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As imagens das mães famosas
pressionam as mulheres. Segundo
pesquisa na Grã-Bretanha, a boa
forma das celebridades que tive
ram filhos e se mantiveram esbel
tas 'incomodam' as mães comuns.
O levantamento entrevistou 8,5
mil mulheres e aponta que 68% se
sentem preSsionadas a manter uma
aparência impe.cável enquanto lidam
com a família e a vida profissional.

Fonte: O Globo

Clinica SorriOent

Sucesso pela
naturalidade

Mai_s do que um
simples acessório
Óculos escuro é sinônimo de sensualida
de, charme e sofisticoçóo.

Página 13

Gaúcho Natália contrario expectati
vas e agrado o público do BBB8.

Página 9

Prefeitos do Vale unem forças
e cobram mais investimentos
Os sete prefeitos da região do Vale do Itapocu se cípios. Outra bandeira levantada durante o encontro,reuniram ontem, em São João do Itaperiú. O Consór- foi a necessidade de mais investimentos estadual ecio das Águas foi um dos temas dominantes como federal nas rodovias que cortam a região: SC-474,meta para melhorar o saneamento básico dos muni- BR-280, e SC-413.
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LEIA HOJE
Falcão evito
falar sobre
julgamento
Página 21

Dura missão
d Juventus

Malwee estréia
na Liga Futsal
No próxima segunda-feira, dia 3 às
20h15, o Arena Joraguá será palco do
estréio do Molwee no ligo Futsol con
tra o São Caetano.

Página 21 ':'

473275.0028
www.placetour.tur.br

Time do técnico Dirceu Mattos viajo hoje
poro Chapecó onde enfrenta os donos
do coso amanhã, às 18h tentando man
ter o seqüência de bons resultados.
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DO LEITOR .

Orgulho da
América Latina

No início da década de 90 estava desconsolado pelos
rumos da economia mundial. O triunfo do modelo neo

liberal assentado nas ruínas do antigo império soviético,
fazia com que as esquerdas de lanchonete entrassem num

colapso ideológico profundo. As bandeiras de Justiça e

igualdade social já não importavam. Agora era a vez de
ajustar-se ao novo dono do poder mundial - o mercado
- e partir, sem restrições, para a criminalização do Estado,
que deveria ser no máximo: "mínimo". Neste início de
século estamos presenciando uma -alternativa diferente,
que me regozija o coração. O liberalismo econômico está
entrando na sua etapa senil. América: Latina, que é o con
tinente do qual me orgulho de pertencer, está começando
a se livrar das hastes dó imperialismo globalizado, que
nos escravizava nas garras de uma dívida monstruosa.

Felizmente, o .pragmatismo do governo brasileiro nos

coloca numa situação privilegiada neste crisol de nacio
nalidades, de modo a construir uma liderança inquestio
nável no continente. O esforço magistral nestes últimos
anos, de modo a dimensionar uma política econômica
com capacidade para suportar os ataques especulativos
do modelo neoliberal, teve como resultado um fato inédi
to na história do nosso país. De uma dívida externa, em
dezembro de 2002 de US$ 165 bilhões, que colocava o

Brasil em situação de "default", hoje é apenas de US$ 4

bilhões. Isso mostra que nossas reservas internacionais

apresentam uma evolução sem precedentes, atingindo o

patamar deUS$180,3 bilhões ao final de 2007. O trabalho
em conjunto com os outros países integrantes do Merco

.
sul, principalmente na resistência as sugestões recessivas
do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional,
além da armadilha da famosa ALCA, foram os passos de
cisivos para consolidar nossa independência econômica.
Tudo isso se reflete no aumento de popularidade do pre
sidente Luiz Inácio Lula da Silva ao patamar de 66.8%
neste mês. Fato inédito que corrobora o pensamento do

grande sociólogo Florestán. Fernandes, que sempre dizia
em suas inesquecíveis palestras: "seis meses na diretoria
de um sindicato, valem por seis anos de sociologia numa
universidade" .

VICTOR ALBERTO DANICH, SOCiÓLOGO
/

Os textos poro esta coluna deverão ter no máximo 2,000 caracteres e podem ser

enviados para o e-mull redacao@ocorreiodopovo,com,br, ou por corta paro a

Ruo Procópio Gomes de Oliveira. 246, CEP 89251·200. Cx, Postal 18, É obrigatorio
informar nome completo, profissão. 'CPF e

• telefone (' não serão publicados),

A importância do� investimentos em Tecnologia da Informação
PEDRA SANTANA ALVES,
REITORA 0.0 CENTRO
UNIVERSITÁRIO DE
JARAGIJÁ 00 SUL
- UNERJ

O mundo da tecnologia é muito dinâ
mico e a cada dia novidades surgem em

todos os ambientes, seja para oferecer maior
comodidade e bem-estar, seja para o aprimo
ramento profissional. No universo do ensino
superior, é de suma importância que as ínstí-

. tuiÇÕ8S invistam em atualização tecriológica
.
com o objetivo de formar profissionais cada
vez mais capacitados para que possam aten

der as demandas domercado.
Informações divulgadas pela imprensa,

durante a semana, confumam a necessidade

que o Brasil tem quanto à realização de ID
vestimentas nesta área. De acordo com estas

informações, as empresas no Brasil devem
investir quase 12% amais em tecnologia em
2008 em relação ao ano passado, o que vai re
fletir também nanecessidade de formação de
mão-de-obra qualificada. Outro dado, a res

peito desta questão, revela que nos próximos
quatro anos o País deverá acumularmil défi
cit de 150mil profissionais de TI (Tecnologia
da Informação), precisando de 320mil novos
profissionais entre 2008 e 2011.

.

7, Há algum tempo, a UNERJ percebeu que
o mercado ofereceria amplas perspectivas
para quem se preparasse adequadamente.
Assim, a UNERJ vem ano após ano realizan
do ações neste sentido. Desde a aquisição
de novos computadores para laboratórios, a
renovação gradativa do parque já instalado,

disponibilização de acesso à internet através

r de redes sem fio no campus e as parcerias
com fabricantes de software asseguram aos

acadêmicos amplas possibilidades de apren
dizagem. Todos os investimentos são plane
jados no sentido de oferecer aos acadêmicos
o que existe de mais atualizado no mercado,
como no caso das parcerias com os fabrican
tes de software que permitem a instalação e

atualização constante dos programas utiliza
dos nos laboratórios e na área de ensino.

A disponibilidade de recursos para au- _

xiliar o professor em salas de aula também
merece destaque uma vez que as salas sâo

equipadas com computador conectado a

internet e recursos audiovisuais onde até a

própria chamada é feita através da inter
net eliminando os antigos diários impres
sos em papel.
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FALA Aí!

"Se houver greve
dos professores em
Santa Catarina, o
único responsóvel
seró o governo. "

PEDRO UCZAI (PT), DEPUTADO,
criticando preposto de gratificação

só poro professores em sala de aula ao

invés de reajuste salarial para todos.

" Nõo temos que
discutir de novo.

O que tinha de ser
feito estó no papel."

DIETER JANSSEN (PP),
VE-READOR, rejeifando nova

reunião poro_debater o novo

terminal ur6ano.

"O projeto nõo
é o que a categoria

esperava."
IDINEI PETRY,

PRESIDENTE DO SINSEP,
avaliando o novo plano de cargos e

salórios dos servidores da prefeitura
de Jaraguó do Sul.

Greve anunciada
Representantes dos preíesseres estiveram com o secretário da Educação,
Paulo Bauer (PSOB) na quinta-feira, mas houve pouco avanço nas nego
ciações salariais, o que reforça a possibilidade de greve na segunda, dia 3.
As principais reivindicações do magistério são a incorporação ao salário do
abono de R$ 100,00 que já vem sendo pago; equiparação ao piso salarial
dos demais servidores públicos estaduais; plano de saúde poro os profes
sores admitidos em caráter temporário e regularização dos merendeiras,
serventes e vigiàs. Os professores catarinenses têm o quarto pior salário do
país. No componho eleitoral de 2002, o governador Luiz Henrique (PMOB)
prometeu dor o eles o mesmo salário dos professores do rede municipal de
Joinville, onde era prefeito, à época os mais bem pagos do Estado.

