RIO MOLHA- R$375,OO
613 - BARRA RIO MOLHA - R$385,OO

615 - IDEAL PARA FINS COMERCIAIS
ALVENARIA - R$1.505,OO
617 - JOÁO PESSOA clOl suite + 02 quartos.
R$505,OO
619- COMERCIAL R$1.255,00
621 - CENTRO c/04 quartos. RS 855,00
622 - VILA LENZI R$ 455,00
623 - VILA NOVAR$ 2.205,00
624 - CHAMPAGNAT Casa em alvenaria com

suite com hidro, 3 suites, saias estar e jantai,
sala intima, copa, cozinha, área de serviço,
despensa, banheiro de serviço, garagem para 2
carros. RS 2.205,00
625 - CENTENARIO clOl suite + 02 quartos.
R$995,00 •

626 - NOVA BRASjLlA cl 04 quartos. R$ 995,00
627 - CHICO DE PAULA cl 03 quartos. RS

1,200,00
628 - CENTRO CASA COMERCIAL R$1.505,OO
629 - BAEPENDI R$ 455,00
633 - CENTRO cl 3 suite + 2 quartas. RS
1.205,00
635 - CENTRO c/03 quartos. RS 755.00
637 - CENTRO el suite master + 2quartos. RS
1.305,00
638 - NOVA BRASILIA cl suite + 2 quartos. RS
855,00

.,

639 - NOVA BRASILIA él suite + 2 quartos. RS
855,00

640 - CZERNIEWICZ - MOBILIADO cl suite + 2

quartos. RS 905,00
641 - CENTRO el suite + 2 quartos R$ 705,00
644 - CENTENARIOell quarto RS 305,00

645 - CENTRO e/2 quartos. R$ 525,00
646 - AGUA VERDE c/03 quartos R$ 455,00
647 - BARRA DO RIO CERRO cl 02 quartos RS
385,00

649 - VILA RAU ell quarto - semi-mobiliado.
R$ 425,00
650 - CENTENÁRIO - cl 2 quartos - semi
mobiliado. R$ 555,00
653 - BAEPENDI cl 03 quartos R$ 855.00
658 - BARRA DO RIO CERRO - el 02 quartos RS
410,00

.

659 - VILA NOVA - clOl quarto R$245,OO
660 - CENTRO CI 02 DORMITÓRIOS - RS
565,00
663 - CENTRO CI 02 DORMITÓRIOS - RS
505,00

.

664 - CENTRO suite + 2 quartos - R$ 755,00
666 - CENTRO suite + 2 quartos - RS 785,00
669 - CZERNIEWICZ - MOBILIADO c/2 quartoS.
R$775,OO
670 - CENTENARIO clOl quarto. R$ 295,00
674 - CENTRO MOBILIADO - c/02 quartos RS

695,00
675 - CHICO DE PAULA quitinete RS 305,00
679 -ILHA DA FIGUEIRA quitinete RS 305,00
680 - VILA RAU 3 quartos R$ 555,00
682 - VILA RAU c/2 quartos R$ 455,00
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Endetec
b CRECI 934-J

20 anao

CONSULTE OUTRAS OPÇOES!
www.engetecimoveis.com.br

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

Apto próximo Arena

"Lançamento" Apto ell
suite (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 suíte
mobiliada + 2 qtos, sala de

; tv, saia de jantar, 2 saías de
.

estar com lavabo, cozinha'
mobiliada, dep. compI. de
empreg., lavanderia
mobiliada, garagem para 2
carros. 203 m2 de área

privativa. Excelente padrão de
acabamento. R$ 310.000,00

VILA NOVA: Ed.
o Porto Seguro com 1
suíte mais 2 quartos,
2 salas conjugadas,
churrasqueira corn
sacada, cozinha,
lavanderia, garagem
com vagas para
2 carros.

R$ 175.000,00

Próximo ao Centro -

Apartamento com suíte
+ 1 qto, sala 2 amb.,
sacada cl churrasqueira,
cozinha mobiliada,
garagem, prédio novo.

R$ 130.000,00

Palazzo Ducale
- Apto Novo
com 1 suite
+ 2 qtos.
sala 2 arnb.,
sacada com

churrasqueira.
R$ 130.000,00.

PLANTÃO 8412 ..4712 ... .José Carlos I 8422 ..7655 .. Suely
8412 ...4710 IR Acassio I 8424 ..5050 .. luiz I 8424 ..4848 .. Sérgio

* Apto Hapema -

Apartamento duplex, área
total de 165m2, cf
garagem fechada, sendo
1 suíte + 3 quartos
(mob.), sala de estar, sala
intima, cozinha mobiliada,
2 bwcs, sacada, amplo
terraço coberto cf chur.
e linda vista para o mar.

R$ 172.000,00 - Aceita
imóveis cf parts de
pagamento.

Nova Brasília - Próximo a Kikar
Auto Center - Casa em alvenaria cf
2 qtos, 2 saías, cozinha, lav. Casa
de madeira com 1 qto, cozinha e

bwc. Galpáo cf 100m2, escritóro e

bwc. R$ 155.000,00. Aceita carr

de mais ou menos R$ 25.000,00.

liarra d..oJ'!i!LCerrn: Casa com 3

qtos (1 suite), sala, copa,
cozinha. lavanderia, área de
serviço, canil. Pronta para
financiar. R$ 130.000,00

Loteamento Amizade - Terreno
localizado no loteamento Jardim
das Acássias, contendo 318
metros quadrados, excelente
lugar com vista privilegiada!
APENAS R$ 48.000,00

Ilha da Figueira: Casa com 3 qtos
(1 suãé), sala, copa, cozinha,
garagem coberta. 210 m2 de

área conslruida. R$ 90.000,00.

Vila Nova: 542,4m2 cf casa de
madeira, plano, excelente loc .

para prédio ou residência de alto

padrão. R$ 160.000,00.

!!I).ª ..dª.f\9u!)iIª: Lote plano com

450m2 com casa de madeira.

Rio Molha - Lote cf 450m', cf
casa de madeira. R$ 30.000,00

Estrada Nova - Casa mista cf 3

qtos, sala, cozinha e bwc, lote
com 380m2.

Agua Verde .. Casa em alvenaria
com 3 qtos (1 suite), sala, copa
cozinha, lavanderia, garagem,
amplo terreno, boa localizaçáo!

R$ 135.000,00

Tita Martins - Casa em alv. cf 3
qtos, sala, copa,! cozinha,
garagem, mais 2 qumnetes.

Excelente retorno para investidor.

HãUS
imóveis

CRECI1.105.J

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

.

s, 2 qtos,
-lavanderia, garagem. Área Superior cf 3
qtos, bwc, sala, coziilha, área de serviço,
sacada. Área total de construção - 260m'.

R$145.000,00.

Centro - Loc.o privilegiada na rua 28 de
Agosto próx. a Associação Comercial cf
casa de 250m' cf 3 qtos (1 suite), sala
de estar, jantar, copa f cozinha: chur.,

piscina. Lote cf aprox. 900m2.

Chácara Guamiranga .. Cf 20.000 m2,
casa mista cf 4 qtos, sala, cozinha, bwc,
lavanderia, rancho e lagoa. R$ 70.000,00.

Chácara em Nereu Ramos com 4

Lagoas, 185.000m2. R$ 165.000,00
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COMPRA I ,VENDE
Fone/Fax: (47) 3373·3404
E-mail: vendas@imobiliariaws.com.br
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www.imobiliariaws.com.br

IWS
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'
AGUAIGUARAMIRIM
VENDE-SE CASA ND
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

RIOBRAHCO/GUARAMIRIM
wnde-se Iem!oo no baitro rio btanco ri

.107.732.5()m2 de trents P,3Ía se 413. R$l60.000.00

Caixa D'Água/Guarainirim linda chacara
no bairro caixa d agua com lagoa, casa
mista de 102m2 contendo 3 quartos 2

banheiros sala cozinha area de serviços e

vaga de garagem, Chacara com 20.050m2

CENTRO/GUARAMIRIM
vende-se linda casa no

centro de guaramirim
com 1 suite master, 2
quartos, sala de estar,
sala de tv, cozinha sob
medida, 1 banheiro.
lavabo. lavanderta, area
de festas e garagem.
casa com 238m2 de
area construida e

terreno com 375m2.
R$ 275.000.00

BR 2801Guaramirim(12003-8 jpg)
imóvel com 12 quartos. 8 banheiros.

cozinha e área construida com 150m2 e

terreno com 425m2 R$ 150.000,00

Financiamentos

CAIXA
CAIXA ECONÓMICA 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

AmizadefGuaramjrim
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 et
plyground e 67% de area de

floresta nativa.

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

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

R$ 80.000,00

TERRENOS
• AVAi 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
• AMIZAD� COM 376M2. TERRENO COM

ESCRITURA. R$ 42.500,00
• AVAIVENDE-SETERRENOC/36!JM2.R$:25.000,OO
• VENDE-SE TERRENO NO BAIRRO VILA

CAROLINA COM 400M2 R$21.500,OO
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IMÓVEIS

Vila Lenzi·
Loteamento
Piermann
Edilicio San Gabriel
• apartamento com

três dormitórios, sala
para dois ambientes,
bwc, cozinha,
lavanderia, uma
vaga de garagem.
R$ 105.000,00

Ediffclo Jaeser
11- terceiro
andar - apto
com suite mais
dais dorm.,
sala estar e

jantar, bwc
social. coZinha.
lavanderia, uma
vaga de

garagem.
R$.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 -:- parco

direto cf a imobiliária)

CORRETOR
DE IMÓVEIS

R$ 350.000,00
R$ 120.000,00
RS 30.000,00
R$ 45.000,00
R$110.000,00
R$ 85.000,00
R$ 180.000,00
R$ 70.000,00
R$ 250.000,00
R$ 45.000,00

003 - Sanlo Anlonio, terreno com área de 89.268,DDm'.
007 - Santo Antonio, com área de 62.352,00m'.
020 - Corupá, terreno com área de 945,00m'.
045 - Vila Lenzi, com 450.DOm' .

048 - Amizade, terreno com área de 562, l4m'.Terreno de esquina.
049 - Amizade, terreno com área de 34a,OOm'.
064 - Estrada tlova terreno com área de 89.000,OOm'
065 - Sanlo Anlonio, com area de 105.000,OOm'.
109 - Nereu Ramos, área cet t .470,OOm' (ótimo pi indústria)
tl1 - Schroeder, terrenõcom area de 3.042,DOm'.

•

046 - Apartamento - Centro, com área total de 165,DOm'. R$ 175.000,00

R$ 72.000,00
R$ 35.000,00
RS 140.000,00
R$150.000,00

009 - São Luis- casa de madeira com 55,OOm' e terreno com 405,0001'.
010 - Jaraguá 84, casa com 3B.66m' e terreno com 207,55m'.
017 - Chico de Paula, casa de alv. c/l40,00m' e terreno c/720,00m' (aceita troca por outro imóvel)
031-lIha da Figueira, casa de alv. cll a2,00m' e uma de mad. de 60,00m' e/terreno de 525,OOm'
(aceita apto de menorvalor em Jaraquá, Florianópolis, praias ... )
042 - Nereu Ramos, casa de alv. c/38,00m' e terreno com 322,00m'. Aceita financ. bancário.
074 - Nereu Ramos. casa de alvenaria com lOB.OOm' e terreno com 322,OOm'.
078 - Rio Cerro II, duas casas de madeira e terreno com 322,00m'.
080 - Vila Lenzi, Sobrado c/258,0001' e terreno cl área 418,12111'. aceta apto de (-)valor, casa ou terreno.

083 - Daependi sobrado com 250,OOm' e terreno Gam 548,00m'.

RS 50.000,00
RS 80.COO,OO
RS 40.000,00
R$ 280.000,00
RS 300.000,00

. R$ 120.000,00
R$ 80.000,00
RS 470.000,00
R$ 125.000,00
R$ 110.000,00
R$ 87.500,00

004 - Vila Nova,
terreno com área
de 372,97m2,
R$ 100.000,00

Aceita apartamento até
R$ 60_000,00 como

forma de pagamento.

089 - Sanlo Antonio, mini sitio com casa de alvenaria, rancho, com área de 7. t 25,OOm'.
096 - Tila Martins - casa de alvenaria com 180,00m' e terreno com 30l,D7m'.
112- Centro, sobrado com 277,00m' e terreno-com 375,00m'. AceHa apto no centro como parte do pgto
124 - Tifa Martins, casade alvenaria c/ll4,00m' e terreno ci 420,OOm'. Aceita carro na negociaçáo.
133 - TIla dos Monos, casa de alv. cj 180,00m' terreno com 420,OOm'. Aceita cimo na negociação
139 - Nereu Ramos. casa de alv. c/70,00m', e uma edícula em construção cf 42,OOm'. Terreno com 379,26m'
154 - Schroeder, casa de alvenaria com <ia,OOm' e terreno com 450,00m'.
155 - DR 280, sentido Corupá, cf casa de alv. de t 70.00m', lanchonete, mercado, borracharia, terreno c/ área aprox. de 20.000,OOm'.
(aceita casa em Jaraguá).
-168 - Estrada Nova, casa de alv. c/70,OOm' mais edícula (aceita carro na negociação)
172 - Três Rios do Sul, casa de alvenaria com 167,OOm' e terreno com 498,40m'.
188 - Santo Antonio, sobrado com área de l7D,OOm' e terreno com 2.500,OOm'.

Valor a combinar

R$ 50.000,00
R$ 165.000.00
R$ 100.000,00

085 - Sala Comercial térrea, bem lo�alizada no centméa cidade, com 97,00m'. R$ 160.000,00

070 - Santo Antonio, com casa, com área de 7.3S6,60m'.
082 - Ribeirão Cavalo, com 57.S00,OOm', com casa, rancho, 02lagoas.
123 - Santo Antonio - com área de 80.000,OOm'. aceita carro na negociação.
184 - Caimão, ftapocu, c/30.000m', Casa mista 60,00i'n', aviário, 01 lagoa, 1000 pés de eucalipto.

R$ 55.000,00
R$ 135.000,00
R$ 75.000,00
R$ 220.000,00

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



Im O CORREIO DO POVO
FIM-DE-SEMANA, 23/24 DE FEVEREIRO DE 2008

30

IMÓVEIS
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• COMPRA • VENDE • ADMINISTRA'

·RUA REINOLDO RAU, 218
• CENTRO .' JARAGUA DO SUL

www.(moveiscidade.com.br
,

IMOVEIS

Ref. 84.1 - Apto. no Ed_ Esplendor
cj 104m2 cj 1 suíte + 2 qtos.,

sacada cj churrasqueira. BaependL
R$ 155.000,00

ED. WALTER BARTEL
y_ •• '. y��'

casa no CefitJO cj 1 sufte + 2 quartos, 3 salas
amplas,3 banheiros. lavanderia. dependência de

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
Esquerdo cj 3 qtos., 2 saías, 3 bwc

-

s,
área de festas, 2 vagas de gar. Terreno

cj 450m2• R$ 195.000.00

casa na VIla Lalau - próx. a Weg 2 cl 3 quartos,
sala: copa, cozinha, llavabo, 1 banheiro social,
l-quarto de visita, garagem, área de serviço.

Terreno com 456m2•R$ 215.000,00

Residencial

ran
Entrada + Sa Ido Fin.n.iom.�to Vendas

.

parcelado em até SOx ::':r::::"� Exclusivas

�-.,..........;""""---

Aptos. cf 2 qtos, garagem,
sacada cf churrasqueira.