LIXO
Jaraguá do Sul foi incluído no Consór
cio Intermunicipal de Saúde do Nor
deste de Santo Catarina, em projeto
de lei aprovado pelo Câmara de Vere
adores. O foco principal é a preserva
ção dos recursos hídricos e a correto

destinação do lixo. Aliás, licitação de
aterro regional o ser terceirizado está
poro sair. A empresa vencedora terá de
se virar cem licenciamento ambiental
da área que apontar como o ideaL

NA REDE
As sessões do Câmara de Jaraguá
do Sul deverão ser transmitidos,
ao vivo, pelo internet. A solicita
ção, como solução para o impasse
criado com o mudança do horário
dos sessões para 15 horas, é do ve
reador Jaime Negherbon (PMOB).
O áudio deve ser disponibilizado
pelo site do Câmara (www.cmjs.
sc.gov.br).

ANTES
Projeto do ex-prefeito Irineu. Pasold
(PSOB), previa usina de compostagem
e aterro do não-reciclável no região da
Tifo do Funil, uma área repleto de nas

centes. Foi abortado no Justiça pelo re

ação do comunidade, nunca consultado.
Protestos do tipo também são esperados
nos debates públicos 'obrigatórios nessa

novo proposto. Aterros sanitários e os

penitenciários são obras indispensáveis,
'-------------_j

.

.mus ninguém quer por perto.
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PRECATÓRIOS

,

POLITICA----------

João Deniz quer reabertura de CP
Denúncia contra o Executivo deve ser formalizada na próxima semana

votou pelo arquivamento do
relatório ainda na comissão, no
ano passado. Como vereador de
oposição, o peemedebista foi
duramente criticado. "Fui acu
sado de ter feito acordo com o

prefeito. Mas a comissão estava

irregular porque tinha quatro
membros. Então,' por orienta

ção da assessoria jurídica, votei
pelo arquivamento", justificou,
afirmando que na ocasião já
tinha conhecimento sobre a

"procedência da denúncia", fei
ta por cinco ex-funcionários do
hospital junto à Câmara.

Segundo o vereador, os

funcionários demitidos não
receberam as rescisões traba
lhistas e ganharam na Justi
ça o direito à indenização. O
pagamento dos precatórios,
disse, deveria ter sido efetu
ado até 31 de dezembro de
2007. O valor somado, não

corrigido, .. totaliza R$ 114

mil, recursos que, segundo
João Deniz, não foram incluí
dos no orçamento do municí

pio daquele ano.

GUARAMIRIM

. Depois de investigar a Secre
taria de Esportes, aCâmara pode
rá constituir uma nova comissão
tendo como alvo o Executivo.
Desta vez, a intenção é ressusci
tar a CP (Comissão Processante)
para apurar as responsabilidades
pelo não pagamento dos preca
tórios trabalhistas a ex-funcioná
rios do HospitalMunicipal Santo
Antônio. O vereador João Deniz
Vick (PMDB) está à frente da dis
cussão, e informou ontem que na

próxima semana deverá ter con
fumado o nome do denunciante.

Para a formação da Cp, é ne
cessário que a denúncia seja
formalizada junto à Câmara.

João Deniz chegou a protocolar
o pedido, mas foi retirado já que
ele, como autor da denúncia,
ficaria impedido de votar pela
criação da CP. E, também, de in
tegrar a comissão, assim como

votar o relatório. Segundo ele, o
pedido deve ser lido na próxi
masessão, que acontece dia 10,
e ser votado na seguinte, dia 13
deste mês.

João Deniz Vick foi um dos
membros da extinta CP que'

-

CAROLINA TOMASELLI Por conto do voto contrário, João Deniz disse que foi acusado injustamente de ter feito acordo com o prElfeito

Vereador tucano, se licencia por 30 dias
Marcos Mannes vai dar vez ao segundo- suplente do PPS, Feto Aguiar

Mannes fico afastado até 4 de abril

GUARAMIRIM
A partir de segunda-feira,

o vereador' Marcos Mannes

(PSDB) se licencia da cadeira
na Câmara, conforme requeri
mento protocolado quinta-fei
ra. O tucano fica afastado por
um período de 30 dias para,
segundo ele, tratar de compro
missos particulares. E, tam

bém, para "dar oportunidade
ao PPS, por conta da coligação
feita em 2004".

Segundo o tucano, a opor
tunidade concedida ao PPS
não significa, necessariamente,
uma aproximação entre os dois

partidos para as eleições de 5
de outubro. Mas, justifíca.trata
se de cumprir acordo firmado

pelas siglas quando da eleição
dele, em 2004. 'Agora tenho
esta oportunidade, com o dever

cumprido por ter concluído os

trabalhos das comissões", co

mentou, referindo-se às comis-

sões que apuraram denúncias
de irregularidades contra a ad
ministração municipal.

No lugar dele, vai assumir
o segundo suplente da coli

gação, Perfeito Joaquim de

Aguiar. O primeiro suplente,
Geraldo Safanelli, declinou
por conta de compromissos
particulares, "Ninguém se ele

ge sozinho. O vereador preci
sa dos suplentes para atingir o
coeficiente eleitoral", comen

tou o presidente do PPS, Ival
do Kuczkowski, agradecendo
a iniciativa do tucano.

Na última sessão que par
ticipou, quinta-feira, Marcos
Mannes apresentou indica
ções dirigidas ao Executivo,
incluindo a implantação de

empresas no parque' indus-
-

trial. O tucano fica de licença,'
não remunerada, de hoje até o

dia 4 de abril. A próxima ses

são acontece dia 10. _

.

Relatório da ·merenda escolar
será votado na segunda-feifl-
JARAGUÁ DO SUL

OS vereadores votam na se

gunda-feira o relatório da CEI

(Comissão Especial de Inqué
rito) que investigou denúncias
de irregularidades no forne
cimento da merenda escolar

pela empresa paulista SP Ali

mentação. A sessão será desti
nada unicamente a discussão
e votação do documento.

Ao texto da relatora Ma
ristela Menel (PT do B) foram
acrescentadas argumentações
consideradas fundamentais pe
los vereadores da oposição que
integram a comissão. Eugênio
Garcia (PSDB), Dieter Janssen
(PP) e Ronaldo Raulino (PD1J
não concordaram com o rela
tório feito por Maristela que,
frisou Janssen, "coincídente
mente ganhou votos da.basedo
prefeito para se eleger presiden
te da Câmara".

O vereador adiantou que as

investigações apontaram "sé
rios problemas" com relação à

terceirização da merenda que,
lembrou, não' foi autorizada

pelo Conselho de Alimentação
Escolar e foi assinada pela pre
feita interina Rosemeire Vasel
antes de ter sido aprovada pela
Câmara. - "Foi ela (Rosemeire)
também que assinou a renova

ção da Canarinho e deve muita

explicação", afirmou Janssen.
Já o líder de governo Pedro

Garcia (PMDB) disse que con

corda com o teor do relatório

apresentado pela vereadora,
porém é contra as alterações
feitas pela oposição. Cita os

ítens que apontam crime de
favorecimento à empresa pela
Prefeitura e crime no proces
so licítatórío. 'l\.comissão tem.

.

que- colocar. fatos concretos,
não pode acusat sem provas.
O processo licitatório acredito

que foi legal", argumentou-
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Provas acontecem neste domingo
Inscritos no concurso público da Prefeitura de Compá disputam 80 vagas
CORUPÁ

Mais de 500 candidatos de
vem realizar neste domingo,
as provas referentes ao con

curso público da Prefeitura de

Corupá. O município oferece
80 vagas em diversos cargos,
com salários a partir de R$400
para cargas horárias semanais

que variam de 20 a 44 horas.
A função commaior núme

ro de vagas em aberto é a de

agente comunitário, onde 16

candidatos serão seleciona
dos. O salário é de cerca de R$
400 e a carga horária corres

ponde à 40 horas semanais. Já
para médico clínico geral, há
apenas uma vaga e a remune

ração ultrapassa os R$ 6 mil.
Também existem vagas para
assistentes, professores, fis
cais, e outros profissionais dos
setores de educação e saúde.

Segundo o presidente
da Comissão Organizadora,
Adriano Hoffmann, foram

homologadas 520 inscrições
entre candidatos com nível
fundamental, médio e supe
rior. O posto mais concorrido
é o de auxiliar administrativo,

com 146 inscritos e cinco va

gas disponíveis, ou seja, uma
média de 29 candidatos por
vaga.

A seleção envolve provas
escritas, com 40 questões, e

para algumas funções serão

exigidas também, provas prá
ticas. Todos os testes aconte

cem neste domingo. Hoffmann
explica que as provas práticas
serão realizadas às 9h, na ga
ragem da prefeitura. Já as es

critas ocorrem a partir das
13:30h na Escola Municipal·
Aluisio Carvalho de Oliveira.
Ele lembra que mesmo. com
mau tempo, as provas aconte
cem dentro do prazo previsto.