Na Vila Nova, prõx.
a Prefeitura

ED.MAJEsnC

Jlpartamento
e- ;f.rea totalde 174m2 No
., 1 suíte e 2 dormitôrios
e- Sacaáagriff Centro de
... safa com porcelanatto Jaraguá... }lca6a11lento em gesso .

... Infra-estrutura para
ar amdicionado tipo Sp{it

TERRENO
COMERCIAL
Terreno na Rua José
Theodoro Ribeiro, na

Ilha da Figueira
(6 km do Centro)

- cf 4.820m2•

•••
-
••••••••••• 0 •••••••• o •••• o •••• o •••• o •••• o •••• o •••• � •••• � •• o ••••••••••••••••••••••••••••.•• 0 ••••••••••••

Terreno comeroIal de esquina próximo a PrefeItura R$ 126.000,00

Ref. 63.1 - Terreno cj 450m2 na Nova BrasITia. R$ 73.000,00

Ref. 15.2 - casa de aIV. noAmIzade C/ 13Qm2 C/ 1sufte + 2 qtDs. e demals dep. R$ 155.000,00
....... _ _ _ _ _ _ _ _ � .. _._ _ _ - _ - .. --

Terreno centra! com 14X28 : 392m2• R$13O.ooo,OO

casa mista com 6 quartos, próximo
a WEG II. Terreno com 330m2

Terreno com�m2. contendo 14 quitinetes
de 1 e 2 quartos, bwc, sala e cozinha
conjugadas e área de serviço. Aceita

imóvel de menor valor e imóvel no litoral.
R$ 350.000,00

.

Sobmdocj 3 quartos, 2 bwc's, sala de estar

I jantar, cozinha, área de serviço, garagem
coberta. Localizada no bairro Nova BrasDia

casa de alYenarta com 1 suite, 2 dormitórios,
bwc, sala de estar em dois ambientes, área
de festas, garagem coberta pra 2·carros,
mezanino em pisolaminado. Localizada
no bairro Ãgua Verde.R$ 240.000.00
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Strasbourg Jaraguá do Sul- (4713370-1900
Rua Reinoldo Rau, 414 - Centro

Blumenau'» (47) 3331-4500
Itajaí - (47) 3344-7000

Brusque - (47) 3396-8661
Rio do Sul- (47) 3522-0686

CAEP -: Central de Atendimento Especializado Peugeot: 0800 703 2424· - www.peugeot.com.br Peugeot usa e recomenda lubrificantes TOTAL.

Segunda a Sexta das 8h às 19h. Sábados das 9h às 13h. www.strasbourq.com.br
.

QIRIJA ESSE PRAZER

g.aANCO PEUGEOT Imag�enteparafinsílustratl�.Promoção&AlNDADATEMROSiRASBOURG·;Peugeot2:00J:lBFelíneL6FLEXALilomãtica-IvCondícionadoOigital-DireçãoHidráuliea-Sensordel!umlnaçãoesensordechuva-Vldrosetravase!élricas-Farólsdenablina-Rodasdeligaleve-FreiosABS -Ano.lModelo.:Q7f08-Pinwras6llda-Frele
Incluso - Valor tabeladeR$ 49.950,00 - Valor promocional de R$45.950,OO rom A$ 4 .000,00 debêneeqee corresponde aoCãmbioAutomáticoTrptronk:GRATIS já incluso.OwnfldaOO de Estoque nas ccncessosánes.: 20 llnidades.Peugeot206 SW1.4l REX· 5portas-Arcondicionado - DireçãoHidráuflca- Vidros e eavaeeléêtcas - Faróis de
neblina -Ano/MOdelo.: 07/08· Freie Induso-Pintura sólida -Preço tabela de RS 44.500,00 -PreçoPromodonal apartitdeR$ 40.990,00 à 'Jista rom R$ 2.500,00 deBónus de fábricae+AS 1.010.00 dadesconb:> promocional da ConcessionáriaStrasiJourg já incluso no pij'!ÇQ à vista anunciado.Unha Peugeot�7HB ( Hatch Back ) e Sedan Versão
Griffe - Bancos deCouro-Teto Solar - Hands·Free Bluetooth - Disquet9!ra - PilotoAutomático, ArConcfacioMdodigital Bi-Zona - FreiosABS-AÍlbag duplo - Anor'Modslo.: 07108 - 5 portas - motorlzaçác 2.0l16V - equípado de série com "Câmbio Automá1ícoSeqiiancialliptronic System POTSche ". Com Bônus de áté R$ 4.000,00 para a VersãO
SedanGriffee Bônusdeatá R$3.000,OO para aVersãoHatchBack. EstoquedasConcessionáriasStrasbourg:20 unldadesdoPeugeo1206}tSR!fIne1.6l Flex Aulomâlica. 20unidadesdo Peugeot 206SW i.4l Flex5 portas. 20 unldades da linha Peugeol307 Hatch BackeSedan VersãoGriffe - 5 portas -motorização 2.0l16V.Prazode vigência da
promoçãodeOBi02i2008a29/02J2008,Quenquantoduraremosestoques:.Nãocumulati\lacomoutrasptOmOÇÕE!s..AIgumasofertas��clusivasdaConcessionâríaStras�.Paramaisinformaçõessobrepreçosecondiçfiesaspeâais,consuIteaRededeCon�sionáriasPeugeot.l!gueparaoaOO7032424ouacessel.WiW.peugeot.combr.

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



Rua Walter Marquardt, 2670 Barra do Rio Cerro Jaraguá do Sui· SC Fane: (47) 3370-7500

Vectra GL 1998 brl;lnco
COMPHILL

.;1,,:,1.1.8.1.•

Uno ELX 4p 1995 R$ 10.900.00
Palio ELX 1.3 Flex completo R$ 29.500.00
Palio ELX 1.3 4p 2005 Idliaq/te pratª R$ 26.800.00
Escort l 1.6 GNV 1994 R$ 1Q.90o.0o .

Escort GlZetec 1997 ac/dh/kit R$114.900.00
Pampa 1.8 1996 e/ope R$ 11.000.00
Fiesta Gl1.0 4p 1996 R$12.500.00
Vectra Gl-2000 completo R$ 28.800.00
Vectra GlS 1997 R$19.900.00
Ford Ka 2001 c/ kit + cd painel. R$ 16.800.00
KangoO Express 1.6 2003. R$ 23.000.00
Golf 1.6 2000 completo. R$ 28.500.00
·Palio Fire 4p GNV. R$ 19.980.00
Santana 4p 1988 GLS completo. R$ 7.900.00
Fiorino Furgão 1.5 1998 R$ 15.500.00
Go11.6 1988 R$ 6.800.00

.

Escort GLl1995 R$1o.500.00
Celta 1.02005 c/ opcionais azul R$ 21.500.00

. Fiorino FUI'gão 1.5 1994 c/ GNV R$ 10.500.00
Gol MI1997 c/ ac/dh/te R$14.500.000
Gol CU1.8 1995 R$ 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$17.500.00
Ford Royalle 1993 c/ kit GNV R$ 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$11.000.o0
Escort Gl 1988 R$ 5.500.00
Kombi 1.6 MI 2006 Escolar R$ 29.500,00
Gal Gill 2001 4p R$ 17.900,00
Scenic RXE 1.6 2002 GNV R$ 35.900,00
Santana Evidence 1997 R$16.500,00
Corsa Sedan Classic '1.6 2005 R$ 23.900.00
Ka 2005 R$ 19.000,000
Palio 1.6 4p completo. R$ 16.500.00
Fiesta 4p 1998 RS 12.900.00

CONSÓRCIO MOTOS

Confira outras

MOTOS e valores

Yamaha Fazer 25'0

R$ 218,08 mensais

Honda Biz 125

R$ 115,61 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 [uros, sem taxas extra ..etc;

Honda CBX 250 Twister

R$ 210,15 mensais

Honda Fan 125

R$ 110,59 mensais

Honda XR 250Tornado

R$ 229,88 mensais

IVIESES

12.78000 2'19 89

14.9'10,00 256,54 MiESES
17.040,00 293,19
19.'170 00

2'1.300 00
329,84 30.000,00 324 '17 -

37275 35.000,00 445,07 378,20

24.56000 42258 40.000,00 508,66 486,26
50.000,00 635,82 540,29
60.00000 76298 64834

70.00000 89015 75640

80.000,00 1.0'17,3'1 864,46
90.000,00 '1.'144 48 972 5'1

'100.000 00 '1.27'1 64 '1.080,57
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-------�-�---vEícULOS

-www.giovaneveiculos.com.br

VEíCULOS
3275-0045

Todos os valores abaixe são negociáveis;
.

Rua Bernardo Dornbusch, 330 * Entrada Clube Atlético Baependi

ESCORT GL 1.81998 C. OH + OPCS
.

CORSA SEDAN 1.6 2005 COM OPCS

EMAIS•..
BLAZER DL)( 2.2 GNV
CHEVETT
MONZA Sl/E 2P compl
PARATI Gill 1.8 4P completa
POLO 1.6 completo + rocas
GOL 1.0
GOL Cl 1.6 GNV
PAllO WEEKEND CITY 1.5 Bv compl
STRADA WORKING
FUSION completo
ECOSPORT XLT 1.6 compí. -i-ab--couro
FOCUS GL 1.8 completo
FIESTA 4P trava e alarme
ESCORT ZETEC 4P GL 1.8 completo
ESCORTL1.6 2P
VERONA GHIA 4P compí.» rodas
PEU. 307 feline aut + couro

2061.6 2P completo+GNV+rodas
SCENIC RT 1.6 16V COMPLETA
CLIO SEDAN RN 1.0 16V completo
XT 600
TWISTER
CG 125 CI PARTIDA

98
93
87
01
03
94
92 i
99 i

fi
I�

g6 I
02 i
03 I.
04 i
07 I
00 I

FIESTA PERSONALITE 1.0 2003 C. OPCSFIESTA CLASSI4P 1999 C. OH + opçs teA GL 2000 C. DH+ VIDRO ELE. + OPCS
-

CLIO SEDAN 2006

.-'

Astra CD 2.0 2004 Paratl CL 1.6 1994. Palio Fire EX 1.0 8' 2001 Gall.6 AP 1993
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Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 1014 - Centro

(em frente Posto Marechal)

NISSAN PATHFINDER 1994
V-6, PRETA, COMPLETA, VEGTRA CO 1994,

AUTOMÁTIGA . VERMELHO, COMPLETO
FIORINO 1.5 ,AZUL, 1994, . OMEGP.. GLS 2·0 1993,

• COMPLETA+GNV .
AZUL, COMPLETO COM

TETO SOLAR

GOLCL 1.8,1992,
BRANCO'

ESCORT GL 1,8 1991,
AZUL COMOPCIONAIS

SAVEIRO CL 1.6, 1989, FUSCA 1600, PRATA, 1986,
BRANCA COURO, RODAS,SOM
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MUITAS OPÇÕES EM UM SÓ lUGAR
.

VEíCULOS SEM ENTRADA
CRÉDITO RÁPIDO E FÁCil

AS MENORES TAXAS DO MERCADO
-

.. ÓTIMA VALORIZAÇÃO DO SEU USADO
.

, .

. PRAZO DE ATE 60 MESES PARA PAGAR

•

SEU CARRO ESTA NA

Você que exige veículos de qualidade, procedência garantida
revisão preventiva e uma negociação transparente, venha nos visitar

i
!
I

w w w -

.. d i t r e n t o a
-

u tom o v e i s _ c o-m
{.\ ..':'

.

FORD
ECOSPORT 4WD 2.0 - 4WD/ AO /Al / VE / DT / OH / AC / IT / TE � 2004 -

PRATA - MCW 0677
ECOSPORT XLS 1.6 - AC (OH / VE / TE / IT / DT / Al - 2004 � BRANCA �

BDG0921

I ECOSPORT XlS 1.6 - AC / VE / TE / IT I DT / RE / FN / GNV - 2005 -

VERMELHA - MCT 1525 _

ECOSPORT XlS 1,.6 l - AC / OH / VE / TE / DT / RE' - 2005 - PRETA - MCV
8707
ESCORTSW 1.6 -ÁO/ALiVE/DT/DH/AC/lT /TE - 2001- PRATA- MBl
7521

I

ESCORT SW 1.8-AC/DH/VE/TE/DT /IT -1998-AZUL - lZE0708
ESCORT SW 1.8 - OH / IT! DT -1997 - VERMELHA - lZW 1229
ESCORT SW GLX 1.8 - ACI DH/VE/TE/ DT IRll -1998 - AZUL - MMM
5678

.

FIESTA 1.0-AO/DT/IT -1998 - PRATA-AHP3685
FIESTA 1.0 HATCH - DT I IT - 2004 - PRATA - MCK 41 03

. FIESTA 1.0 HATCH - DT / IT - 2004 - BRANCA - MET 4832
FIESTA 1.0 HATCH - IT/ DT - 2003· BRANCA - MLX 6500
FIESTA 1.0 HATCH - IT / DT I AD - 2003 - PRETA - AKP 1499
I'IESTA HATCH 1.0 8V - AO / VE / DT / OH / AC./ IT / TE - 2004 - BRANCA -

, MEK0952
- FIESTA HATCH 1.0 8V - DT/ IT /TE - 2005 -'PRATA - MCW 4573
FOCUS 1.8 l HATCH - AO/VE/ DT / DH/ AC /u /TE - 2003 - VERDE - AFR
7397'
FOCUS GUIA AUT 2.0 - AC / OH I VE / TE / DT / RE / AUT / COURO "--2005 -

PRATA - MOR 2579
KA1.0 8V -AO/DT/lTITE - 2002 - PRETA- AKB 8717
KA GLiMAGE 1 :O-AOjVE/DT/DH/ - 2001- CINZA- MBN 0116
CHEVROLET
CELTA 1.0-AO/Al/VE/DT/AC/lT /TE - 2004 - PRATA.- MCE7847
COOSA HATCH1.0 8V - AO/ ALI DT / AC /u ITE - 2002 -BRANCA - AJC
0240
CORSA SEDAN 1.0 -AO/DT -.2001-VERMElHA- MBN 5392
CORSA SEDAN 1.0 - AO/ DT I IT - 2004- BEGE - MCW 4638

CORSASEDAN 1.0-AO/DT /U - 2002 -CINZA - MCF7099
CORSASEDAN 1.0-AO/DT/IT ITE -2001-VERMELHA-MBJ 6_351
CORSA SEDAN 1.0 - DT /TE - 2002 - BRANCA - MBK 9373

�

CORSA SEDAN.1.0 MILLENIUN - A.O / DT / AC - 2002 - BRANCA - MFA
8960
CORSAWIND SEDAN 1.0 - AO/ALI DT - 2001 - BRANCA,- MBN 6192
VW
FOX 1.6-DH/LT /DT/ AD - 2005 - CINZA-AMF9239
GOL 1.0 16V HIGHWAY - AO / AL / VE / DT / OH / LT'/ TE - 2002 - PRATA -

MCM1072
jJOLPLUS 1.0 16V - LT / DT I AO - 2001 - PRETA - AJU 2137
GOLPLUS 1.0 16V - TE/VE/AO/DT/LT -2001- CINZA- MBG 7406 ..