-

De acordo com Hoffmann,
o resultado dos classificados
deve ser divulgado a partir
do dia 15 de março no site
da prefeitura (www.corupa,
sc.gov.br). Ele revela que as

contratações dos selecionados
devem iniciar já no mês de
abril, porque as vagas ofereci
das precisam ser preenchidas
com urgência.

DEBORA VOLPI

PROVA ESCRITA

Mais de 500 pessoas disputam 80 vagas no concurso. Cargo mais concorrido é o de auxi!iar administrativo

COLÉGIO MARISTA EM CONSTANTE

MUDANÇA TECNOLÓGICA
O Colégio Marista São Luís, acompanhando as novas

tecnologias, recebeu neste início de ano um moderno
conjunto de computadores para o Laboratório de
Informática. Os computadores, de última geração Dell,
com processador Pentíurn Dual Core, 1Gb de memória
RAM, 160Gbde HDemonitoresLCD 15Pnlegadas.
Com as novas máquinas os alunos e educadores
contam com mais agilidade no processo ensino
aprendizagem quando o assunto é tecnologia, pois não
há como. duvidar que as novas tecnologias da
informação e comunicação têm um papel importante na

qualidade e eficácia do ensino.
Educar para a tecnologia significa preparar nosso aluno
para enfrentar as adversidades de uma sociedade
tecnológica, que exige dele, a cada momento, o

conhecimento e as informações para estar inserido no
mercado de trabalho.

.

Ainda no' ano de 2007, o Colégio recebeu da
mantenedora uma sala de videoconferência com

webcam profissional e televisão de 42 polegadas. A
videoconferência é um meio de comunicação que
permite a interação entre duas ou mais pessoas por
meio de um recurso de áudio e vídeo. Isto representa
uma grande economia de tempo e distancia, poismuitos
dos encontros de estudos realizados anteriormente em

outras cidades, poderão a partir de agora, acontecer no

colégio.
COLÉGiO
MARISTA
SÃO lU

í

s
Aulas para a vida. valores para sempre.
---._3.�.Z.lQ;313 � www.marísta.org.br
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ENCONTRO DA AMVALI

GERAVPOLícIA---------

Prefeitos reivindicam melhorias
Saneamento básico e rodovias foram temas predominantes na reunião
SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ

Os sete prefeitos da Amva
li (Associação dos Municípios
do Vale do Itapocu) reuniram
se na manhã de ontem, em

São João do Itaperiú, para a

instalação do Consórcio das
Águas do Itapocu, que visa
melhorias conjuntas de sanea

mento básico dos municípios.
A diretoria do Consórcio, elei
ta e empossada no evento, é

. formada pelos prefeitos Moa
cir Bertoldi, de Jaraguá do Sul
(presidente), Felipe Voigt, de
Schroeder (vice-presidente),
Conrado Mueller, de Coru

pá (secretário), Dávio Leu, de
Massaranduba, e Valdir Cor

rêa, de São João do Itaperiú
(conselheiros fiscais).

Na oportunidade, os prefeitos
também debateram o projeto do
bioálcool da banana e a necessi-

dade de melhorias nas rodovias
que cortam a região: SC-413,
SC-474 e BR 280. A produção
do combustível ecologicamente
correto será novamente debatida
em reunião a ser agendada para a

próxima semana.

Os pleitos de melhorias nas

rodovias, que serão encami
nhados ao Dnit (Departamen
to Nacional de Infra-Estrutura
de Transportes) e ao Deinfra

(Departamento Estadual de In

fra-Estrutura) incluem a pavi
mentação de cerca de 15 qui
lômetros entre Massaranduba e

Luis Alves e do trecho faltante
de 600 metros entre São João do
Itaperiú e Barra Velha, e o reca

peamento de aproximadamente
30 quilômetros entre Jaraguá do
Sul e São Bento do Sul.

DAIANE ZANGHELINI Prefeitos debateram projetos e levantaram as necessidades do Vale do Itapocu na Assembléia da Amvali

Pavimentação na SC-413 vai
auxiliar no desenvolvimento

Para o presidente da Amvali,
Dávio Leu, o asfaltamento dos 15

quilômetros faltantes da SC-413
entreMassaranduba e Luis Alves
tem importância estratégica para
a economia, ligando a região ao

porto e ao aeroporto de Navegan
teso '1\ via facilita o escoamento
da produção e impulsiona a ins

talação de novos empreendimen
tos", comentou. Segundo Leu, a
pavimentação do trecho deverá
custar cerca de R$ 15 milhões.

O presidente daAciam (Asso
ciação Empresarial de Massaran
duba),Mauro Bramorski, destaca
que a SC-413 encurta a distância
entre Massaranduba e Navegan
tes em quase 30 quilômetros em
comparação com a SC-474, e

concentra dez grandes produto
res de banana, conservas e aves.

Outrareivindicação daAmva
li é o asfaltamento de 600 metros
na SC-474, na intersecção com a

BR-101, entre São João do Itape
riú e Barra Velha, e o trecho de
800 metros que vai da marginal
da BR-101 ao viaduto, em Barra
Velha. A pavimentação será feita
em parceria entre o governo do
Estado e a Prefeitura do muni

cípio. O convênio, que deve ser

assinado ainda neste mês, inclui
também o asfaltamento da Rua
Paraná. A via, com 3,8 quilôme
tros de extensão, liga o viaduto
da BR-101 até o centro de Barra
Velha. No total, as obras estão or
çadas em R$ 1,4 milhão.

Trecho entre São J�ão do I��periú e Barra Velha não tem pavimentação·

Situação da BR-280 gera preocupação
'Precisamos cobrar ações mais firmes do governo', diz empresário
A necessidade de recupe

ração e execução de acosta

mento da BR-280, no trecho
de aproximadamente de 30

quilômetros entre Jaraguá do
Sul e São Bento do Sul, tam
bém preocupa os prefeitos e

a classe empresarial. O pre
sidente da Aciag (Associação
Empresarial de Guaramirim),
Edgar Malutta, disse que a

região precisa "cobrar ações
mais firmes do governo",
para que o trecho receba a in
fra-estrutura adequada para
comportar o fluxo crescente
de veículos.

"Há mais de 30 anos, o eixo

Jaraguá do Sul/Cuaramirím
tinha menos de 50 mil habi
tantes. Hoje são 180 mil ha
bitantes, sendo que cerca de
60% tem carro", comentou.
Também lembrou a importân
cia da duplicação da BR-280,
já que a Região Norte deverá
receber mais dois portos: o de
Laranjeiras, em São Francisco.
do Sul (em projeto), e o de Ita

poá (em construção). Segundo
o Dnit; a duplicação da rodo
via e o contorno rodoviário
devem começar em 2009, com
investimento previsto de R$
120 milhões.

Estrutura da antiga Ponte da Zanotti, ne Bairro Imigrantes, preocupa
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Só JQraguá tem 1,4 mi bananeiras

,

Alcool de fruta
em discussão

Na próxima semana, os

prefeitos da região voltam a

se reunir para decidir sobre
a continuidade do projeto
que' pesquisa a produção
de bioálcool a partir da ba
nana. De acordo com Ama
ríldo. Sarti, secretário de
Desenvolvimento Rural de
Jaraguá do Sul e integrante
do Colegiado de Agrícultura
da Amvali, o trabalho ainda
necessita de R$ 65·mil para
dar resultados.

.

Analisada por uma equi
pe técnica da Uníville (Uni- •

versidade de Joinville), a

idéia pode beneficiar os ba
nanicultores ao transformar
a casca, as folhas e a planta
em combustível. "Vamos va-

.

lorizar a produção regulando
o preço lá na lavoura", expli
ca. Se o estudo for aprovado
e financiado pelos municí

pios pode dar o suporte ne

cessário à implantação de
uma usina no Vale Itapocu.
O custo da obra gira em tor

no dos R$ 500 mil, sendo que
o local também poderá dar
ornesmo destino à cana de
açúcar. O projeto tem chance
se virar uni consórcio em até
três anos, quando as pesqui
sas se encerram.'

CONSÓRCIO DAS ÁGUAS
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Bertoldi assume presidência
Depois de quatro ános de discussão, projeto ganha força
SÃO JOÃO DO ITAPERlú

O prefeito de Jaraguá do Sul,
.

Moacir Bertoldi, assumiu a pre
sidência do Consórcio Intermu

nicipal de Saneamento Básico
doVale do Itapocu, ontem. Eleito
e empossado durante reunião da
Amvali (Associação dosMunicí
pios da região), ele fica respon
sável por dar encaminhamento
ao projeto, discutido há cerca de

quatro anos e sem grandes avan
ços até agora.

Na prática, a idéia é juntar as
sete cidades para planejar polí
ticas públicas que beneficiem a

preservação do meio ambiente,
tendo como enfoque o tratamen

to de água e de esgoto, destina
ção do lixo e a drenagem plu
vial. Nas'entrelinhas, o assunto
de maior interesse diz respeito à

construção de um aterro sanitá
rio com capacidade para atender'
ao Vale inteiro. Atualmente to�
dos têm prejuízos ,devido à falta
de um local apropriado ao des

pejo desses resíduos, até mesmo
São João do Itaperiú.

O menor município do gru
po, apenas com 3,3 mil habitan
.tes, desembolsa R$ 30 mil men
sais ao levar o material primeiro
a Navegantes e, depois, a Brus

que. '� questão mais problemá
tica para nós é o lixo", explica
o prefeito Valdir Corrêa. Mas, a
situação também causa dores de'

cabeça às demais' administra
ções públicas.

Segundo Felipe Voigt, de
Schroeder, existe urgência na

resolução do problema. Isto por
que, são reservados cerca de R$
1 milhão e zoo mil ao ano para

Para prefeito, não basta'apenas implantar políticas de preservação da água e esquecer do lixo

pagar a coleta e, principalmente,
o transbordo até Mafra. Levando
em conta uma receita mensal

de R$ 1 milhão, o valor é con

siderado alto pelo prefeito. Na
opinião dele também, São João

do Itaperiú seria o ponto ideal

para a implantação de u� aterro

regional. "O projeto poderia ser

uma fonte de renda", comenta.
Porém, [araguá do Sul já saiu

na frente com a proposta de abrir
licitação para contratar uma em
presa que 'efetue o serviço, e, em
compensação, ainda ofereça o

espaço aos outros municípios
do Vale. Para Camada Müller,
de Corupá, a sugestão gera inte
resse significativo.

KELLY ERDMANN .. '

Tratamento de água e esgoto em foco
Seis dos sete municípios da Amvali não têm medidas específicas ao destino dos dejetos

Rio Itapocu preocupa prefeitos

Além de investir em políticas
públicas diretamente ligadas ao

lixo produzido na região, o Con
sórcio de Saneamento Básico
também prevê trabalhos relacio
nados ao tratamento de esgoto.
Atualmente, Jaraguá do Sul é a

única cidade que dá destino cor
reto ao material, com cerca de
50% das residências já cobertas

pela estrutura.
.

Conforme o prefeito Felipe
Voigt, uma parceria com os ou-

tros municípios da Amvali se

toma cada vez mais importante.
Ele estima que apenas a rede co
letora e o sistema próprio pará
tratar os resíduos custe R$ 3 mi
lhões aos cofres públicos e, ain
da assim, não abrangeria toda a

população de Schroeder, hoje
próxima dos 13 mil habitantes.
"De qualquer maneira, a partir
de Z009, será preciso fazer algo
neste sentido", resume.

Para Marie Sergio Peixer, a

iniciativa ganha valor, princi
palmente, pelo fato de oferecer

possível redução de custos, já
que oferece o acompanhamen
to de equipes técnicas e infraes-

.

trutura unificada, O tratamen
to da água utilizada na região e

a drenagem pluvial são outras

duas vertentes do Consórcio,
, porém, têm chances de ganhar
destaque somente após a reali

zação de investimentos no lixo
e no esgoto.
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GUARAMIRIM

Prefeitura amplia
iluminação pública
A prefeitura de Guaramirim acabo de
concluir o obro de iluminação público
do BR-280, em frente à WEG Ouímica,
alcançando um total de 120 amplia
ções no rede de energia elétrico do

município, desde o ano passado. A

iluminação no BR-280 beneficio di
retamente os moradores dos bairros

Corticeira e Caixa D'Água. Extensões
. de rede foram feitos também no Tiba

gi, Bananal do Sul, e nos ruas Rafael

Marangoni, Valdir Prüsse, Simon Oe

quech e Cecília Juríg, no Bairro_Novo
Esperança, além de extensõês menores
em quase todo o município. Em 2007
o prefeitura prestou um total de 1.800

atendimentos de manutenções e repo

sições somente neste setor.

BARRA VELHA

Saneamento básico
no Nova Esperança_
Moradores do Ruo Nilo Mario do Silvo,
no Bairro Novo Esperança, reivindicam
·0 conclusão dos obras de canalização e

esgoto que o Prefeitura de Borro Velho
está realizando no local, mos com moro

.

sidade. O problema é que o esgoto está
sendo despejado em um posto próximo
e o cheiro alcanço o ruo incomodando

muitos famílias.Lucélia Santos, morado
ra, afirmo que "O trabalho merece elo

gios, mos tem que sercompleto".

VALE DO ITAPOCU----------

CORUPÁ

/�
��-

EDUCAÇÃO INCLUSIVA
PROMOVE FORMAÇÃO

A rede municipal de Corupá receberá em breve do MEC (Ministério do

Educação e Cultura) o Programo de Educação Inclusiva.- Este programo

tem por objetivo dor educação continuado à distância aos professores de

ensino especializado. O curso é dividido em três etapas e iniciará em 144.

municípios brasileiros. O ministério ainda não divulgou dotas de início do

programo, apenas confirmou o inclusão do município no listo.

JARAGUÁ DO SUL

Estudantes terão
cursos garantidos

Os selecionados no Programo Bolso
Trabalho poro estudantes do ensino

médio do Prefeitura de Jaraguá do
Sul ganharão bolsos de estudo no

Centro Politécnico Geraldo Wernin

ghaus. As vogas serão nos cursos de
Informático e de Construção Civil,
ambos no período noturno, com du

ração de 18 e 24 meses, respectiva
mente. As matrículas poro o progra
mo estão abertos no secretario de

Educação de Jaraguá do Sul.

BARRAVELHA

Veículo

apreendido -

O Mercedes-Benz 1113 de placas LIA-

0863 do Prefeitura de Borro Velho foi

apreendido pelo Polícia Rodoviário
Federal às 9 horas de quinto-feira, em
Guaramirim. O veículo transportava
uma máquina agrícola e trafegava sem

placa, sem equipamentos obrigatórios
como triângulo, pneu estepe, macaco e

extintor de incêndio. O caminhão tam

bém nãotínhn o CRLV (Certificado de

Registro e licenciamento do Veículo)
de 2007.

SCHROEDER

Ribas assúme
O prefeito de Schroeder, Felipe Voigt, assinou às 17 horas de ontem o pedido
de licença e afastamento do Executivo Municipal pelo período de dez dias poro

dor lugar 00 vice-prefeito Dr. Luiz Aparício Ribas. A atitude foz porte de acordos

pré-eleitorais quando se formaram os coligações no eleição passadá. À frente

do Executivo o médico deverá inaugurar o Escola Clarice Longe Jacob no próximo
semana. A escola passou por reformas e já está concluído.

JARAGUÁ DO SUL

Auto-escolas se
mobilizam

As auto-escolas de Jaraguá do Sul e re

gião estão se mobilizando para cobrar

agilidade no emissão de CNH's (Carteira
Nacional de Habilitação): Empresários
do segmento alegam 'que o obtenção do
corteira levava, em médio, 45 dias e atual
mente pode chegar até o seis meses,

SÃO JOÃO

Abelhas preocupam população do litoral
Ataques de abelhas estão preocupando moradores de São João do Itaperiú e do

bairro Hajuba, em Borro Velho. O Corpo de Bombeiros Voluntários informo que

atendeu neste mês de fevereiro 30 ocorrências. A entidade ressalto que se for

encontrado no região alguma colméia não se deve mexer ou tentar atear fogo,
mos é preciso chamar os Bombeiros.

MASSARANDUBA

BOMBEIROS ACREDITAM SE TRATAR ·DE COINCIDÊNCIA
Os Bombeiros Voluntários de Guaramirim 'e o Polícia Civil afirmam que os dois corpos encontrados no limite entre

Massaranduba e Guaramirim foram apenas uma coincidência. De acordo com o cemandente Nelson Gonçalves de

Oliveira, está descartado o possibilidade do local ser utilizado como área de desovo. Talvez haja uma varredura, mos

somente se o Polícia Civil determinar, informou Nelson.

BIQUINIS E MÂIOS50%
VESTIDOS, SArDAS! CHAPÉUS .