GOL POWER 1.6 - DT/ DH/ LT /TE - 2003 - CHUMBO -IZI' 8716
GOL SPECIAL 1.0 - BÁSICO - 2002 - BRANCA - AKD 5192
PARATll.0 16V TOUR - AL / VE / DT I DHI LT /TE - 2002 - CINZA - MBW
0951
SANTANA 1.8- AC/DH/VE/TE/RE/DT -2001- PRATA- MBY7602
FIAT
FIORINO 1 ..5 FURGÃO IE - BASICO - 1997 - BRANCA - LYX442(i
PALIO EDX 1.0 - AO/VE/DTAC/LT /TE -1998-CINZA- LZM9442
PALIO ELX 1.3 8V - AO / AL / VE IDT!.OH / AC I RLl I LT I TE - 2005 -

BRANCA - MCM 2615
PAllOWEEKEND 1.616V -AO/AB/ALiRE/FNjVE/DT IDH/AC/LT /TE
-1998 - VERDE - LZN 9452
SIENA 1.0 16V -AOIALiVE/ DT /DHIACI RLLlTE -2002 -AZUl- MBW
9201
SIENA FIRE 1.0-AO/AL/Vf. DTDHIACITE -2007 - CINZA- BAK0059
STllO 1.8 8V - ALI AOI RE/VEI DT IDH/AC/CD/LT ITE -2005 - VERDE
-HC10327 -

- .

�

UNO CS IE 1.5 - AO/ DT I LT -1.995 - VERDE - LXE 3357
UNO MILLE FIRE - LT lOT IAO - 2002 - VERMELHA - MCB 7189
UNOMillE SX - VE I DT/ AC / LT /TE -1998 - VERMELHA - LZP 6334
UNO MilLE S� 1 O -AO/DT /LT -1997 - VERMELHA- LYS 0932
RENAULT
CLIO 1.0 8V-ABIAO/VEI AC - 2002 -CINZA -ABW7135

CLIO AUTHENTIC 1.0 16V SEDAN; TE I AO I DT - 2005 - PRATA - MDG
3447
CLIO EXPRESSION HATCH 1.0 16V - AOIAB/ALVElDT /DH/AC/LT ITE-
2004 - VERDE - MEE 4142

.

CLIO EXPRESSION SEDAN 1.0 16V - AC/DH/VEITE/ ABI DT ILT - 2005-
PRATA-MOR 1378
CLIO HATCHAUT 1.0 8V - DTI LT - 2006 - CINZA -.MEB 8369
CLIO HATCH Rl 1.08V - ACIAB/VEIAC - 2001- PRATA-ABK4253
cue PRIVILEGE 1.616VSEDAN - AC/DH/VE/TE/AB/DT I LT /RE/RLL/
CD - 2005 - VERÓE - MDU 9509
CLIO RN 1.0 16V�AC/LT lOT /VElABiTE -2002 -BEGE - MBN9034
CLIO SEDAN 1.0 16V - AC I OH iVE /TE I AB I DT I LT - 2006 - VERDE - MDL
8837

-

_

CLIOSEDAN 1.0 16V -AOI ABIALiRE/VE/DH/TE/DT - 20.06- VERDE-
MCP8454

.

CLIO SEDAN AUTENTIC 1.016V-AOIDT ILT -2004 -PRATA- MCP8737
SCENIC 1.616V - AO! ABI REI FN/VE/ DT I OH I AC IRLLI CO I LT /TE-
2002 - CINZA - AGE 5336
SCENIC 1.616V - AO/ALI AB/VEI DT I DHI ACI LT ITE - 2002 - PRETA-
MBM8634

.

SCENIC EXPRESSION 1.6 16V - AC I OH I VE /TE I AB f DT / LT - 2005 -

BEGE - MED 6588
SCENIC EXPRESSION 1.616V - AOI ABI ALIRE/VElDT / 4:íf ACIRLLl
IT /TE - 2Q05 - CINzA - MEE 4921
�NM -

-

-

� .

I
CIVIC LX 1.7 - AO/AB/-All REI FN/VE/DT I DH/ AC/RLL/ CD/Ll /TE-
2006 - PRATA - MKI6070

JOYOTA _

'COROLLAXEI18VVT - AOI AB/ALI RE/FN/VEI DT IDH/AC/RlLlTE-
2003 - PRATA - MRV 5001-

.

COROlLAXLl16VVT AUT - AO/AB/Al/RE/FN/VE/DT I DHIAC/RLLI
TE - 2003- PRETA- MFL8920
PEGEOUT
PEGEOUT 2061.0 SENSATION - AO/Al/VE / DT I IT ITE - 2004 - CINZA
MCF6205
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CHEVROLET

ASTRA - Vende-se, 03, 2.0, 4 pts, flex. .

R$30.000,00. Tr: 3273-0775 cfMitt()n.

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, 01, sedan, cf te,
aI. R$ 17.800,00. Tr: 9189-3050 ou

9145-6290.

CORSA - Vende-se, 1.0, branca,
1999, excelente estado. Tr: 8803-
4362 ou 3376-0854, cf Elton.

CORSA - Vende-se, 95, wind. Tr:
3370-5278 jmanhã) ou 9145-6290.

CORSA - Vende-se, 96, cf ar, te. Tr:
3273-5015 após 14hs.

CORSA - Vende-se, 97, wagon,
cornpl, Tr: 8824-9919.

.

CORSA - Vende-se, 99, 1.0, sedan,
.

super. R$ i4.500,00+parc. Tr:
8402-7545.

0-20 - Vende-se, 91. R$ 24.000,00.
Tr: 3370-1650.

MONZA - Vende-se, 93, 4 pts, compl
ar. R$�.800,00. Tr: 9952-9449.

S-10 - Vende-se, 97, campi. R$
27.000,00. Tr: 9927-7010.

,VECTRA - Vende-se. 94, CO. Troca
se parmota. R$15,000,00.Tr: 3372-
1578 ou 9166-3800.

VECTRA - Vende-se, 94, gis, cornpl
+gnv. R$16.000,00 Tr: 9i 28-8100.

FIAT
FIORINO - Vende-se,' 02. R$
17.500,00. Tr:9184-1330.

_

FIORINO - Vende-se, 97, 1.5, aberta.
R$ 10.000,00. Tr: 3'370-5278

(manhã) ou 9145-6290 .. '

PÁLIO - Vende-se, 06. Flex. campI. -

AR. R$ 28.500,00. Tr: 9978-9990.

PÁLIO - Vende-se, 08. 4 pts, campI.
R$ 32:000,00. Tr: 9601-0618,

PÁLIO - Vende-se, 97, 1.6, l6v,
campI. R$ 17.500,00.' Tr: 9128-
8100.

PÁLIO - Vende-se, 97, 4 pts, cf ve, te:
R$1_3.000,00. Tr: 3275-1642.

STllO - Vende-se, 1.8, 16\(,
completo, ·2003. Impecável. Tr:
8406-4447.

'

UNO - Vende-se, 02, 4 pts, e/alarme,
Aceita-se troca. Tr: 3373-6116 ou

8814-9002.

UNO - Vende-se, 93, 1.0. R$
7.500,00, Tr: 3370-8415 ou 8809-
7256 após 17h.

)

'. -

.: , ,

. O CORREIO no I)OVO
--------.---.

__

o -.---.--.-------- .. -- - VE ICULOS-------.. ------·---..

--·------'---FIM-=-DE-:sEMÃNA,23/24 DE FEVEREIRO�

fRETE
Realizamos fretes
Cargo frigorífico e

cargo seco.

CONSULTE-NOS!
9992·4312
3370-3579

FORD

ESCORT - Vende-se, 88, campI. Tr:
9144-9953.

ESCORT - Vende-se, 97, cómpl, cf
teto solar. Tr: 9131-9380.

F-iODO - Vende-se. 92/00. Tr: 3371-
1030 ou 8404-9615.

F-iODO � Vende-se, 94, super cap,
diesel. Tr:.3376-2275 ou (45) 9916-
9415.

'F-250 - Vende-se, 99, 4 pts XLT

Tropicampo, 6cc diesel. Tr:. 3371-
9157 com Nilson ou Fábio.

�IESTA - Vende-se, 01, cf te, al,
ac.sorn, 4 pts. R$ 17.500,00. Tr:
8825-2449.

KA - Vende-se, 03, campI.
- R$

20.000,00. Tr: 9654-5380.

PAMPA - Vende-se. 91,1.8. Tr: 3370-
5278 (manhã) ou 9145-6290.

APOLO - Vende-se, 91, GL, dourado.
R$ 7.200,00. Tr: 3273-1798.

.

FUSCA - Vende-se, 75, original. R$
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, 84. R$
2.400,00+doc. Tr:3275-2034.

GOL - Vende-se, 95, bola. R$
8.000,00+parc. Aceita-se troca. Ir:
(46) 9104-8134'-

GOL - Vende-se, 99, 1.6, 4 pts,
bordo, cf te.tíh, Idl. ar. R$15.500,00
neg. Tr: 3376-3885 (tarde).

-GOLF - vende-se, 01, 2.0,
campi + couro, ,automático. R$
31.000;00. Tr: 9191-6333.

GOLF - Vende-se, 96, 1.8, 4 pts, cf
dh. R$12.80o.,OO. Tr: 3370-8352.

lOGUS - Vende-se, 96, 1,6. R$
9.800,00. n: 9952-9449.

PARATI - Vende-se, 98, 1.0, 16v, cf
gnv. R$16.500,00. Tr: 9937-5984.

SAVEIRO - Vertde-se, 86, diesel,
campI. R$ 16.ÕOO,00. Tr: 8423-
5310.

.

. SAVEIRO - Vende-se, 86, diesel. R$
,

.

11.000,00, Ir: 3273-1798.

SCENIC - Vende-se, 00f01, 1.6 RT, 16v,
semar. R$25.000,00. Tr: 8849-5146.

DT 180 - Vende-se, 89, pf trilha. R$
1.500,00. Tr: 9968-9296.

7.400,00. Tr: 8848-1838 ou 9953-
2627.

SCENIC - Vende-se, 02. 1.6, RT,
prata. R$32,000,00. Tr: 9113-1311.

Tr: 3370-4260,

CB 450 - Vende-se, 88. Tr: 3370-
5622.

CBX - Vende-se, 01. R$ 4.000,00. Tr:'
3370-4134 ou 9973-8955.

SCENIC - Vende-se, 02, campi +
couro. R$ 32.000,00. Tr: 9191-6333.

GARELI- Compra-se. Tr: 3275-0945
após 15hs.

TORNADO - Vende-se, 03. Tr: 3371-
1335 ou 9953-1446.

SHADON - Vende-se, VT 600: 02.
chumbo. cf nota.c/7.450Km. original.
Tr: 9157-3000ou 9118-3000.

STRADÁ - Vende-se, 99. R$
3.600,00. Tr: 8826-2502.

TORNADO - Vende-se, 05, vermo R$
9.500,00 ou Troca-se por XR 200. Tr:
3370-7424 ou 8412-0888.

SCENIC - Vende-se, 01, 2.0, RXE, cf
GNV. R$ '35.000,00. Tr: 3371-8153
ou9936-1304. CG - Vende-se, 04, cf capa de chuva e

capacete. R$ 3.700,00. Tr: 9183-
7550.. TWISTER - Vende-se, 04. R$

8.000,00. Tr: 3370-8415'ou 8809-
7256após 17h.

TWISTER - Vende-se, 07108. Tr:
3370-9315.

MOTOS
CG - Vende-se, 05, 125. R$
4.300,00. Tr: 3376-3750.

CG - Vende-se, 06, 125, FAN. R$.
3.900,00+parc. Tr: 3373-2651.

BIZ - Vende-se, 02, ES. R$ 3.500,00.
Tr: 9606-4647.

SUZUKI - Troca-se, 02, 125, por Biz
125. Tr: .3273-0211.

TITAN - Vende-se, 04, 150, KS. R$
4.500,00. Tr: 3376-0244.

BIZ - Vende-se, 03, preta. Tr: 3371-
6415 au 9183-6415 com Maureen.

CG - Venôe-se, 97. R$ 2.400,00. Ir:
9121-5932.

.

TORNADO - Vende-se, 02. R$BIZ - Vende-se, 05; ES. R$ 4.000,00.

CELTA 2008 COM PREÇO DE 2001 A PRONTA ENTREGA

CELTA 1.0 LIFE2P�.
. hi...
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Im O CORREIO DO POVO
,

FIM·DE·SEMANA, 23/24 DE FEVEREIRO DE 2008 VEícULOS------------

l!VE O SOL COM YO

Tudo que Você Quer

Joinville Jaraguá do Sul
473145.42421 Av. Marquês de Olinda, 17441 América 473370.4800 I Av. Prefeito Vald_emar Grubba, 2120 I Vila Lalau

-
. '

_._ __ _
-._

,

.

Gabival
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· ··········································vEícULOS

BLUME.NAU
3144-3144

I· ITAJAf
1 3341-3341

}OINVILLE. I }ARAGUA DO SUL
3145-3145 3�14-0000

..

�a.W.W;KjI;:';
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·.................... ----······················vEícULOS

v e t c u t o s

3370-3113
Av. Prefeito Waldemar Grubba, 4040 - Centenário - Jaraguá do Sul

www.streetcarveiculos.com.br·

Picasso Exclusive 2003 R$ 39.990,00

t

j

(47) 3370-3015
ANTES DE COMPRAR SEU CjtRRO NOVO ..

CONSUlTE·NOS
-

Rua Presidents Epitácio Pessoa 570 , sala 02 - Jaraguá do '-Sul - Santa Catarina NOVOS E SEMINOVOS

.. -

-

MUL·L£a· COM�RA � VENDE - TROCA - FINANCIA

.._ R. Marina Frutuoso, 433 - Centro

.

CMº_�tl_MABgt\§J 3311-4789 I 8816-6666
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FIM·DE·SEMANA. 23/24 DE FEVEREIRD DE 200am
i"';" _ .....•......................................... _ - _ _

: i

Não passe aperte, passe na Cifra. I
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

3370-7942

PROMOÇÃOp� 'lett,
.

5000A GADA
R$

'EM COMPRAS
VOCÊ RECEBERÁ UM CUPOM PARA

CONCORRERA

DE R$100,00
EM DINHEIRO

OUTROS
BELINA - Vende-se, 89. R$ 5.000,00.
Tr: 3374-5817.

CIVIC - Vende-se, 07, LXS, aut R$
. 63.000,00. Tr: 3372-0071.

CLASSE A - Ylende-se, 99, compl+
couro. R$ 25.000,00. Tr: 9128-81 00.

JIPE - Vende-se, 60, 4x4, hidráulico,
6 cc. R$14.000,00. Tr: 9184-1330.

MICRO ÔNIBUS c Vende-se, 99, c/19
lugares. Tr: 3370-4888.

.

.

-,

.

MICRO ÔNIBUS - Vende-se, 99,
campi, sênior, c/linha, c/24Iugares.
Tr: 9654-5380.

ÔNIBUS - Vende-se, 87. R$
19.000,00. Tr: 3370-1650.

PAJERO - Vende-se, 02, sport, SE,
2.8. R$ 70.000,00. Tr: 9184-1330.

.

PICASSO - Vende-se, 02, compl. R.$
34.000,00. Tr: 9654-5380.

APARELHO - Vende-se, de -som,

o/carro, pianner. R$ 180,00. Tr:
9115-7672 ..

CAIXA - Vende-se, de som, amplificada,
semi nova. Tr: 3372-3575.