BOLSAS1 BLUSAS. REGA:

30%

VALE DO ITAPOCU

ENCONTRO DE ECOTURISMO
Acontecerá no dia 15 de merçc, em Guaramirim, o 8° Encontro de Ecotu

rismo com saído o partir dos 12h30 no represo, PS margens do BR-280. As

fichas de lnscrlções poderão ser retirados no Selpe (Secretario Municipal
de Esporte, Lazer e Promoção de Eventos), ou no local do largado. O valor é

. de R$ 5 que será repassado poro o Associação Bio radical de Canoagem. Os
participantes deverão usar, obrigatoriamente, equipamentos de segurança
e menores de idade participarão mediante autorização de responsável.
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o que é que essa ga'e
Natália apronta todas no BBB e continua querida pelo público

CINDERELA MODERNA

De santa ela não tem nada. E apesar
.; de ser miss, passa. longe do estereóti

po Grazi, que conquistou outra edição
do Big Brother Brasil. Natália Casasso
la, 22 anos, é uma moça bastante solta,
uma verdadeira moleca. Nas festas já
protagonizou porres. Depois que bebe, é
claro, fica ainda mais solta do que o nor

mal, e aí, dá-lhe dança sensual e insinu
ações para.os rapazes da casa. No quarto
que divide com Marcos e Rafinha, vira
e mexe agarra o músico de Campinas
e até o presenteou com uma calcinha.
Detalhe: seu namorado, o ciumento e

eliminado Fernando estava no quarto ao

lado, deprimido por causa do jeito livre
da gaúcha de Passo Fundo.

Pela descrição acima, era de se es

perar que a moça em questão não caís
se nas graças do povo. Errado. Natália
já esteve na berlinda duas vezes e, nas

duas, voltou como a emparedada menos
votada pelo público.

No sexto paredão, ironicamente,
quem saiu foi o então namorado, o bad
boy Fernando que insistia em ensinar
para ela as tais boas maneiras. Dançou.
E não domou nada. No sétimo e último,-,

quem deixou o confinamento foi Fe-
lipe, o bom menino e amigo de todos.
Nas duas vezes, Thatiana disputou com

ela a permanência- na casa e, apesar de
ter continuado, a porcentagem de votos

para sair da garota certinha e religiosa
- e agora bissexual confessa - era maior
do que a de Natália.

Especialistas em comunicação dizem que sucesso de Natália é resultado do misturo entre
sensualidade e naturalidade e já apostam as suas fichas no gaúcho como uma das finalistas
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Sucesso por ser
espontâneo'
Daniel Castro, colunista de

televisão do jornal Folha de São
Paulo acho que o sucesso de Nati
vai além do beleza. "Elo é es

pontâneo, natural e verdadeiro.
O telespectador 00 vê-lo não se

pergunto se elo está interpretan
do. Elo é aquilo mesmo", disse
em entrevisto 00 Ego.

Fernando, ainda magoa
do, não sobe explicar 00 certo
o sucesso do 'loira. "Eu não sei,
sinceramente, é complicado de
entender. Posso falar que me deixo
surpreso", responde. "Não tenho
nenhuma opinião formado, mos

elo tem carisma e luz próprio",
amolece o ex-namorado, outro que
se encantou, e como, com os dotes
do moço..

Acostumado o lidar com gen
te, o clã do assessoria de imprensa
Officecomm também levanto o

bandeira de Natália. "Elo mistura
ingenuidade, o.usadia e sexualida
de. Seu sucesso e permanência no

programo é justamente saber mis
turar tudo isso. É uma forte candi
dato o chegar à final ", observo o

jornalista Roberto Rodrigues.
Comila Lamoglia, assessora

e sócio do Officecomm, endosso
o opinião. "Adoro Big Brother!
É uma formo televisivo que deu
certo. Tenho pav-per-view e

acompanho diariamente. Na
tália é bonito - o mais bonito

, dessa edição -, carismático e

autêntico. Elo não tem malda
de, mesmo nos cenas picantes,
elo posso muito pureza, o que
encanto os brasileiros. Tenho
certeza que elo foz o audiência
rir", completo.
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CRÔNICA

CARLOS HENRIQUE SCHROEDER, ESCR!TOR

Duas margens
"Abeleza do mundo tem duas margens,
uma do riso e outra da angústia, que
cortam o coração em duas metades."

Virginia Woolf

Margemum ,

Ela tem os olhos mais belos que já vi (verdes
ou azuis, ou verdes-azuis como ela prefere), em
bora agora não possa vê-los (pois é noite e na beira
deste rio não há luzes), eu sei que elame olha (ou
tenta). Está frio, estamos molhados, mas de mãos
dadas.

.
- O que você acha?
- Você disse que iriame surpreender.
- Disse.
-Então ...
- Claro.
-Noescuro.
- Claro, no escl\I'o.
- Você acredita emmim?
- O que você acha?
- Vamos para o rio? Ou já fomos?
- Faz diferença?

-

Essa é aminha menina.

Margemdois
Molhou a ponta de um de seus pés e apertou

minhamão. A nossa frente se estendiammetros e

metros de água.
- Vamos?
- Já?
Ela aperta mais uma vezminhamão.
- Você disse que iria me surpreender.
-Evou.
Ela aperta mais uma vez minha mão. Agora

comforça.
- A água está fria. Mas lua está lindà.
- Que peixes têm esse rio?
- Faz diferença?
- O que você acha?
Voltamos.

VARIEDADES---------

Amnésia Total,
luta incansável

.

Terry é um profissional de sucesso e um

ex-jogador de futebol que levo uma vida
feliz 00 lodo de Lorraine, suo mulher" e

dos três filhos. Os amores de suo vida.
Porém, 00 voltar poro coso poro uma co

memoração, sofre um sério ocidente que
o deixo em como. Ouondo acordaTerry é
outro pessoa.

Segredo
do universo

Durante séculos, uma seita secreto fun
dado por seguidores de São Francisco de
Assis o Ordem dos Observantes Gnósticos
guardou um segredo que poderio trans
formar o Humanidade. Agora, o segu-

,

ranço desse legado está nos mãos de um

homem e uma mulher que mal se cenhe
cem. Braverman Shaw'nunca perdoou' o
pai, Dexter, por levar uma vida enigmá-

• tica. Ele não imaginava os segredos que
Dexter escondia.

NOVELAS

DESEJO PROIBIDO
Chico apresento Ano o Raquel. Raquel não con

segue disfarçar o ciúme. Ano sugere que Raquel,
fique cuidando de Chico. Viriato tem certeza de

que Henrique foi o São Paulo decidir sobre o

construção do ponte. Galileü sugere que Viriato
arrume logo outro lugar poro Edith e André mo

rarem, Edith promete ver com suo tio em Ube
rabo se elo pode se mudar poro lá, Ano alerto
louro e Miguel sobre o que Henrique é capaz
de fazer. Iraci explico o Ano que Miguel ainda
não acredito que louro tenho ressuscitado por
um milagre.

BElEZA PURA
Guilherme. é levado pelos policiais, José Hen
rique, Sheila, o oficial de justiça e Adamastor

acompanham o trabalho do funcionário, que
obre o cofre de Olavo. José Henrique se de
sespero, porque não há testamento algum no

cofre. Norma fico tenso 00 falar com o empresa
concorrente. Guilherme pede que Raul o ajude
o sair do cadeia. O delegado foz jogo duro, por
que Guilherme o desacatou. Raul diz poro Joana
que Guilherme se envolveu em uma batido de
carros. luiza fico arrasado 00 ver Klaus conver

sando com Fernando.

DUAS CARAS
Ferraço vibro quando Mario Paulo concordo em

organizar o festa. Ronildo tomo banho em um

chafariz com vários mendigos. Ferraço colo
co uma foto de Renato em suo mesa, quando
Mario Paulo chego poro uma reunião. Bárbaro
insinuo que Sílvio vai perder o suo posição e

elo se enfurece. Antônio atende um telefonemo
poro Débora, mos desligam. Alzira bote no coso

de Juvenal e se surpreende 00 ver Guigui. Ronil
do tem febre alto e ligo para Guigui. Sílvio obre
o porto e vê Renato e Mario Paulo.

AMOR E INTRIGAS ,

Jurandir e Petrônio conseguem escapar, sem

que Alice e Pedro os vejam. Alice dá de coro

com Kevla e grito: É ela. Telmo se insinuo poro
Anselmo. Quando os dois estão quase se beijan
do, Silvio entro. Alice aviso poro Kevla que elo
terá que se explicar poro o polícia. Kevla tento
fugir, mos Pedro o seguro pelos braços. Elo co

meço o gritar e chamo o atenção de alguns ho
mens que estão no bar. Pedro tento se explicar,
mas.es homens o cercam e ele largo Kevla, que
foge. Dorotéia vai à coso de Marília.

CAMINHOS DO CORAÇÃO
Noé aviso que lúpi é um mutaníe do bem e que

, irá ajudá-los. lúpi cumprimento os presentes à

reunião, que ficam maravilhados com o revela

ção. Dino e Taveira chegam à delegacia e são
abordados por repárteres. Danilo levo umsuste
00 ver lúcio amordaçado. Ele ajudo o desamár
rá-Ia.lúcia conto tudo o que Metamorfo fez com
elo. Danilo se apavoro e os dois se abraçam.
Cassandra e Amália chegam à mansão poro
uma reuniõo sobre o futuro de César frente aos

negócios do Progênese. César se surpreende 00

ver todos reunidos.
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Roberto Justus
grava O Aprendiz
o empresário e apresentador Roberto
Justus gravou cenas poro abertura
do qÚinta edição do reality show
Aprendiz - O Sócio em Atenas, capital
do Grécia. Justus também gravou nos

cidades de Novo York (nos EUA) e em

Zurique (no Suíço). Todos os cenas
serão utilizados em aberturas dos
programas. "Aprendiz 5 - O Sócio"
dará o maior prêmio do 1V brasileiro:
R$ 2 milhões.

.

SUDOKU

Famosos viram
cachorro de pelúcia
Alvos constantes do maldade alheio,
os celebridades agora sofrem mais
um golpe. Quatorze delas viroram
cachorrinhos de pelúcia poro se

tornarem brinquedos dos mascotes
dos seus fãs. Entre eles, estão alguns
alvos favoritos dos paparazzi, como
Angelina Jolie e Brad Pitt. Os brinque
dinhos representam roças diferentes,
caracterizados com troços marcantes
dos celebridades.

Artistas enfrentam
campeões olímpicos
Um time de artistas vai enfrentar
craques do vôlei, num torneio. Mar
celo Novaes, Diego Alemão, Toni
Garrido, entre outros, formarão du
plos poro tentar vencer medalhistas
olímpicos. Organizado por Tande, o
torneio terá o participação do joga
dora Virna e outros. Ao longo do fim
de semana, camisetas autografados
serão vendidos, com rendo revertido
poro o Coso dos Artistas.

DIVIRTA-SE

SOBRE OJ060
É um jogo de lógico muito simples e viciante. O objetivo
é preencher um quadrado 9x9 com números de 1 o 9 sem

repetir números em cada linho e cada coluna. Também
não se pode repetir números em cada quadradO de 3x3.

Mangueira
Semana Santo, o sujeito no maior
porre no porto de um boteco vê o

procissão passando, carregando uma
Santo num andor todo verde e rosa,
e berro:
- Olho o Mangueira aí, gente!
Enfezado, o podre viro-se poro o
bêbado e esbravejo:
- Mos que falta de respeito, seu
excomungado! Não fole besteira, isso
é uma reunião religioso ...
Nem bem acabou de falar, o Santo
bote num galho de uma mangueira,
cai e se espatifo no chão.
E o bêbado:
- Viu! Bem que eu avisei!

PREVISÃO DO TEMPO

SOLUÇÃO

'"'I ÁRIES
(20/3 a 20/4)
Um dia em que li
Lua ingressa em

Capricórnio e se

junta a Plutão, pode ser muito
positivo para você mostrar que
não sabe somente dar início a

seus projetos, como também
tem a capacidade de realização
e conclusão dos mesmos.

TOURO
(21/4 a 20/5)
A posição dos astros
hoje mostta que
sua perseverança e

capacidade de executar coisas
importantes em tudo que faz
são algumas das qualidades
mais notáveis em você. Faça
algumas transformações con

cretas para sua vida.

)(
GÊMEOS
(21/5 a 20/6)
O geminiano vive
um ótimo dia
para se entregar

à relação afetiva com a Lua
ainda exaltando esta área. Toda
atividade que envolva parceria,
estará lhe trazendo alegrias
hoje. Você percebe a prioridade
que o convívio a dois estabelece.

� -LEÃO

�;l (22/7 a 22/8)
:. '} Disciplina e pratici-

O"';l u.-. dade são adjetivos
que devem flizer

parte do seu dia, principalmente
depois que a Lua entrar em
Capricórnio. Mesmo no contato
com crianças, estas qualidades
devem se manter presentes.
Libere seu lado mais leve.

� Fases lia l(.Ia

.�Tzt:1o:T�-
SEGUNOA.6···..

·

..

··.· '

.

MiN: 21"C
MÁX:29QC
Sol com nuvens
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ANIVERSÁRIOS

2/3
Allefina Venzeski
Alexandre Boos
Amanda Neujorks Narloch Emendoerfer
Ana Mario Marangoni
Dalva Demathe'
Daniel Jankoski Alves
Dil!go Kern
Gabl'iellY Cristina Zwolinski
Guilherme A. da Costa
Hannelore S Do Silva
IIdemar Maske
João Victor Berns
�Qnah ",eyer 4e Je�us
)orge Mortinho Demarchi
Josiane

..",irelle Busarel!,
Luciano Saade.
Luiz Rodrigo Natali
Maisa R. de Moraes ....

",�aci r gJ�rnb!!rg .

Pedro P. da Siívcl
R�nalo Mateus de Sou,za
Rodrigo Grabowsky
RqgérigiBorc�.qrdt
Ruth Engelmann
Samuel fodi
Zenaide Curcio

AQUÁRIO'
(21/1 a 18/2)
O dia está ótimo
para o aquariano
que conta com o

carinho de seus amigos. Eles
estarão demonstrando afeto

..

através de ações e ajudas úteis.
As forças planetárias também
pedem para analisar suas quali
dades para ficar mais seguro.

PEIXES
. ... (19/2 a 19/3)
.. Quando a Lua
� entrar em Capri-

córnio o dia será
posifivo para você criar um novo

rumo ao que quer para sua vidlÍ.
Seus amigos serão uma força
positiva neste sentido. Verá
como o reconhecimento de SUIIS

qualidades lhe fará bem.

�,,' CÂNCER

�.� (21/6 a 21/7)..
,-,';,,_,,;;, Para o cancerlano,
.: 1 o dia pode ficar ain-

da melhor depois
que a Lu!! ingressar em Capri
córnio, pois estará estimulando
sua vida amorosa. As pessoas
que o cercam demonstram mais.
prazer e realização ao realiza
rem suas tarefas.

, .

I1f
VIRGEM
(23/8 a 22/9)
Virginiano fique
atento aos acon

tecimentos em _'

relaçijo aos seus familiares. O
dia está bom para conversas que
envolvam o passado. Você pode
aproveitar e sair para se divertir
um pouco, depois que a Lua
éstiver transitando nessa área.

O tempo fico instável em SC, com presença
de muito nebulosidade e condições de
chuva. Do Planalto 00 litoral, o tempo fico
mais carregado com previsão de chuva-forte
em alguns momentos.

� Jaraguá do Sul e Região

HOJE

O" I DOMINGO
MiN: 22" C .

.

I MIN: 21" C
MAx:

..

' 27'" C o" F I MÁX: 28" C $>"
Chuvoso Chuvosa

�-------------------------------------------------------------------

#
LIBRA
(23/9 a 22/10)
O libriano vive
um bom dia para
se expressar com

objetividade. Tente fazer isso,
pois esta atitude facilita o

transcorrer dos acontec1mentos.
As energias favorecem sua área
de comunicações e doméstica e
o ajudam a ser convincente.

ESCORPIÃO.
(23/10 a 21/11)
Você deve.estar
atento, pois Plutão
está ligado à

energia lunar lem
brando que é sempre necessário
resolver eventuais instabilidades
e imprevistos. Saiba como lidar
com questões corriqueiras sem
dramas nem dificuldades.

.

�.TERÇA '

..

MI�.: 20<>C. .'
.

MAX: 2S<>C
Sol com nuvens

SAGITÁRIO.

(22/11 a 21/12)
Sagitariano,

( analise se tem

agido com clareza
e usado seus potenciais. Isso é
básico para melhorar sua auto
estima uma vez que a energia da
Lua no signo de Capricórnio vai
exigir isso. Tome parte do tempo
para poder se dedicar a você.