.

CAPACEliE - Vende-se. R$ 30,00. Tr:
3370-1856.

PNEUS - Vende-se. 195/55/15. R$
1�O,OO. Tr: 3372-2818.

SORTEIO DIA 20/03/2008 ÀS 19h.
Rua Walter Marquardt, 2820 - SL. 05 - Barra

3371-1919

ÚLTIMAS'VAGAS
INSCREVA-SE JÁ NO CURSO

TÉCNICO EM ENFERMAGEM

• AULAS E ESTÁGIOS NO PERiODO NOTI,JRNO
• MATRICULA GRATUITA

• DURAÇÃO DO CURSO: 30 MESES

INíCIO DAS AULAS:
FEVEREIRO DE 2008

INFORMAÇÕES: 3376-4296

ESCOLA TÉCNICA DE ENFERMAGEM JARAGUÁ
Parecer aulerizativo n0393/CEE-SCf2003

Decreto 1.422 de 06/02104
C.N.P.J.: 05.676.162/0001-68

Rua Prefa. Adelia Fischer, 303_- Baependi
Jaraguá do Sul - se

senae . SENAC - Serviço Nacio.nal de Aprendizgem Comercial
. II CURSOS TÉCNICOS
6tíW\a \1\0 çeu eu�;eula.

�$.'M_>._@_""�.Q,z_,.,,':'��.«�" .......

Rua dos Imigrantes. 410 - Vila Rau - ]'araguá do Sul

Fone: (47) 3275-8400
www.sc.senoc.br
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Visite nosso site e
aproveite para cadastrar
seu Currículo e consultar
as vagas disponíveis.

wwwwback.com.br CALDEIRISTA - Ensino fundamental completo ou em curso.

Experiência de um ano com operação de caldeira a vapor- com
abastecimento manual oú 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. •

Área deprodução.de montagens 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
comtelevendas ativo e receptivo.

ANAlIST� DE CUSTOS - Ensino superior completo ou em curso.

Experiência mínima de sets meses na função (desejável na área têxtil).

CONSULTOR DE VENDAS - Ensino médio completo. Para vendas
externas na cidade de Jaraguá do Sul, bem como para televendas.' TORNEIRO MECÂNICO - Ensino fundamental completo. Experiência
Desejável terveículo. mínima de dois anos nafunção.

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 do bairro Vila Rau.

ELETRICISTA DE. MANUTENÇÃO INDUSTRIAL - Ensino técnico
completo. Conhecimento com manutenção de empilhadeiras.

ELETROMECÂNICO - Ensino técnico na área completo ou em curso.

TORNEIRO MECÂNICO - Para trabalhar com torne convencional e
freza.

VENDEDOR TÉCNICO - Ensino médio técnico (eletrotécnica,
eletromecânica, mecânico). Disponibilidade para viagens. Facilidade
emnegociÇlçóes.·

-

JARAGUÁ DO SUL conhecimento na função, bairro Chico de Paula. atendimento ao público e
telefônico ..

AFIADOR DE FERRAMENTAS ELETRICISTA AUTOMOTIVO OPERADOR DE GUILHOTINA
20 grau completo. Conhecimento na função, 10 10 grau completo ou TÉCNICO (A) EM
Conhecimento na função. grau completo. cursando. Conhecimento na ELETRÔNICA

função no ramo gráfico. Técnico em Eletrônica
ANALISTA DE ESCRITA INSPETOR DE QUALIDADE completo ou cursando:
FISCAL 10 grau completo. Desejável • OPERADOR DE RETíFICA Conhecimento em solda
Conhecimento na função. estar cursando 20 grau.

.

CILINDRICA SMD e montagem de placas
Conhecimento na função no 2° grau completo ou cursando. eletrônicas.

ANALISTA DE FINANCEIRO ramo metalúrgico. Conhecimento na função.
Ensino Superior completo. Curso Técnico em Desenho ou VENDEDOR (A) INTERNO
Conhecimento em Mercado lÍDER DE EXPEDiÇÃO Mecânica. Disponibilidade para 1 ° grau completa.
de Capitais, Operações, 2° gra.u completo. atuar em ? turno. Necessário curso de
Empréstimos, Rnanciamento, Conhecimento na função no informática. Desejável

·

Contratação de Câmbio e ramo de confecção e noções PROGRAMADOR (A) DE WEB conhecimento na função.
Excel avançado. de hiformática. Conhecimento para

LíDER DE PRODUÇÃO
desenvolver websites noções VENDEDOR (A) INTERNO

ANALISTA DE PROCESSOS - básicas com PhotoShop 2 ° grau completo.
· RAMO METALÚRGICO Ourso Técnico ou Tecnólogo Corel Draw e recorte de C?nhe.cimento na função com
Ensino Superior completo ou em Mecânico ou Elétrico ou layout HTM Flash PHP. vendas de roupas e informálica.
cursando. Conhecim�nto na Eleíromecêníco completo ou Desejável conhecimento em:

função.. cursando«,Conhecimento no ASP NET. GUARAMIRIM

ASSISTENTE DE RH -

setor de trefílação,esmaltação
e coordenação de equipes. RECEPCIONISTA

TREINAMENTO
.

Disponibilidade para atuar em 2° grau completo. Desejável ANALlSTÁ DE CARGOS E
Ensino Superior completo ou Joinville. cursos relacionados com a SALÁRIOS
cursando. Conhecimento em função: Disponibilidade para Ensino Superior completo ou
organização, ME.CÂNICO DE AUTOMÓVEIS atuar no bairro Barra Rio cursando. Conhecimento em
acompanhamento de Desejável estar Cursando 2° .

Cerro II e em 2 turno. elaboração e
treinamento, cargos e salálios. grau. Conhecimento em acompanhamento. de cargos

mecânica geral de TALHA�OR (A) e salário.
AUXILIAR DE automóveis. 10 grau completo.
ALMOXARIFADO Conhecimento em talhação OPERADOR
2° grau completo. Desejável MECÂNICO INDUSTRIAL manual. Disponibilidade para MULTIFUNCIONAL
conhecimento na função. Curso Técnico de Elétrica e atuar em 1 turno. 2° grau completo.

_ curso de Eletromecânica
· AUXILIAR DE EXPEDiÇÃO completo ou cursando. TELEFONISTA VENDEDOR EXTERNO -

.

10 grau completo. Noções de Conhecimento na função. 2° grau completo. SETOR ALIMENTíCIO
informática. Desejável Disponibilidade para atuar no Conhecimento na função e 2° grau completo.

Os interessados devem comparecer com sua Garteira de Trabalho na Meta Recursos Humanos

VAGAS ABERTAS

Compareça munidos de documentos

recrutamento@humana.com.br I ww.humana.com.br

-

.

AUXILIAR DE PRODUÇÃO - VÁRIAS VAGAS· Não
exige escolaridade - Para Empresa de Alimentos. (Vagas
Efetivas -1°,2° e 3° turno).
- AUXILIAR DE.PRODUÇÃO (8795) - Serviços gerais
Residir no Bairro Garibaldi ou proximidades.
- ASSISTENTE DE LABORATÓRIO (8763/8878) -

Técnicll em química ou alimentos.
- COSTUREIRA (8827) - VÁRIAS VAGÁS
- CALDEIREIRO (8860)
- CONTADOR (8753) - Superior Completo/Com
Experiência.

.

- COORDENADOR DE VENDAS (8814) - Superior
completo.
- ESTAMPADOR (8752)
• ELETROTÉCNICO (8856)
- ESTAGIÁRIO (A) (8807) - Cursando Secretariado
Bilíngue ou Executivo (com boas noções em Inglês ou
Espanhol).
- ELETRICISTA (8875)
• ENGENHEIRO MECÂNICO (885�)
- FERRAMENTEIRO (8721)
- FUNILEIRO (8859)
- FRESAOOR (8779)
- MECÃNICO DE MANUTENÇÃO e AUXILIAR
(8810/8887) - Curso Técnico, para.

.

empresa de Alimentos.
.

- MECANICO DE MANUTENÇÃO DE EMPILHADEIRAS
(8873)
• MECÂNICO D� MANUTENÇÃO DE COMPRESSORES
(8873)

.

- MECÂ.NICO DE ÔNIBUS (8879)
• MECÂNICO DE MANUTENÇÃO (8851) - Com
experiência em Frigorífico.
- MARCENEIRO E AUXILIAR (8843/8885)

• MONTADOR DE MÓVEIS (8866)
• MONTADOR DE PAINEIS ELET�ICOS (8884) - Para
Guaramirim
- OPERADOR DE CNC (872118813)
- OPERADOR DE EMPILHADEIRA (8862) - Carteira de

habilitação C
• PORTEIRO (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)
• �EPOSITOR DE MERCADORIAS (8809) - Frutas e

Verduras
- SOLDADOR (8774/8857)
- TORNEIRO MECÂNICO (8622/8779)
- TÉCNICO DE INFORMÁTICA (8864) - Suporte técnico
e manutenção de equipamentos (hardware) de nossos

clientes, instalação de redes, internet e tudo que envolve
a informática, condução própria.
- TÉCNICO ELETRÔNICO (8802) • Montagem de Placas
SMD, precisa ter conhecimento em solda.
- TÉCNICO EM VENDAS (8839) - Acessórios para
Veículos. '

- íÉCNICO EM AUTOMAÇÃO (8867)
.• TÉCNICO DE SEGURANÇA (8871) - Com experiência
emRH.
- TÉCNICO DE ENFERMAGEM DO TRABALHO (8889)
- VENDEDOR EXTERNO (8861) - Venda de materiais
elétricos em geral.
- VENDEDOR EXTERNO (8775) • Alimentos
- VENDEDOR(A) EXTERNO (8819) - Móveis.
- VENDEDOR EXTERNO (8849) - Materiâlõe

Construções/Acessórios. .

-

• VENDEDORA EXTERNA (8874)· Publicidade
- VENDEDOR INTERNO (8854) - Mate�al de Construção.

Rua Jorge Czerniewicz, 1245 [Rua do Hospital)

Cx, Postal 200 - CEP 89255-000

Fone (471 3371-4311'

Fax (471 3275-1091
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PRECISA-SE DE
RECEPCIONISTA,

DIARISTA E OPERADORA
DE TELEMARKETING

RECRUTA CANDIDATOS

www.sesisc.org.br
(link: Trabalhe conosco)S/!,tecma FWeraçãf} tias Inti(islrias

tio Estado de Sama Calar/na

SESlsc

ATENDENTE DI; FARMÁCIA
Jaraguá do Sol

Ensino Médio Completo Até dia 29//02 das 08:00 às 17:30
hs no SESI: RuaWalter MÇlrquardt,
835 • Bairro Barra do Rio Molha -

Jaraguá do Sul ou pelo site

,SESC SELECIONA PROFISSIONAL PARAATUAR EM
JARAGUA DO SUL

SANTACATARINA www.sesc-sc.com.brlink. Banco de Talentos

,

Áreade Requisitos Informa�ões e Inscri�ões
Atuação para o Processo Seletivo

. ODONTOLOGIA - Curso Superior Completo em ODONTOLOGIA; Comparecer no SESC Jaraguá do
- Atuação em Clínica Geral; Sul dia 27/02 para entrega de
� Inscrição no CRO; - currículo e prova escrita às 10h.
- Carga horária 20h/semanais,

-

,

DEMAIS INFORMAÇÕES NO SITE

CONTRATA-SE:
Professor para o Centro Politécnico Geraldo'
Werninghaus no curso de Eletrônica em

Acionamentos, com curso superior completo
ou técnico em eletrônica.

, I

Tratar no teleíene 3273-5267 com Davi
eu enviar curriculum vitae

davidwnkjr@hotmail.com.

Consultores de vendas e�mas para Telefonia Móvel Empresarial para Jaraguã do Sul e Região.

Interessados entrar em contato com Káthia através do fone (47)3055-0099 - 9609-0281 ou

pelo :-mair rh@businesstim.com.br.
' .

DISTRIBUIDORA DE
ALIMENTOS NECESSITA
DE VENDEDOR PARA
JARAGUÁ DO suf

E REGIÃO.

Contato pelo fone
(47) 3374-5793 ou

.

enviar curriculum para
caete.d@terra.com.br

Para Clínica Odontológica
Interessados deixar

currículum na

Rua João Marcatto, ,142

Oferecemos:
* Treinamento
* Início imediato
* Possibilidade de crescimento

OOOIlES
PARTICUlARES

• Sigilo absolulO
• Causas trabalhistas
• Extraconjugal
• Funos lUoubos

.

• Pessoas desaparecidas

.'

EMPRESA DE GRANDE PORTE, NO SETOR DE ALIMENTOS, ESTÁ
SELECIONANDO REPRESENTANTES PARA JARAGUÁ DO SUL E REGIÃO. '

Requisitos:
* Veículo próprio
* Residir na região '

'

* Experiência com vendas
* Dinamismo

Os interessados enviar currículo para: daurete@pamplona.com.br
ou ligar para (47) 3348-3261 para agendar entrevista.
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VENDE-SE

ANIMAIS - Vende-se, filhotes beagle,
cf 45 dias, macho. Tr: 9902-1907.

APARELHO - Vende-se, p/ tirar mofo
de ambiente. R$ 600,00. Tr: 3376-
5132.

AR CONOICIONADO -.Vende-se, cf
10.000 BTUS. Tr: .3370:5622.

ARCO E FLECHA· Vende-se, pi tiro
.
ao alvo. Equipamento campI. R$
250,00. Tr: 8424-2073.

BICICLETA - Vende-se, 21 marchas.
Tr: 3370-5622.

. -

BICICLETA. -. Vende-se, sundown,
feminina, 18 marchas.R$ 150,00. Tr:
3376-5132. ..

-

CADÉIRA - Vende-se, de mesa, pf
bebê. R$ 50,00. Tr: 9952-6399.

CAIXA - Vende-se, 2, p/ moto. R$
120,00. Tr: 3376-1338.

.

CÃMERA - Vende-se, filmadora,
Panasonic. 'Troca-se por' celular
aclma deR$ 500,00. Tr: 9973-9503.

CELULAR - Vende-se, cfcâmera. R$
180,00. Tr: 3372-0071 ..

CERCA � Vende-se, de ferro, 12m. R$
700,00. Tr:'9604-9676.

-,

CHIQUEIRINHO - Vende-se.* R$
100,00. Tr: 9952-6399.

FARMÁCIA - Vende-se, cf ótimo

ponte, convênios e clientela
formados.Tr: 3372-2747.

FILHOTE - Vende-se, de beagle
fêmea. Tr: 3275-0185 .•

FiLHOTES - Doa-se, de boxer e body
cole. Tr: 3273-7472 c/ Rosane.

... - ····················vEícULOS
compl, cf clientela e ponto p/

FILHOTES - Vende-se, de york shire e garagem. Tr: 3371-4284.
rotweiller. Tr: 3376-0179 ou 9918-
7210. OFICINA - Vende-se, mecânica. BR

280. Tr: 3370-6588.
FREEZER - Vende-se, c/ 220L,
vertical. R$ 200,00. Tr: 3275-3139.

FREEZER - Vende-se, horizontal. Tr:
3376-1785.

FREEZER - Vende-se, verücaí.:Tr:
9144-9953.

GONDOLAS - Vende-se, pf verduras.
Tr: 9144-9953.

GRILL - Vende-se, grande, fiava. R$
140,00. Tr: 3370-1856.

lAVAÇÃO - Vende-se, compl Tr:
3273-6525.

lAVAÇÃO - Vende-se, cornpl. 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. R$
20.000,00 neg. Tr: 9935-7643.

LOJA - Vende-se, de moda feminina,
no Centro. Tr: 8835-1263' ou 8835-
1248.

LOJA - Vende-se, de moda
feminina,e/ estoque. Tr: 9193-0802.

LOJA' - Vende-se, de roupas, na

Barra, cf estoque, clientela. Tr: 3371-
0148.

POODLE - Vende-se, fêmea, cf 7
meses. R$ 200,00. Tr: 3370-4148.
PORQUINHO - Vende-se, da índia. R$
30,00. Tr: 3376-3091 após 19hs ou

9186-5510.

PORTA - Vende-se, rolo, 2x2,5. Tr:
3370-2479 .:

PRANCHA - vende-se, body board
Mormai, cf pé de pato redley, na 42, e
capa. R$ 250,00. Tr: 8825-2449.

RACK - Vende-se. R$ 190,00. Tr:
3376-1804.

RESTAURANTE - Vende-se, campI.
R$ 40.000,00. Tr: 3376-4466:

SERRALHERIA - Vende-se, cornpl. cf
maquinário, caminhonete, moto. No
Centro. Tr: 3275-4015 ou 9168-
9124 .

TíTULO - Vende-se, do Baependi. R$
380,00. Tr: 9917-4444 c/Tneo.

TíTULO - Vende-se, Patrimonial, do
Acarat, .n: 3275-2500 ou 3370-
0992.

.

TRAlER - Vende-se. pf lanche, cf
2x4m: R$ 8.000,00. Tr: 3372-0921.

VIOLÃO - Vende-se, cf capa. R$
70,00. Tr: 3370-6056.

. VIOLÃO - Vende-se, gianini estudo.
lOJA - Vende-se, no Centro. Ir: R$160,00. Tr: 8825-2449.

- 8802-9963.

MÁQUINA - Vende-se, 2 de cortar

grama. R$ 250,qO. Tr: 9606-9654.

- MÁQUINA - Vende-se, corta debrum,
c/ 1 faca.'Tr: 3370-89�4 ou 8436-
0769.

MÁQUINA - Vende-se, overlock, c/
aremate. <tr: 3370-8954 ou 8436-
0769.

MÁQUINA - Vende-se, pi fabricar
sacolas. R$ 3.000,00. Tr: 9164-
9917.

MÁQUINA - Vende-se, retílinea
(confecção de cacharel). Tr: 3370-

.

8954 ou 8436-07Q9.

MASSEIRA - Vende-se, de pão. R$
FlLI:IOTES - Doa-se, de gatos. Tr: 600,00. Tr: 3276-1924.
3371--1442.

OFICINA .: Vende-se, mecânica.

MULTIOUM
SEGURANÇA ELETRÔNICA

Vendas e Assistência Técnica

Alarme residencial
Comercial e industrial
Portão eletrônico
Interfone
Câmeras - cftv

INSTALAMOS ALARMES NAS PRÀIAS

473273·7226 I 9171·1023
Rua José Naríoch, 1456 - Sao luis
rnulticcm .. jgs@brturbo,com.be

--

MANUTENÇÃO, DESBLOQUEIO DE VIDEO GAMES,
JOGOS, A,CESSÓRIOS E CONSEftTOS EM GERAL.

. Destravamos o seu Playstation 2 (qualquer modelo)
,. na hora com 1 jogo a escolha do cãente.

3 meses de garantia a R$100,OO ou 3X s/juros

·1' '.,'"
",

Toda linha de acessórios que você precisa só encontra aqui! .

Rua IIerIIIaWeep, 525, ,511 • Barra do Rio Cerro • Jaraguá do Sul· fone: (47) 3376·22Q6 • E·mail: planetagame@botmail:com

revenda

Use o crediário TELPAR
*Envie mensagens
e fale por apenas

Nokia 6070
cf câmera Motorola C139
Apenas

R$199,OO
1+11

R$2 00

•

Apenas
R$ 79,00
1+11

R$'9,90

Sony Ericsson W200
c! câmera, Mp.3 e rádio
Apenas

R$-249,OO
1+11

$29,.

Motorola V3
cf câmera
Apenas

R$.399,OO
1+11

.R$

COMPRA-SE
MONITOR - Vende-se, de 17". R$
150,00. Tr:.3376-1804.

BRINQUEDOS - Compra-se, antigos,
comandos em ação, rambo, he-man,
thundercats. Tr: 9171-4626.

PLACA - Vende-se, captura de video.
R$ 130,00. Tr: 9607-2022.

� DIVERSOS

PROCURA-SE - Alexandre Jacobi
Deretti perdeu todos os documentos
no estacionamento da Millium·.
Telefone 3370-9173, com Zeni ou
Rosali.

COMPUTADOR - Vende-se, cornpí.
Tf: 91 71-4626.

COMPUTADOR - Vende-se. R$

AULA - Aula Particular de. 250,00. Tr: 3370-0257 (noite) ou

8424-2138.
SoIiQWo�s. Tr: 9607-2022.

92/15: R$ 2',33 - 92/17: R$ 2,.52 - 92/20: R$ 2,88
.

92/25: R$ 3,24 � 92/�0: R$ 3,79 - 14(50: R$ 1',92

Representante exclusivo para Jaraguá do Sul,
região e incluindo Luis Alves

SR. RENATO (47)99213303

G

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



, .

.

,

',.

Meninas Mariazinha

ShoW Jar
EnContro 1105 amigos e C:UaiS

ShoW I»e streer tese.
com maiS I>e 15 mUlheres

Aberto de Segunda a Sexta.
Horãrío: das 15hOO as 3hOO
Rua Joaquim Francisco de Paula, 10
Chico de Paúla

Tel. 3-273·2347 I 8853·97
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-------------------·--·-·····-·-·-----·-·vEícULOS-----: .---------------------------.----------.--.

Jaraguá do Sui Rua José Theodoro Ribeiro, 658 I B. llho da Figueira

�LTE 3372.0676 AIIerta das 8:3Ghs as 18:3Ohs

'Imagens de cunho meramente ílustrativas. 'Ofertas válidas até 0310312008. 'Emplacamento Grátis apenas para velcu!os I) Km. "Financiamento sujeito a aprovação cadastral.

vefCULOS SUPERANDO EXPECTAnVAS

OFERTAS ALÉM DA 1�IGINAÇIO EM VINTAGENS PARI VOC�!

CONSUl'llAINDA OPCIONAIS

EMPlACAMENTOGRÁtis
. II

PAtA lODOS OS VEicUlOS O ICM
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--�------PUBLICIDADE O CORREIO DO POVO IESABADO. 23 DE FEVEREIRO DE 2008

• 60 meses pelAI pagat*. Antes de compl'4lr, compare -Venha fazer um BeSt Drive

•
www.vw.com.br. Financiamento está-sujeito à aprovação de cadastro pela financeira, Os veiculos Volkswagen estão em conformidade com o PROCONVE' (Programa de Controle de Poluição
de Ar por Veículos Automotores), Ofertas válidas at $ 23/02/2 O 0.8 o u enquanto durarem os estoques, o que ocorrer primeiro, Fotos meramente ilustrativas, Preços anunciados de vei

:
venda direta (internet), sem troca e a vista.

�

; �,�'JL£i",IO��;:: M;'..IS.�flJ\1'j€J:�.J!�).:,!��,:':V::: 9: (q�,'iC:ESs.r()N,li",,�14S D,E 5-:t\>,;\HA. CAIAJUHA
'

\' ;\::(;';;{1h��\ '���l r�!i4 :.:I::.;i�::.::n ;:.::I:::I��";): "\::�':.t·;4\H::i:l"'.\!�'l: ?��i t��') 'Sy;�� :\�':;'�'1 'SI5 ..:,1 ! �l::AC:«::�"":,
f 1."; ,��:;;,� �(CC) j>.?':;� -; ..; '!�1�:�;· Jl.J..;\�\�I':.ü i!iíiH� \

'

:I..'; ,;':;líl :,-hli� .!ti' ;,i £'9 ('�t:(� ,!\;fí ;'c2��'ú�.1':t:l:l 1;1 ";:� Y:; .;:,� ;'1'
j " , ..'. .,
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m O CORREIO DO POVO
I.liJ SABADO, 23 DE FEVEREIRO DE 2008 VITRINE----------

ARTE NOS PÉS

Municípios podem
ganhar R$ 100 mil
Dirigentes Municipais de Educação po
dem inscrever experiências para concor

rer ao Prêmio Inovação em Gestão Edu
cacional 2008. Os vencedores receberão
um prêmio de 100 mil reais para aplica
ção da experiência premiada. Serão pre
miados dez municípios que alcançaram

. resultados significativos para a quali
dade da educação. O Prêmio, instituído
pelo Ministério da Educação (MEC) e

coordenado pelo Inep, tem como obje
tivo incentivar os municípios a tornarem
públicas suas experiências inovadoras.
As inscrições vão até 18 de abril, no sítio
www.inep.gov.br/laboratorio.

'

Parceria realiza
cursos na região

A Secretaria de Desenvolvimento Re
gional realizará cursos na região atra
vés de uma parceria entre governo do
Estado, Senor e as prefeituras locais.
O curso de Aplicação de Agrotóxicos
será executado em Corupá nos dias 25
e 26 de fevereiro. Para Schroeder es
tão programados os cursos sobre Con
servas de Frutas e Gestão Ambiental.
Para Jaraguá,Piscicultura, Oualidade
do leite e Pintura em tecidos. Para
Guaramirim, Massas Congeladas. E
Corupá, sobre Pintura em tecidos. In
formações com Bernadete, no telefone
9135-3305.

Aciag convoca

os associados
A Aciag (Associação Empresarial de
Guaramirim) está convocando todos
os associados para participarem,
no dia 3 de março, das 8 às 19h30,
da votação que elegerá a Diretoria
2008/2009. A diretoria lembra que é
exigido o voto concorde de 2/3 (dois
terços) dos presentes à Assembléia,
não podendo ela deliberar em pri
meira convocação sem a presença
da maioria absoluta dos associados, -

ou com a presença de menos de .1/3
(um terço) nas convocações seguin
tes. Outras informações no telefone
3373-0037.

DIA ESPECIAL FALECIMENTOS

Parabéns ao
companheiro
rotariano

Faleceu dia 21/2, a S!'�. Rosile
lie Ki$tm�l', com idade de 42
anos, o sepultamento foi realizado
dia 22/2, com saída do féretro da
Capela Mortuória da Vila Lenzi, se
guindo para o cemitério Municipal
da Vila Lerizi.Hoje comemora-se o dia do rotaria

no. Desde 1905, o Rotary criou uma
.

estrutura de seriedade e competência
desenvolvendo projetos de interesse
social e cultural. O prazer de fazer o

bem, sem doutrinações. A contribuição
dos rotarianos ganha força pela repre
sentação nas várias cidades, de forma
voluntária, que se unem no Rotary In
ternaciona I.

Faleceu dia 21/2, o

Mendes d� Sil'J�, com idade de 42
anos, o sepultamento foi realizado
dia 22/2, com saída do féretro da
Capela Mortuória da Vila Lenzi, se
guindo para o cemitério Municipal
do Vila Lenzi.

SOCIEDADE DE DESPORTOS ACARAI
JARAGUÁ DO SUL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A SOCIEDADE DE DESPORTOS ACARAI, através de sua Diretoria e

Conselho Fiscal, CONVOCA todos os associados PATRIMONIAIS, BENEMÉRITOS
E REMIDOS a comparecerem no dia 09 de março de 2008, às 9 horas em primeira
convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados, ou meia hora após,
com a presença de qualquer número de associados, em sua sede, no salão social, para
participarem da ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA com a seguinte ORDEM
DO DIA:

-

01) Leitura do Edital de Convocação;
02) Eleição da Nova Diretoria e Conselho Fiscal para o biênio 2008/2009, dentre as

chapas previamente inscritas.
Para candidatar-se à eleição da Nova Diretoria e Conselho Fiscal deverão ser registra
dos chapas compostas de no mínimo 25 (vinte e tinco) membros dentre os associados
em pleno gozo de seus direitos,' até 07 (sete) dias antes da Assembléia Geral, na

secretaria da sociedade.

Jaraguá do Sul, 22 de fevereiro de 2008.

SOCIEDADE DE DESPORTOS ACARAI
Diretoria e Conselho Fiscal

COMUNICADO
,

A empresa PORTOLUB COMÉRCIO DE LU
BRIFICANTES LTDA., inscrita no CNPJ sob
nO 01.274.239/0004-65, inscrição estadual
sob nO .254719945, comunica que foi estra
viada a nt.fiscal sob n? 028996, emitida em

15/01/2008, não se responsabilizando pelo
uso indevido da mesma.

REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER
REGIONAL DE JARAGUÁ DO SUL - SC

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER REGIO

NAL DE JARAGUÁ DO SUL, convoca as Voluntárias Fundadoras e

Efetivas para as ASSEMBLÉIAS GERAL ORDINÁRIA E EXTRAOR
DINÁRIA a realizarem-se no dia 04 de março de 2008, em sua Sede
Social, situada na Rua Coronel Procópio Gomes de Oliveira, n° 801,

.

na cidade de Jaraguá do Sul - SC com início em primeira convoca

ção às 8h30, e em segunda e última convocação, às 9h, de acordo
com os artigos 13 e 14 dos Estatutos Sociais, a fim de deliberarem
sobre a seguinte ORDEM DO DIA:
1, Análise, discussão e aprovação ou não das contas da Diretoria e
do Balanço Geral encerrado em 31/12/2007.
2. Eleição e posse da Diretoria Executiva para o biênio 2008/2009,
até a Assembléia Geral Ordinária (AGO) aprovar as contas de 2009,
ou seja, nos primeiros 120 dias de 2010.
3. Eleição e posse dos membros do Conselho Fiscal para o biênio
2008/2009.
4. Outros assuntos de interesse geral.

Jaraquá do Sul (SC), 20 de fevereiro de 2008.

Valtrudes Elisabeth Ohde
Presldente

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



PUBLICIDADE �OgCO�RRE�IO�DO�P�OV�oSABADO, t3 DE FEVEREIRO DE 2008 rn

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



rn O CORREIO DO POVO'
•

SABADO, 23 DE FEVEREIRO DE 2008 SOCIAL-----

N,OTA 10
O Grupo catarinense Strasbourg recebeu do Peugeot do Brasil o título de
melhor concessionário de todo o país no quesito qualidade de serviços e

produtos, no pós-vendo. O Lion D' Or Peças e Serviços foi entregue agora em

fevereiro, em São Paulo, 00 empresário Joni Zutter, proprietário do Stras
bourg. Bolo bronco!

IDADE NOVA
OS pois corujas Adauto Schollemberg
e Sonia Sedrez, do Sport Brasil. pro
movem amanhã, na_ residência de
praia um festerê dos bons poro co

memorar os nove aninhos do filho, o

gotinha Eduardo Sedrez Schollemberg,
que acontecerá na segunda-feira (25).
Mil bicocas!

NIVER DO VAVÁ
Não ousem esquecê-lo: o meu amigo,
o radialista Valério-Gorges aniversaria
na segundo-feira (25) e vai adorar sa
ber que foi lembrado. Tá bom?