CAPRICÓRNIO
(22/12 a 20/1)

At(,. A posição da
Lua no seu signo
indica um dia de

cuidados especiais. Siga seus

"insights" e inspiração. Será
bastante útil para você. É bom
saber que você deve se colocar
em primeiro lugar para depois
se dedicar às responsabilidades.

1/3
Alexandre dos Santos
Alício Zimmerrmann
Aline Yasmim Fagundes
Amauri Bloudorn
Edeltraud Leitempergher
Edinei R. Kanchen
Eraci K. Méier
Fabiane Rengel
Felipe do S. Silveira
Felipe �utkamer
Fernando Schroeder .

Graciela Alves
Helga M. Manske

Uildegard Pasold
Leonia T. B. Pivotto
Leonisia Losi
Luiz Carlos Sorti
Marcelo de Oliveira
Márcio José Koch
Michele Elaine Martim
Natalia A. Wendramim
Pargina N. S. do Silva
Pedro Henrique Leilhold
Raquell. Correa
Rudinei Philadelspho
Sondra A. F. Souza
Simone Pradi

Solange K. Zwolinski
Tereza Menel
Viviane Alvina Schimitd
William Bueno
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e Voigt comemorou
O sorride�te Ke�r1�: Parabéns dos pais -

seu 10 anmho dIa
nd;a e dos avós luci,

Ricardo e Alessa .' .

Silvio, lucia e Dllvo.

<:;,,�,
fazendo pose paro I

sapecas Júlio e Gui'h
co una os gêmeos

Alice, João e Soeli ermde. Os padrinhos, man am um beijão.

O flamenguista
Joõo Leonardo
completou seus
6 aninhos no dia
12. Os 'primos

. Beto e Elis
mondam

muitos beijos.

VARIEDADES-----------

A simpático Cátia Cristina
Lindem�nn, completou 9 anos

dia 26. Os pois Elmiro e Arlete,
os irmãos e cunhados, mandam

os parabéns. _

o pequeno.Jonathan ��iS1U2�;r
completou 2 meses la

. .

e pafa o alegria dos pa�als
Jackson e £laine receber� �eu
batismo dia 9/3. Os pa.drm os

e madrinhas parabenIzam �s
pais por este anjo em suas vIdas.

Por Fabiane Martins
recepcoo@ocorreiodopovo.com.br

,

NESSE MÊS AS FOTOS
PUBLICADAS ESTÃO
CONCORRENDO A UM

PÔSTER 30X40 DA FOTO·
...

SUL.EUMA'PEÇADE'
ROUPA DA CONFECÇÃO

NICOLODELLI.

Os pois Pedro e Ursulinoparabéns paro o filho ped���dn��:!que completo hoje 8 anos.
'

Parabéns paro GustavoMathedi que comp'etou
1.onos dia 26. Seus paiscorulas �line e Gege, desejommurtos felicidades.

HADMllA I{RAUSE COMPLETA 2 ANINHOS
HOJE. OS AVÓS, ALMIRO E RELINDE, E O
TIO DINDO, SIDNEI CARLOS KRAUSE LHE

DESEJAM TODA A FELiCIDAD E DO MUNDO .

Parabéns para
£duardo Victor
Souza, que dia

23 completou
,12 anos.

O garotinho Ruan,. '

completou 2 anoS dIa

24. Parabéns.

,
. �

• ..ir..."" .. '\.�
.

A fofinha l\IatóUaM-'�' •
,-'

trocou idade dia 21 oatla �ens"m,
e Jervis mand

. spars Luciné;o
,

.

am os parabéns. '

E'mr:rr:mmJI
POSTO DE VENDAS

��llNh�,. mfss L.oue
baby LOVE WEAR

Parabéns
poro o 'inda
Gabriela que

completou 6 anos
de vida. Quem
desejo muitas '

felicidades é
o Cris, Cláudio

.

- e Sarah.

Venha conferir a nova

coleção qu� é a

alegria d� criançadal

3371.,:;t ,47
RUI! Joaquim Fr$lCiSeO'de Paula, 295

'.
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-IMOB-ILIÁRIA

WOLFEPAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.

Empreendimentos Imobiliários

CRECI550-J
1MB I L t

MENEGOTTI

Co-rretor de Imóveis

CRECI4936

'"7 .

.,....

r:!
.,....

C3
LU
a:
�

·GIRASSOL
IMÓVEIS,

Barra
A imobiliária da Barra

PI·AZERA

CRECI 1713-J

CRECI2567J
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prisma@prismaimoveis.comWWW.PRISMAIMOVEIS.COM

CASAS2264· Casa 176,98 m2 terreno 387,45m' - 2 qtos, Suite, 2 bwc.Sala, Cozinha,

AMIZADE
2250 • Casa de Madeira 75.00m' Terr

305,OOm' • 3 qtos, sala, COZ, 3 bwc, lavand ..

garagem R$ 50,000,00 Aceita carro no

negócio,
BARRA DO RIOMOLHA
2263 • Casa Padrão 200m' terr. 569 m' • 4

qtos, 2bwc, Copa, Coz, Lavand, Garag
R$160.000,OO
BARRADO RIO CERRO
2254· Casa 134,00 m'Terr, 646,45m' 2 qtos,
suíte, sala, COZ, 1 bwc, lavand, garagem
R$200.000,OO Aceita Proposta
JARAGUÁESQUERDO
2237· Sobrado 143,85m'· 3 qtos, sala de estar
I intima, COZ, 2 bwc, lavand. garagem
RS140,OOO,OOAceíta proposta
TRÊS RIOS DO SUL
2266· Casa 140,00 m', terr, 350,00m' 4 qtos,
2bwc, coz. R$ 85,000,00· Aceita carro

Área de Festas c/ Churrasqueira

Totalmente legalizada

pronta para

Financiamnento,

A MARTINS 120,00 m', terr. :
• 1 Quarto, Suíte, 2 bwc, Churr., :

:Garagem R$ �50,OOO,OO. Aceita Terreno e: !Averbada, pronta para flnanciarnento- Consulte
l���o.,.�����lo.: .' ,." __ .,, I:D9s , ,J

[�:';��0���r;�];t!;J:;;����Õg���o�0;�;0;;;���:�f:��1���J���;��;���l;;��::=]
INDÚSTRIA
2262· DONA EMMA (Próximo a BR·470) Galpão
945 m', (700m' Empresa e 245 m' para
Residência), Terreno 5,244m', Área para festas,
lagoa, quadra de areia e rampa para lavação. 25
máquinas de costura e demais equipamentos e

móveis para confecção.

TERRENOS APARTAMENTOS

AMIZADE
0654·Te�eno321,OOm'R$3�.000,OO
2210· Terreno padrão 1,633,00m' R$ 140,000,00
Aceifa proposta,
GUARAMIRIM
2216· Terreno ComerciaI2,567,5Om' BR·280 Próx.
ao Estofados Mannes· Excelente Área Comercial
Consulte-nos.
JOÃOPESSOA
2239·2249 • Lotes de R$25,000,OO, R$35,OOO,OO e

R$39,000,OO (Ao lado do Corpo de Bombeiros,
Entrada 50% e saldo em até 12 vezes).
TIFAMARTINS
2229· Terreno325m' R$55,000,OO.
ITAPEMA
2211 • Terreno 342,OOm' R$26,500,OO Aceifa carro

nonegócio.

CENTRO
2233· RUTH BRAUN" 83m' 2 suites, copa, coz ,sala
deestarfintíma, lavand, sacadadchu�, R$174.782,OO.
PiÇARRAS
2236 ·141m' área útil4 qíos. sala, copa, coa.lavand.,
2 bwc, 2 sacadas frente e laterald chu�. R$130,000,OO
VILA NOVA,
2225· Ed, Capri li-Apto, com 1 Suite, 2quartos, Sala
de esfar I jantar, COZ, lavanderia, sacada com

churrasqueira e 2 vagas na Garagem Piscina
Privativa,Área de fesfas, Playground,Exelented;lp�alização

JARAGdA' ESQUERDO
Apartamentos com 2 e 3 Dormitórios
Entrada30% saldo em até 60x Direto
com a Construtora - Consulte-nos

ARAQUARI
2207 - BARRA DO ITAPOCU 93,050,00 m'

Casa, pomar, rancho, etc, R$132,000,00,
2208 - BARRA DO ITAPOCU Chácara
35.425,55m' área de Pastagem R$ 88,000,00,
ILHA DA FIGUEIRA
2204 -12,146,00m'· Casa, cachoeira,lagoas,
frutas e grande área verde dentro da cidade
R$240.000,OO,

Captação de Àgua
a Ar Condo Em todos

" Garagem;
- Play:'Ground;
- Bicicletárío.