JÁ VAI TARDE
Estava vendo na TV como será a transi

çÜo em Cuba. Como fico o Fidel agora?
Pois é ... Dessa vez foi o hora do co

mandante pedir pro sair. Melhor para
o povo cubano, que aspira uma vida
com liberdade.

DEIXOU
ONDE?
Dois velhos amigos se

encontraram na rua:
- E aí, Mauritânio, tudo
bem com você?
- Tudo bem, Jorjão.
- Mos que cara de

preocupação é essa?
- É que deixei a bebida!
- Pô, mas que grande
notícia! Deixou mesmo,
cara?
- Deixei. O chato é que
não me lembro onde!

U�RoornA
,

O leitora. do dia é Tatiane Debatin, que lê esta {oluna para ficar por dentro
das novidades de nossa sociedade.

Mariana Riedel, a Mari da Câmara de Veredores,
festeja no domingo a idade nova

--

Lolérita PiDgfl,.
I 41l1>

l'�sOllAlO$lIP=mUctmRl'_
:;t 3275-2929 i-

�'",
Dose dupla: Hoje Adriana Cerútti recebe cumprimentos
pela idade nova e pelo cerfificado da pós graduação do
curso Marketing e Vendas pelo ICPG

" O universo é como um espelho. éonforme você age, o

espelho reage igual. Você sorri, o espelho sorri de volta.
Você faz uma cara feia, recebe outra cara feia.

O que você prefere ver no seu mundo? "SHMUEL LEMLE.

EM ALTA
O Governador Luiz
Henrique da Silveira,

,

per enquanto está livre
da cassação.

MODA
O grupo Marisol participa no

vamente, amanhã, na Marina
.

Tedesco', em Balneário Cam
boriú, do projeto "Santa Cata
rina Modo, Contemporânea".
Nesta edição, jovens desig
ners da Univali apresentarão
Uma coleção do marco infantil

,

Marisol. com If temo "Era uma

vez o medo".

TE CONTEI!

.. �

Assistir ao programo
Moa Gonçalves, às
13h15min, no SBT.

Jogar uma sinuca
e conversa fora
no bar do Oca.
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RlIPAi}.
��,,:; � MERCADO REGIONAL

Brasil, .dívida eterna, nunca mais!
Poro quem durante boa porte do suo existência ouviu que o Brasil tinha uma dívida externo impagável. que o país já tinha
feito o pagamento do dívida vários vezes por causo dos juros, ou que nem nossos netos teriam chance. de verificar tal foto,
nos dá um acalento saber que o Brasil realmente pode tornar-se um país de primeiro mundo, como se dizia no época.
Duninte todo o juventude escutamos e participamos de muitos histórias, agoralnos dá uma ponto de orgulho, como se fosse
marcar um gol: A dívida eterno não é mais nosso!

SONHANDO ACORDADO! .

Parece um sonho, ou melhor, acordamos e tudo
não passou de um grande pesadelo. Hiperinfla-

.

ção, moratório do dívida externo, instabilidade
econômico, dólar çustando .mílheres de vezes

mais do que o moeda nacional. Os fiscais do
Sarney. Alguém ainda lembro? As donos de coso,
sendo fiscais do governo, cobrando nos supermer
cados os produtos faltantes com panela no mão
ou então fechando os portos. dos estabelecimen
tos em nome do presldente. Ou pior ainda pior, o

Polícia Federal atrás do Boi Gordo sobrevoando
os fazendo de helicópteros poro contar o rebanho
e depois exigir que os pecuaristas disponibilizas- .

sem poro os frigoríficos. Oue o melhor aplicação
era o dólar, pois todo dia subia, e debaixo do
colchão era o lugar mais seguro, face as vários

intervenções bancários que houveram. E, o defla
ção, over night, reajuste, gatilho salariat juros
de moro, remarcadores de preços, eram assuntos
triviais em todos os rodos sociais.

CÂMBIO

MULHER, PAPEL FUNDAMENTAL
Provavelmente os pessoas que mais sofriam eram os donos de
cosas do época. E, erem assim chamados sem nenhum constrangi
mento. Algo desuso agora. Hoje em dia, com o modernidade todos
somos "donos de coso". Mos o figuro do mulher em casâ cuidando
do lar foi ponto fundamental poro atravessarmos um período de
muito turbulência econômico e político. E elos eram os que mais
sofriam, pois tinham que ir todo dia 10; este era o dia nacional
do pagamentos dos salári'os, e fazer o rancho poro todo o mês.
Comprando. o maior quantidade de produto, aproveitando os pro
moções, pois no dia seguinte já havia aumento nos preços.

O SONHO 'DE CONSUMO.
O Sonho do consumo no década de 80 e início de 90 em nosso

região era ter um grande freezer poro estocar alimentos, princi
palmente o carne bovino. Uma prático comum nos classes menos

favorecidos era comprar em sociedade como os amigos e parentes
um boi inteiro, possibilitando negociar valores mais baixos. E, o

.

pessoa que desejasse adquirir automóvel com·preços mais aces-

.
síveis poderio escolher entre o ;confortável Fiat 147, o moderno
Fusco ou o estabilidaMdo Chevette.

.

PAís DO PR�SENTE E DO FUTURO
Por lsse. quando nesta semana o governo nacionalinformou que
o Brasil passou de país devedor poro país ereder no mercado in
ternacional, passei o acreditar ainda mais no país, principalmente
no presente e muito esperançoso pum o futuro. Agora somente

. falto dor um jeito no reformo tributário, reformo do previdência,
no corrupção, no infra-estruturo, no saúde, no educação...

MOEDA
Dólar comercial (R$)
Euro (em R$)

COMPRA VENDA VARIAÇÃO
1,706 1,708 0,18%
2,533 2,533 0,13%

-----------CARREIRA EM PAUTA-----�-----

A gentileza 'no ambiente de trabalho
LUIZMARINS,�

IE IPA'lESIiRA'NlIE

A maneira mais prática, e imediata de melho
rarmos o nosso ambiente de trabalho é desenvol
ver nas pessoas a gentileza. .

Sei que o leitor p.ode achar isso uma grande
bobagem. Mas não é. Se às pessoas forem mais

gentis Umas .com as outras, menos agressivas
e adotarem 'comportamentos mais civilizados,
a qualidade de vida no ambiente de trabalho
melhorará muito. Vejo empresas em que' os co

laboradores não se respeitam ..Gritam uns com

.os outros. Falam mal de clientes, fornecedores
e mesmo das chefias. Não cuidam da limpeza
dos sanitários. A copa é suja e mal arrumada. As
mesas entulhadas.

A gentileza, tomada em seu sentido mais am

plo, significa respeito àspessoas, não só no modo
de falar e agir, mas no cuidado com o ambiente.
Num ambiente desprovido de gentileza, não pode

haver prazer no trabalho. E trabalhar sem prazer é
uma semi-escravidão.

Chefes gritam com subordinados. Subordina-'
dos respondem com palavrase gestos obscenos. A
falta de respeito parece ter tomado-conta de mui
tas empresas. Ovarnbiente fica.carregado do mau

humor próprio das pessoas mal educadas,
Se sua empresa encontra-se nessa situação ou

a caminho dela, é preciso, com urgência reverter
esse quadro, antes que-seja tarde demais. .Quando

. discuto isso' corn alguns empresários, diretores,
chefes e colaboradores, eles me dizem "aqui nes
ta empresa não há solução". É preciso não acre

ditar nisso e buscar rapidamente o caminho da

genfileza, do respeito, da educação, .da limpeza,
da ordem, da estética, pois são esses os símbolos
da civilização- e temos que desenvolver empresas
civilizadas e não rudes, grossas, desprovidas de

qualquer respeito aos colaboradores, fornecedores
e clientes.

.

. Não. conheço nenhum. ser humano, por
mais pobre e simples que seja, que não quei
ra ser bem tratado; que não goste de -ser alvo.
de gentilezas, de urn- simples "obrigado", "por
favor", "desculpe-me" ou. "corn licença". Por
mais rude que seja uma pessoa; ela se curvará,
no mais íntimo de seu ser, a pessoas educa
das, polidas, gentis .

Uma empresa gentil atrai 8" fideliza clientes ..
Uma empresa gentil atrai e retém os' melhores ta
lentos. Uma empresa gentil aproxima fornecedo
res de qualidade. Experimente e verá!

Faça em sua .empresa um grande esforço para
disseminar a idéia da.gentileza entre as pessoas.

Pense nisso. Sucesso!
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PROCESSO

SANTACATARINA---------

cessário conceder direito consti
tucionalde defesa ao Vice Leonel
Pavan, que deverá ser intimado
em 15 dias a partir de notificação
do TRE. Em entrevista à CNR/
ADI, ontem pelamanhã, o gover
nador confirmou o retomo, nessa
segunda-feira, dos secretários da
Administração, Antônio Cava
zzoni, e da Articulação e Coorde
nação, IvoCarminatti, aos cargos.
Advogados; os dois entraram em

férias para reforçar a defesa do
governador em Brasília..

"Não tenho dúvida que a par
tir da agora acaba a instabilidade
no Estado. O que aconteceu com

aqueles três votos [dos minis
tros), é que não se imaginava que
a denúncia seria levada a seria lá
em cima, até porque tinha sido

rechaçada com toda clareza no

TRE e não cuidamos. Agora va

mos cuidar de forma diligente
para que cada ministro conheça
a realidade. Tinha ministro que
nem sabia que eu não'estava no
governo, que tinha renunciado",
declarou Luiz Henrique, afir
mando que sempre esteve tran

qüilo, mantendo a agenda nor

malmente.
Sobre o julgamento do méri

to, o governador afirmou que não
teme a decisão final. "Mais que
ninguém, eu quero a decisão de
mérito, pois tenho convicção que
os ministros do TSE irão procla
mar o absurdo dessa denúncia",
afirmou.

LUCIANO ALMEIDA - CNRjADI

LHS prevê demom em definição
Governador acredita que julgamento só será reaberto no 2° semestre
FLORIANÓPOLIS

O governador Luiz Henrique
da Silveira acredita que somen

te no segundo semestre haverá
a continuidade do julgamento
no Tribunal Superior Eleitoral
(TSE), no processo de abuso do
poder econômico durante as

eleições' conforme denúncia da
coligação Viva Santa Catarina,
do candidato Esperidião Amin
(PP). Na sessão da noite de quin
ta-feira, o julgamento foi suspen
so e anulado os votos dos três
ministreis que já haviam votado
pelo afastamento do governador.
O julgamento do mérito da ação,
no entanto, permanece.

O presidente do Tribunal,
Marco Aurélio deMello, e outros
ministros entenderam que é ne-

.' Sem rompantes
.

.

o vice-governador leonel Pavon em suas explanações evitou atirar contra a oposição. Deixou claro que passou o se defender
do que considerava uma injustiça, pois não estava tendo espaço paro manifestar-se. Diferente de agora que terá quinze
dias para apresentar uma defesa. Classificou a decisão do TSE como uma vitória da tríplice aliança sempre evidenciando o

governador Luiz Henrique com quem percorre o Estado a partir de agora para participar de inaugurações. Pavon assistiu o

julgamento no gabinete do senador Neuto de Conto no Congresso. Por sinal foi seu gabinete quando senador.

DÚVIDA
Antes da ação movida pelo PP no TSE os pro
gressistas estavam se aproximando do PSDB. Há
negociações, envolvendo a chapa em Criciúma
e também em Balneário Camboriú. No final do

- ano o presidente do Pp, Joares Ponticelli, passou
no apartamento do vice leonel Pavon. Houve
um certo desconforto no Centro Administrativo.
E agora? Pavon corria o risco de perder o man
dato devido a um processo promovido pelo PP
no TSE. As conversas continuarão?

VITÓRIA·
Daqui dois anos estarão concluídas as obras
da nova fábrica de motores da GM no Norte
do Estado. A confirmação aconteceu ontem
durante reunião. do governador Luiz Henrique
com o direção. da montadora. Foi definida
a necessidade de uma subestação da Celesc
para. suprir as necessidades de energia da
fábrica que prevê uma produção de 120 mil
motores mês visando abastecer as montado
ras de Gravataí, no Rio Grande do Sul e Rosá
rio na Argentina. Um ponto importante para
o governo do Estado.

FIRME
Segundo o presidente do PSDB, e vice-governador leonel Pa
von, questões pontuais, como o caso do TSE"não tem nenhuma
influência nas negociações visando o pleito municipal. Mesmo
que o processo visando à cassação do diploma do governador
seja capitaneado pelo PP os contatos com os progressistas se
rão mantidos."A construção da coligação é dentro da cidade,
respeitando suas diferenças e córacterísticas," destacou Pavon
ao declarar que vai defender Luiz Henrique com convicção, até
porque acompanhou todo o processo eleitoral e as acusações
são infundadas. Detalhe: Pavon revelou que durante essa sema
na em Brasília perdeu praticamente quatro quilos. "Foi um a

correria," expressou.

Luiz Henrique d!z que coligaçõo nõo tinha se preparado para defesa

CONFIRMADO
SegunÜo relatou o diretor de Comunicação, Rogério Caldaga, o gover:
nadar Luiz Henrique ligou para o prefeito Marco Tebaldi e anunciou
que o fábrico da GM s�,�,ia instalado em Joinville,� A escol,�� tinha s,idoda montadora. Por isso foi convocada uma coletiva com à imprensa.
Enquanto isso no site dg governo a'informação era de que a escolha do
local seria anunciada dpenas �.�pois de um encontro com o presidente
lula. Desencontros de infõrmação, de repente. O importante é que a

plant� ind I vai g�rar 500 empregos dir�to,� e 1.��p. indiretos,além4de re e 'ICMs e mais desenvolvimenta;para as regiõo: .

ATIRANDO
"O o lado%� o subreptício, gente que qu hegar ao poder' a
qu r preçol�, afirmou o deJutado Flerne adal atacando o

ex-governador Esperidióo Amin: '�Ele perdeu duas eleições para o go�
verQador Jui�,�,enrig rde�.i;p.últim� ",�m doi� turnQ$"l�"mais ycWa
vez na Justiça. Agora quartií turnd; e deveria compreender que
o momento recomend�<� recol�imento�)eara te"ar se preparar ppra
o disputo do S.�nado em 2010;}quandoçertame'�te vai enfrentarluiz
Henrique outra vez; e perder mais uma. Perder é nõo ter o grandeza
d� açjtar o\�l�ultpd . �n�la ltl�dioG�ida cois ente4R,p- .

queOl}!!, dtiroltô líd óverf10 na Assembl la.
. .

:#;<. ",�r e,d,a,c a o @ o c o r r e I.o d o p o v o. c n.m.: b r, " ..;,,�:
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Aeroporto
ampliado
CAMPINAS

O presidente da Infraero,
. Sérgio Gaudenzi, afirmou

que daqui a 30 anos o Aero

porto Internacional de Vira

copos deverá ser o maior do.
Hemisfério Sul. Caudenzi
.assinou essa semana o con

vênio. de cooperação com

a prefeitura' de Campinas
que diz respeito à desapro
priação de.11,93 km2 para a

construção da segunda pista
de aeroporto.

.

Gaudenzi disse ainda

que "nos próximos 30 anos

Víracopos poderá receber
de 85 a 90 milhões de pas
sageiros por ano". Em 2007,
o aeroporto recebeu 955 mil

. passageiros. De acordo com

o presidente da estatal, nas
próximas.três décadas o ae

roporto poderá contar com

até quatro pistas para reali
zar as operações de pouso e

decolagem.
A segunda pista do aero

porto terá 3,6 mil metros de
comprimento por 60 metros
de largura. A previsão é que
as obras iniciem no final do
ano, com conclusão prevista
para 2010.

A obra terá recursos do
PAC (Programa de Acelera
ção 'do Crescimento) e deve
custar em torno de R$ 500

milhões. Somente a de

sapropriação, que inclui
88 propriedades rurais e

3.172101es urbanos, deve
-

custar em torno de R$ 150
milhões.

PROPOSTA

Reforma desonera a folha
Proposta do governo será encaminhada ao Congresso Nacional

� 1.&14.634 l.lir4.� 1à6.946

20.31Q 16.1'80 176.914 1311.237

7.41)7 4.212

12.003 12.W8 116.fli4 13Q237
1.14&.451 1.497.854 8il7.ll64 &56.709

ATIVO

BRASíLIA
O ministro da Fazenda,

Guido Mantega, apresentou ao

• Conselho Político do governo a

proposta de 'reforma tributária
que será enviada ao Congresso
na próxima quinta-feira, 28. A
principal novidade é a deso

neração da folha de salários.
O governo vai ainda reduzir a

alíquota da contribuição previ
denciária patronal, que poderá
cair seis pontos, passando de
20% para 14%, e acabar com a

cobrança do salário-educação
pelas empresas ..

. O líder do PT na Câmara,
Maurício Rands (PEl, infor
mou que o governo não cobrará
mais das empresas a alíquota
de 2,5% do salário-educação.

.

Os recursos hoje repas.sados
ao Ministério da Educação re

ferentes ao salário-educação
serão bancados pelo Tesouro

. Nacional e sairão da' arreca
dação do Imposto sobre Valor

Agregado (IVA) federal, do Im
posto sobre Produtos Indus
tríalizados (IPI). e do Imposto
de Renda da Pessoa Jurídica.

Pela proposta, que incidirá
basicamente sobre tributos pa
gos. pelas empresas, será cria
do o IVA federal, que reunirá
a Cofins (Contribuição para o

Financiamento da Segurida
de Social),. o PIS (Programa
de Integração Social) e a Cide

Guido Mantega apresenta Reforma Tributária que não cobrará mais a alíquota do salário-educação

incidir sobre o destino e as 27

legislações hoje existentes se

rão unificadas. Rands informou

também que o período de transi
ção para a unificação e redução
de alíquotas do ICMS estadual'
deverá ocorrer dois anos após a

aprovação da proposta de emen-.

da constitucional,
'

Se .aprovada este ano,' a

reforma tributária entraria
em vigor em 2010, com pra
zo de transição de seis anos,
até 2016, para o novo ICMS
unificado.

(Contribuição de Intervenção quído, criando-se um tributo
no DomínioEconômíco]. Será sobre o faturamento das em

mantido o IPI e serão unifica- presas.
dos o Imposto de Renda sobre O ICMS (Imposto-sobre Cir
Pessoa Jurídica e a Contribui- culação de Mercadorias), ca

ção Social sobre o Lucro Lí-· . brado pelos estados, passará a AGÊNCIA ESTADO

RELAT6RIO DtlAOOINISTflAÇÀO

_(""Acionistas.
Al�(>ál� lagiW ee$l� lQ!nO$ a�!II! lI;lI""ent.>< 9 stlllmsW à ap,oofaçjl!>.l>$ PemQr$lll1ÇQ(!$A� fflWllnlllS 90$ """""'ct... seotais e_mlOOS ern 31 !II! tm�ro óe'2Qq7 e 200(;.

•

�ooSlll (SG1.�il\l!ll!2OOll.
A APMlHI$TflAÇAD

Controladora Consolidado

����
Ativo_lantL : _...... 200.483 179.77;6 3,709.007�
Diapooibllidade _...... 81.16í 61.718 2.í7�971 1.716.503
C<>nt.. """",bordeclíenles 749.587 609.719
�.. �_..... 705.5!i3 5353)52

1'/1;.132 11s.G58 1Il8.956 94,�75
-,

BALANÇOS J>ATRIMONtAIS DE 31 oe OEmMSFiO De 20111 E 200(;

ContrQladora
.._ .......�ol.��--

2Oií7��2iiií6 2007 2OO!t
Rece1tri óperaclm!al bruta __ ::-.-:-: �-.:; .. j,_Wl...&� ..

3.517.ttO
Recella _".i""allfquida__ .. 1.749,tn 3,009;388
Coste aos proó""",. s"í"'ços venáldoo , ..• , . (2.:353:494) (iiiii43õ)
Resultado operacional bruto.... .•

.. .. ..i,!\I5� 1.082.9S8
Despesas� _� :.......... (3.020) -(2.24:4) (536.300) (42M22)
_o_"'.liquido............................... 7.'131 9.J>$ rsaoos 1s:!,{l47
Resullado<la e<jUilll!!énde pà�imó<ila!................ SlUgs.. 501.244 2.539' &.428
Oull1'$ ""'$ltasl�$ operaciOnais '. 197 (.1.23$1) (174.264) (114243)
Luo;«> _rae."""" f�uio:lo _ <o<" ,..... &76.494 ...o.J!l!M'!IT SZO.51f .�A,ªª
Res\lI1Mon�o.'_I� _ ,.. 64$ .

(lSi) 1,485
lucrI) antes do" Impostos e participaçõe....... 517.342

_
.506._ � 600.653

f'Mlcipaçi!ooosodm.ol5t"'oo"' "....... (1.275) (l.42.i) (7,620) (R1SS)
Ill1jlO5t<>de ronda.e.oonl<ilruiÇão_soo"L.,.......... . tUll!3) '(2.655) (237.B19) (148.1:v7).
lu.'" liquidO .""so1ldildo ,...........

.

574.m 502.831 574.984' 51l2J131
N(!roetoóe�laoFi"aldoE""""(l;,L..... SI7.527 517.527

--- ---

__ per Ação-RS 0.93 0.81
Vaio< Patrimonial per Ao'o • RS 2,SIi 2,51

OI!MONsrIlAÇÕ£S OOS AESUtTAOOS OOS I!XI!RcfClOS
FlNOOS EM 31 DE pEZeUel'ID PE 2001 E2OO!t (Em militates 00 ffliW)

PASSIVO

Fomoc_.................................................... i93.5BO 129.867

DMgaçOOsso<:lal$.íI!twt!\tia$.,....................... 10.477 148 213.Q6S 100.793
FiMllC_ros a emprésUmre , ".... 1.077.487 818.568
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_
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Rna�"'empr<is!i""'".......... 654.253 593.353

O�_� _ _....................... 35.754 1&.003 232.365 147.024

P&trlOOm� Ilqu!óo" "., .. :l�174 .2�"B.1· ..�.!I1 !1.SS2::B.1
Ci;pllal_L.................................................. 1.31'iO.500 007.000 1.350.500 007.000

Re_ , "............... 468.674 MS.724 466.674 64$.724
Totalcio_i\'O , 3..�o.: �t� .�!::.84S .!.:���

Ativenão ,,),culanle , .

l'1ealizlivel .. tonlJO prazo : .

Palle$ "*'ç;on�dils " , ..

Outros ará<líto....................... . ..

Pannan_ : _ ..

T_doatl , .,.� ,�

""":�.:>�:� .. :..���� :���.: g�:2.�
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------
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ESTABILIDADE

Adel Castro monda rocodo poro Bush
Ex-líder responde às reações políticas e diz que não haverá mudanças

terior à Revolução Cubana de
1951t·

Fidel critica as "minguadas -

potências européias aliadas" aos
EUApara as quais "chegou omo
mento de dançar com a música
da democracia e da liberdade que
jamais conheceram realmente".

"Estou iinpregnado agora
no esforço para fazer constar
meu voto unido em favor da

presidência da Assembléia
Nacional e do novo Conselho
de Estado, e como fazê-lo".

proclamar suas exigências ime
diatas a Cuba para não arriscar
um só eleitor". "Meio século de
bloqueio parecepouco aos predi
letos", acrescenta. Para Fidel, os
candidatos gritavam "Mudança,
mudança, mudança!". "Estou
de acordo. Mudança! mas nos

Estados Unidos. Cuba mudou
e seguirá seu rumo dialético";
acrescentou.

Para o lídêr, os cubanos não
retornarão "jamais ao passado",
em referência ao período an-

HAVANA

Fidel Castro garantiu que sua

renúncia à Presidência de Cuba
não provocará uma, "mudança,
como espera o presídente dos Es
tados Unidos, George W Bush",
em artigo publicado ontem, o pri
meiro depois de anunciar que não
pretende se reeleger ao comando
do

-

país. Sob o título "Reflexões
do companheiro Fidel", o artigo do
ex-ditador aborda a reação de seu

"adversário" à mensagem publica
da na terça-feira em que anuncia
va que não aspiraria ao mandato
de presidente. "Bush disse que
minha mensagem era o início do
caminho da liberdade de Cuba,
ou seja, a anexação", expressou o
líder comunista.

Fidel afirma ter acompa
nhado pela televisão "a posição
embaraçosa de todos ós candi
datos a presidente dos Estados
Unidos" e destaca que eles "se
viram obrigados um" por um a Fidel Castro diz q.ue as mudanças devem acontecer nos Estados Unidos

\ ,

S ESTRELAS CHEGA AIS L NG- ALUN S MARISTAS: ES
Não existe receita milagrosa para passar novestibular, mas ternos uma ótima dica para você: Seja um Aluno Marista.

, Aqui, a preparação para o vestibular começa desde a Educação infantil. Nossos alunos recebem muito

_

mais que um ensino de qualidade. Recebem valores éticos que servirão para toda a vida. Afinal,
o vestibular é apenas uma etapa de muitas que você irá vencer.

Parabéns a todos os alunos Maristas aprovados nos vestibulares de verão 2008 e todos os educadores partie
, Ana C'arolina Drechsel:; Direito - UNERJ

Ana Carolina Méndes � Ciências Biológicas. FURB'
-

Ana Claudia Cavalieri - Psicologia - FAMEG

Ana Paula TomeUn - Psicologia - FURB
Àndré F$lipe Stahelin Joesting - ç:ngenharia Civil � UNICEMP --PUC
Bárbara Cristina Rudolf - Design - UNERJ
Caleb Almir Roper - Direito ', FAMEG
[)anielle Teixeira Da Rocha - Design - UNERJ

_

Ohiego Henrique Telles - Adrnínlstração- Gestão Empresarial - tJNER_J
Dllana Danart Rodrigues � Publicidade e Propaganda - UNIVAU
Eduardo -Heideke - Design - UNERJ

'
- -'

- Eduardo Sporrer - Aornlnlstraçêo - UNERJ.
Gisele Celestino - Flsíoterapla : FURB e Admlnístração e Marketing - UNER
Isabeli Vieira Lourenço _- Naturolcqta - UNISUL e Fisioterapia, - AtE

-,

Jéssica Müller - Nutrição - UNIVALi
-

Katarine Monteiro Bertonha - Fonoaudiología - UN!VALI
- Manoela Drews De Aguiar - Engenharia Florestal - UDESC

Rodrigo Glatz - Engenharia Civil - FURS
.

,

Suelen Priscila Berri - Biologia .; FURB e Faculdade Jangada
Tailane Cristine Lorenzi> Direito - FAMEG - Direito e Administração - SOCIESC
Thalita Ladewig Schwarz - Psicologia - FURB
Vinicius Fernandes Zavadniak - Direito - UNIFAE - FURS
Thais H. Anjo - Educação Física - PUCPR - UNICEMP

.

-

1\1.ARISTA

.•
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Jefferson (D) é um dos jogadores que começou no time titular ontem no coletivo no Joõo Marcatto

CATARINENSE

Quem entra jogando
contra o Joinville?
Seis jogadores do Juventusestão noDM
JARAGUÁ DO SUL

Não bastassem os proble
mas em arrumar o esquema
tático, o técnico Dirceu Mattos
quebra a cabeça também para
relacionar os 18 jogadores que
enfrentarão o Ioinville, ama

nhã às 16h no Estádio João
Marcatto.. Tudo porque seis

jogadores não particíparam do
treino de ontem, todos entre

gues ao departamento médi
co. Destes, apenas o zagueiro

. Amauri, com uma lesão no pé
direito, pode ter condições de

jogo.
O volante Vanderson (con

tratura muscular), o zagueiro

André Freitas (entorse no torno
zelo esquerdo), o meia Palácio

(contratura), o laterál-direito
Cris (que ainda não estreou por
causa do tornozelo machuca

do) e o meia Marcinho (com o

pulso esquerdo quebrado) estão
fora. Por isso, Mattos escalou
um time bem diferente no cole
tivo de ontem.

Com Amauri -fora, o esque
ma foi para o 4-4-2, com Jeffer
son entrando na meia-cancha.
No lugar de Vanderson, entrou
Bele. E na esquerda Wilson
entrou no lugar de Maciel, que
também vem de contusão e jo
gou time titular no segundo

tempo do treino.
O meia Bele acredita que o

time está mais motivado para
o confronto de amanhã. "Con
versamos, lavamos a roupa
suja e acertamos o que pre
cisava ser acertado. Até nos

treinos dá para perceber que
o grupo está mais disposto",
revelou. Para ele, o fato de en

frentar um time que também
não vem bem na competição
só aumenta a pressão. "Temos
de fazer valer o fator casa. E
a torcida não pode perder. a
.esperança, ela .será muito 'im

portante no jogo de domingo",
declarou ..

----llilaUili$DmIUQIU--I-··---
Juventus: Márcio; Deivi,

Acássio, Jovane e Wilson (Maciel);
André Marches, Bele, Jefferson

e Ivan; Marlon e Edinho.
Técnico: Dirceu Mattos.

Joinville: Marcelo Pittol, Renaldo,
Jardel, Daniel Melo e Ernani; Paulo

Miranda, Pansera, Neizinho e

Léo; Marlon e Tiago.
Técnico: Agenor Piccinin. ,

Dota: 24/2 • Horário: 16h • Local: Estádio João Marcatto. Ingressos: R$ 15 (descobertaJ. R$ 20 (coberta) e R$ 50 (cadeira).
Arbitragem: José Acácio dei Rocha, auxiliado por Josué Gilberto Lamin e Fabiano João Sedrez.
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Va%""'II'..a a imagem da suo empresal
Visto seus (olauoradores ((Jm uniformes
produzidoscom tecidos do

.

mob alta qunllclode.

I

Números
. o Juventus tem só seis pontos, a pior defesa, com 30 gols sofri
dos e o pior ataque com apenas nove marcados, empatado coni
o Guarani. São seis derrotas, três empates e apenas, uma vitória,
na estréie do campeonato. O trlcolnresté há quatro pontos do
Marcílio Dias, último time antes da zona de rebaixamento. Mas
apesar disso, dá para virar a situação no returno. Ainda mais que
os confrontos diretos na briga serão em casa.

iU� fui buscar em Brusque o novo técniéo. Agenor Piccinin, canfp�ão
orinense com a Chapecoense no o�o passado, ficou apenas uma par

tida no éomando do Brusque, justamente o empate em 3x3 com o Cidade
�ut mas preferiu deixar o clube e aceitar a proposto do JEC. A diretoria
bru�uense passou o dia ontem atras de um novo nome.

%
- -

'epLENTÃO'
O

'

ico do Olympyo/Juventus, �uizVieira, tratou de usar ó opeliaô
"

ugl�,conhecldº �P�lél1ta) pariVdeQominar o local de treinei dps
.

_

.... ��. Trâtà-se ile"iJlll"campinHOef!1.proporções minúsculas'que- "

liOO. pérlq do Centro.Vida, na �ua- Amazonas. O esforço que. ele e 'suas .;f:
""'

atl�tas fazem para poderem jogar é'exemplo paro qualquer um. Sem
r�clàmar e só trabalhar. O reconhecimento uma hera chego.

MAIS REFORÇO'
.
-'- A Malwee vai anunciar na segunda-feira, na coletiva de imprensa

que apresentará o programa de Sócio-Torcedor, mais um reforço poro
9.1emporada. Embora não divulgue. o-nome, a diretoria diz que se _

-tr:�,� de um jogador que'constantelT\,ç,nte vem sendo convocado paro a

Seleç(ío ..BraSileira. Apostem suas fié�as.
.

_;�"';""
c

3,

esporte@ocorreiodopovo.com.br
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Ciclista· ·campeã� ··volta·.aos treinos
,Rogério Müller retoma às competições depois de 16anos longe das pistas
JARAGUÁ DO SUL

..

O bicampeão brasileiro e

estadual de ciclismo,'Rogério
Müller, 41 anos_, volta a peda
lar depois de 16 anos. O atleta
está se preparando para en

frentar o seu primeiro desafio
depois do longo período longe
das competições. Neste final
de semana, Rogério, que tam
bém é professor de educação
física, participa do Campeona
to Catarinense de Ciclismo, na
categoriamaster, em Brusque.

Segundo ele, a sensação é
corno se estivesse começando'
ria çarreira. "Parece como há 25

anos, quando iniciei no espor
te. O nervosismo toma conta",
relata. Além do friozinho na

barriga, Rogério afirma que a

readaptação é trabalhosa. "Tem
um preço que se paga para vol
tar, até pegar o ritmo novamen

te terei que ralar muito", diz.
.

Nesses 16 anos que ficou

longe da prática do ciclismo, o
professor não largou o esporte,'
já que trabalha como personal
trainer de ciclistas por todo o

Brasil, estipulando a rotina de
treinos para os atletas,

Rogério pode ser considera
do um dos grandes nomes do
ciclismo jaraguaense. Os dois
títulos nacionais e estaduais
foram conquístados quando ele
era técnico da extinta equipe
Kohlbach/FME, nos anos 1991
e 1992. Além disso, quando
ainda pedalava, o professor foi
Campeão Estadual nos aspiran
tes, resistência e contra-relógio,
em 1990, pela equipe de Rio do
Sul. Rogério é enfático em dizer

que a paixão pelo esporte falou
mais alto. "Devo tudo o que
conquistei' na minhq vida ao
ciclismo. As minhas pedaladas
valeram o meu futuro profíssio
nal", fala emocionado.

Para a prova de hoje, a ex

pectativa é finalizar a corrida,
onde Rogério irá percorrer 40

quilômetros. Amanhã a pro
va é de resistência, são 80

-

quilômetros
�

de pedalada até
a cidade de Ilhota. "A expec
tativa é grande. Desta vez vou

para treinar, mas minha meta

é conquistar o podium ainda
este ano", promete Rogério.

GENIELLI RODRIGUES Pro.fessor diz que a sensação é a mesina que sentiu ha 20 anos quando iniciou no ciclismo

Vitória (calção escuro) foi vice-cllmpeão da Copa Norte duas vezes

Equipes de Jaraguá estréiam
hoje e amanhã na Copo Norte
JARAGUÁ DO SUL termômetro para mensurar

Os dois times que repre- corno está o desempenho da
sentam Jaraguá na 5a Copa equipe neste início de tem- .

Norte 20DB estréiam neste porada: Depois disso haverá
final de semana. O Vitória modificações no elenco, por
enfrenta O América hoje às enquanto o time é o mesmo

16 horas, em casa, e o Cruz que jogou no ano passado.
de Malta vai am�nhã a Join- "Nosso foco são as competi
ville jogar contra o Krona, às ções voltadas para a micror-
15h30.,

'

,

região. Sabemos, que é um

Conforme o diretor espor- torneio muito' forte", disse
tivo do Vitória, Carlos Ricar- o diretor esportivo, Jéferson
do da Silva, está tudo pronto Luis dos Santos.

.

para a partida de hoje, já: que A 5a edição da Copa Norte
o time está junto há mais de é organizada pela Liga Ma:
cinco anos. O Vitória chegou frense de Futebol e supervi
perto pOt duas vezes, sendo sionada pelas. demais ligas da

vice-campeão em 2004 e 2005, "região. .O torneio é parecido
perdendo na final justamente

- êorri" à' Copa do' Brasil, com
para o América, '�É um campe- duas partidas. obrigatórias,
onatodífícíl que engloba vá- onde o que vale é b saldo de
rios clubes importantes, mas gols. No caso de empate nos

entraremos firme na competi- dois jogos a classíficação é

ção", observa Carlos. disputada nos pênaltis. No

Já o Cruz de Malta vat total dez equipes participam
encarai: o torneio 'como um da competição.

Vorzeono obre

inscrições
O 26° Campeonato Varze

ano de Futebol - Troféu Raul
Valdir Rodrigues começa a

receber inscrições na próxi
ma segunda-feira, 25. A fí-:
cha e o regulamento já estão
à disposição no site' da FME

(www.fmejaraguadosul.com.
br), no link "baixar arquivos" .

.

O valor é de R$ 150, mais um

cheque-caução de R$ 500. O

prazo final para confirmar a

participação é 14 de março.
Atletas inscritos na Pri

meira Divisão da Liga [ara
guaense não podem disputar
o Varzeano. Nem mesmo os

que estão acima de 38 anos,

como era 'no ano passado.
Para este ano, cinco jogadores
da categoria aspirantes que
disputam a Primeira Divisão

-podem ser inscritos por equi
pe, desde que não estejam
entre os titulares em 2007 e

.

2008. A competição deve ini
ciar no dia 29.de março,
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RECUPERAÇÃO

Ronaldo já falo em

deixar os gramados
Jogador diz que corpo dá sinais de cansaço
PARIS

O atacante Ronaldo disse que
seu desejo é voltar a jogar, mas
que a decisão final dependerá
de seu estado quando terminar
a recuperação após a cirurgia no

joelho esquerdo, realizada em

um hospital de Paris, no último
dia 14. Abatido, o Fenômeno deu
a entender que já pensa em apo
sentadoria.

,

"Foi um golpe duro, bastante
duro, que não esperava em ne

nhum momento. Meu coração
diz que tenho que voltar a jogar,
mas meu corpo deu sinais de

que está muito cansado e que
sofreu bastante. Esse tempo de

recuperação vai servir para eu
.

pensar em ter uma vida normal
no futuro. Meu corpo está pedin
do descanso", disse Ronaldo em

entrevista coletiva no hospital
de Pítíé-Sapétriêre, junto com os

dois cirurgiões responsáveis pela
operação.

Apesar de não afirmar se vai
ou não voltar aos gramados, o

atacante falou em recuperação.
''Vou tentar fazer o melhor pas:
sível e trabalharmuito duro para
voltar a jogar. A medicina evo

luiu e já consegui superar uma
lesão semelhante. Se não der, vai
ser uma tristeza muito grande".

Vontade de

jogar no Flo

O CORREIO DO POVO rnSABADO. 23 DE FEVEREIRO DE 2008

Decisão da Taça Guanabara
acontece amanhã no Maracanã
RIO DE JANEIRO

Botafogo e Flamengo estão

prontos para a decisão da Taça
Guanabara, primeiro turno do
Campeonato Estadual, que
acontece amanhã, às 16 ho
ras, no Maracanã. O fogão está
concentrado no adversário.
O zagueiro Renato Silva dis
se que o Flamengo é um time
bem organizado e que é preci
so ter cuidado atrás, no meio
e na frente. "Ninguém pode se

distrair", avisou.
Já os jogadores rubro-ne

. gros estão ansiosos para entrar

em campo. O meia-atacante
Marcinho deverá ser o com

panheiro de Souza no ataque.
O jogador agradeceu o voto de
confiança dado pelo técnico

Joel Santana. Ele garantiu es

tar preparado para jogar uma
decisão repleta de rivalidade
e adrenalina. "Eu já disputei
finais e outros grandes jogos
e sei que a equipe está prepa
rada. Sempre procuro pensar
positivamente e espero ser

campeão no domingo, de pre
fe. 'ência fazendo gols", disse o

me a-atacante.

Joel Santana disse ainda tem dúvida poro escolar o time de amanhã

Ronaldo tambémfalousobre o
Flamengo, seu clube de coração.
"O sonho de jogar no Flamengo
foi adiado, mas pretendo encer

rar a carreira no clube", afirmou
o Fenômeno. O jogador disse que
recebeu o apoio do presidente e Previsão é que jogador fique nove meses fora dos gramados
dos dirigentes do Milan, a quem
chamou de "uma grande famí

lia", e também agradeceu a car

ta enviada pelo presidente Luiz
Inácio Lula da Silva na semana

passada. Mais de 100 jornalistas
acompanharam a entrevista. Ao
final da coletiva, Ronaldo dei
xou o hospital em direção ao seu

apartamento em Paris. No trajeto,
o Fenômeno foi "perseguido" por
vários papparazzi.

JOGOS PELO BRASIL

CAMPEONATO PAULISTA

110 Rodada

Hoje
16h - Briigantino x Rio Claro
18h 10 - São Caetano x Barueri
20h30 - Palmeiras x Rio Preto
Amanhã
11 h - Juventus x Guaratinguetá
16h - Ponte Preta x Corinthians
16h - São Paulo x Noroeste
18h 10 - Santos x Ituano
18h 1 O - Portuguesa x Guarani
18h10 - Marília x Mirassol

Terça-feira
19h30 - Paulista x Sertãozinho
Classificação: Ponte Preta 22, Guaratin
guetá 21, São Paulo19 e Noroeste 18.

CAMPEONATO GAÚCHO
80 Rodada

Hoje
16h - Internacional x Sãa Luiz
18h30 - Sapucaiense x Caxias
Amanhã
16h - Esportivo x Grêmio
16h - Ulbra x Navo Hamburgo
16h - Brasil x Guarany
Segunda-feira
.17h - São José-POA x Inter-SM
20h - 15 de Novembro x Santa Cruz
Classificação: Grêmio 17, Esportivo
13, Coxias 13 e Ulbra 11.

CAMPEONATO PARANAENSE

120 Rodado

Hoje
15h30 - Coritiba x Toledo
20h - Iguaçu x Portuguesa
Amanhã
15h30 - Rio Bronco x Cascavel
15h30 - J. Malucelli x Atlético
15h30 - Engenheiro Beltrão x Cianorte .

·16h - Londrina x Adap/Galo
17h - Paranavaí x Iraty
18h 10 - Paraná x Real Brasil

Classificação: Atlético 36, Iraty 23,
Toledo 22 e Coritiba 22.'

CAMPEONATO MINEIRO

50 Rodada

Hoje
16h - Tupi x Ituiutaba
18h15 - Uberaba x Atlético

.

20h30 - Democrata-GV x Rio Bronco
Amanhã
16h - Cruzeiro x Villa Novo
16h - Democrata-SL x Social
Classificação: Tupi 12, Cruzeiro 9. Rio
Branco 8 e Atlético 6.

CAMPEONATO CARIOCA

Final da Taça Guanabara
16h - Flamengo x Botafogo
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OSCAR 2008

it
e 24 categorias. No entanto, desde o início, a

cerimônia é freqüentada apenas pelo status.
Não existe cachê para aparecer na premiação,
mas todos querem estar lá.

No começo, apenas 20 pessoas votavam, o que
deu margem a dúvidas. Quando acusaram os vo

tantes a ajudar Mary Pickford
.

, na terceira edição, o sistema
mudou. A partir de então, to
dos os membros da Academia
votam. Primeiro, cada um vota
em sua categoria,

-

selecionando
os indicados. Depois, todos ele
gem o que receberá a estatueta.
Como a MGM recebia grande
parte dos prêmios,' em 1935 a

.

auditora Price Waterhouse pas
sou a fiscalizar a premiação,

como faz até hoje. Mais de 2,6 mil estatuetas já
foram distribuídas até agora.

Onde-os fracos não tem vez também chega com força

Neste domingo, Academia entrega o Oscar para os melhores do cinema

Sangue Negro, com Daniel Day Lewis, tem oito indições na premiação

Imprensa sabia antes o resultado
O'segredo dos premiados não é A estatueta é criado manualmente

uma tradição. No começo, o imprensa pelo empreso R. S. Owens desde 1982.
recebia com antecedência o nome de Elo mede 34,29 cm e peso 3,85 kg, e
todos os que ganhariam o Oscar, mos é feito de estanho e banhado o ouro,
tinha o compromisso de apenas publi- por 12 e pessoas e pode levar 20 horas
cor depois do cerimônia. O los Angeles poro ser concluído. Ouando é perce-
Times, porém, decidiu em 1940 que- .

bida qualquer folha no homenzinho
brar o acordo. Como resultado, o partir dourado, que seguro uma espada so-
da ano seguinte, o auditora manteve o bre um rolo de filme, o objeto é des-
máximo de segredo. Hoje, apenas os truído. O troféu sempre teve o mesmo

presidentes do empreso sobem quem aparência, e foi criado pelo escultor
serão os premiados. Nem mesmo o George Stanley, mos inicialmente era

presidente do Academia tem esta in- feito de bronze e durante o Segundo
formação, por isso não há como saber Guerra o material usado era o gesso,
nem quantos troféus serão entregues. poro economizar os metais.

Na noite deste domingo, dia 24 de fevereiro
serão conhecidos os filmes ganhadores do Os
car 2008. O evento marcará a 80a edição 9-0-
prêmio mais cobiçado da indústria do cine
ma americano, e isso significa prestígio para
quem ganha, e prestígio nesta área significa
mais dinheiro na conta.

Em 1927, quando o cine
ma falado ainda estava engati
nhando - a primeira produção
com som, O Cantor de [azz,
havia sido produzida naque
le ano -; o presidente da Me
tro

- Goldwin Mayer (MGM),
Louis B. Mayer, decidiu criar
uma instituição para organi
zar a produção de cinema. A Edição marca 80 anos do prêmio
Academia de Artes e Ciências
Cinematográficas de Hollywood iniciou, então,
suas funções, com apenas 36 membros, para
ajudar seu trabalho a se tornar a potência que
é hoje.

Tendo como objetivo uma maior coope
ração entre os envolvidos com a produção
cinematográfica, a Academia tinha Douglas
Fairbanks como o primeiro presidente, e par
ticipações como Frank Capra e Bette Davis.
Hoje, já são mais de seis mil membros em 14
diferentes setores da indústria, e, anualmen
te, são chamados novos profissionais para
integrar a equipe. Com todo esforço, a insti
tuição é mais conhecida pela premiação que
organiza todo ano: o Oscar.

.

Surgida dois anos depois, em 1929, a festa
que premia os melhores do cinema nasceu hu
milde. No início, eram apenàs 11 categorias, e

a cerimônia realizada em restaurantes de Los
Angeles, A primeira edição, no Hotel Roose- ,

velt, durou apenas 15 minutos. Bem diferente
da luxuosa festa atual, com mais de três horas
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