GALPÃO
AGUAVERDE
2232Galpão 119,OOm', Terr, 364,OOm'R$110,000,OO

www.pr sma m o v e S . c o m

3371-2357
Plantão: 8404-7347

R.CeI.ProcÓpioGomesdeOliveira,1207

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

: IMOBILIÁRIA

1t\Chd¥e7
WOLFEPAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTOA, BarraSul

A imobiliária da Barra

110 - JOÃO PESSOA -

Casa alv. c/108m2, 3
qtos. Terreno com 438m2•

R$105.000,00

?"-ISlVIa
M,Ó vel S

GIRASSOL
IMÓVEIS

CRECI 2567J
Empreendimentos Imobiliários

209 - ILHA DA FIGUEIRA -

Terreno com 310m2, próx.
Posto Behling. R$

70.000,00

116 - TIFA MARTINS -

Casa alv. Com 120m2, 3
qtos. Terreno com 350m2.

R$ 95.000,00

204 - VilA LENZI- área,
570m2• Rua Goiás s/na

R$ 70.000,00
Área canst. 132m2,

Rua Erico Negherbon, s/no
R$135.000,OO
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IMOBILIÁRIA

OLF CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

47;3275-1594

ReI. 204 - BARRA 00 RIO CERRO - Casa
alv. cf 1 OO,OOm2 e terreno com 363,00m2,
01 suíte, 01 dormitório, sala, cozinha, área

de serviço. RS 120.000,00

Ref. 207 - BARRA 00 RIO CERRO· Casa
próximo a Malwee com 150,00m2•

Terreno com 643,OOm' R$115.000,00.

Ref. 0450 • Tifa Martins· Sobrado
alvenaria- 04 dorm., 02 salas,
02 Bwe e demais dep. com

garagem fechada.

ReI. 0650 . Chico de Paula - Casa madeira
com 80,00m2 e terreno com 360,OOm2, 02
dormitórios, sala, cozinha, bwc e área de

serviço. R$ 50.000,00

ReI. 2750 . Vila lalau ,

lado Weg " - Terreno com 420,00m2
c/15,OOm de frente.

01 SUíTE
02 DORMITÓRIOS
COZINHA E-
ÁREA DE SERViÇO
SACADA
SALA PARA 02
AMBIENTES
PONTOS DE
TELEFONE·
TV E INTERNET
MEDIDOR
INDIVIDUAL
DE ÁGUA

o Apartamento

IIIIII I:PI'.'II]! a
Rua Barão do Rio Branco,221/02- Jaraguá do Sul- se

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

�
=
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GIRASSOL .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.

ptANTÃO DE VENDAS

9955-4774

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

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

$ 68.000,00 e R$ 82.000,00

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

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

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

Loteamento.
Boulevard _

terreno com

37g,65m2.
Próximo ao

Champagnat.
R$ 90.000,00

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

Cód. 2097-
Bom
investimento -

Prédio no

C�ntro com 03

aptos, cada um

cf 03 quartos,
sala. cozinha, 01
bwc, fi garagem
p/1 carro,

R$ 350.000,00

1276 -Ilha
da Figueira -

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

SALA COMERCIAL
Vila Lenzi com 70m2 mais 1 bwc. R$ SOO,OO.

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

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

imóveis

Barra
A imobiliária da Barra

Empreendimentos Imobiliários

CRECI550-J
IMOBILIA

MENEGOTTI

IMOBILIÁRIA

WOLFEPAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.

PIAZERA GIRASSOL
IMÓVEIS
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Rel1028 - Ed.
Garden Flowers
Centro, Apto com
suite + 2quartos,
sala, copa.
cozinha,
lavanderia, sacada
com chur., prédio
conta com piscina,
área de festas,
home theater.

.......................................� .... O COlutEIO DO POVO....

fIM:DE:SEMANÃ:ú2DiMAiiçoDE2õo8 -O

3371·8814
Empreendimentos Imobiliários
www.seculus.net

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

Plantão 9653-5256
R.EpitácioPessoa,415-JaraguádoSul

Edificio Figueira -

Apartamentos com suite +
2quartos, sala de estar e jantar,
sacada com churrasqueira,
cozinha, lavanderia, todos com 2
vagas de garagem. Prédio com
elevador, área de festas com

playground. Excelente localização
e condições (Entrada de 40% e
saldo em 48 vezes direto com a
construtora com correção do 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
Lançamento -

R$ 120.000,00 - sendo entrada
de 50% e saldo em 24 meses
com correção do CUB

Res. Novo Horizonte -

Apartamentos com suíte + 2
quartos, sacada com
churrasqueira e demais

dependências, 2 vagas de
garagem, Estrutura completa,
com Espaço Fitness, Espaço
Gourmet. Piscina, playground.
(Entrada de 20% e parcelamento
direto com a construtora em 120
meses (direto com a construtora

com correção do CUB)

Rel1003 - Centro -

Ed. Dianthus -

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

www.seculus.nel.

Ref 0036 - Baependi - Casa com 223m2,
com 4 qtos sendo 1 suite, sala de estar e
jantar, cozinha, lavanderia, área de festas,
piscina, garagem pi 2 carros. Terreno com

595m2. R$260.000,00.

TERRENOS

Ref 2045 - Centro - Terreno cf 700m2(25x28) naBarão contendo 01 casa r.esidencial, 01 sala
comercial e 02 ,apartamentos. R$ 750.000,00

Ref 2019 - Schroeder I - terreno com
360m2 (15X24) - R$25.000,OO á vista

Ref 2023 - Amizade - Terreno com

346,50 m2 (14X24, 75) - R$ 65.000,00ReI 0034 - Barra - Sobrado com 3 quartos, 2
bwc, sala de estar e jantar, cozinha, lavanderia,
garagem pi 4 carros, ampla área de festas +
casa com 60m' e piscina - R$ 290.000,00

Ref 0001 - Jaraguá Esquerdo - obrado com 5
quartos, sendo 2 suites, sala de estar e jantar
amplas, piscina, área de festas. 3 vagas de

garagem - R$ 640.000,00

Ref 0005 - Centro - Casa com 3 quartos, sendo
1 suite, salas de estar e jantar amplas, cozinha,
lavanderia, dep de empregada, área de testas
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

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



Empreendimentos Imobiliários
www.seculus.net

Ed. Astral .. Ilha da Figueira
Apartamentos Novos prox. Posto Perola e . WeI! D

ARtOs.cbm 1
g�lfe + 02
Quarto.
$aCâdacom
churrasqueira.
R$ 580,00

Salas tomertiais Ed. Astral
. .

��������
SALAS COMERCIAIS EO. ASTRAL
Rua Ângelo Baruffi, srn, prédio em

construçáo

Todas as Salas tem mezanino
SALA 01 - cl aprox. 115 m'
R$ 960,00

.

SALA 02 - cl aprox. 39 m'
RS 325,00
SALA 03 - cf aprox. 45 m'
R$ 375,00
SALA 05 - cl aprox. 39 m'
R$ 325,00 .

SALA 06 - cl aprox. 83 m'

..J'R$ 700,00

..

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

Plantão9973-8335

3371·8814
"-

R.EpitácioPessoà,415-JaraguádoSul

LOCAÇÃO RESIDENCIAL

01 Quarto:
- Ed. Primula(Vila Nova-prox. Forum} cf garagem. RS 430,00
- Ed. Alpha(Czerniewicz-prox. Canarinho}cozinha mobiliada, cf churrasqueira. R$
550,00

º-�Quartos;
- Apto terreo(Ana Paula-prox. Mime}cf garagem. R$ 380,00
- Ed. Hass(Centro-prox. São José}cfmobilia, garagem.R$ 650,00

03Quartos:
- Ed. Cezane(Barra do Rio Cerro-prox.parque Mallwee} c/ garagem. R$ 530,00.
- Ed. Amaryllis(Vila NOva-prox. ViaPão) c/ garagem. R$ 620,00.
- Ed. Bela Vista (Vila Nova-prox. BarOca} c/02 garagens. RS 670,00.
- Ed. Chiodini(Centro-João Marcatto) cf garagem. R$ 700,00.
- Ed. Morada da Serra(Nova Brasllia-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$1.500,00.

Casas:
- Sobrado(Estrada Nova-prox. Trevo) cf 03 quartos, garagem. R$ 850,00.
- Sobrado(lIha da Figueira-prox. Posto Perala) c/03 quartos, garagem. R$ 880,00.
-Casa aiv. (Centro - prox Verdureira da Raquel) 02 garàgens. R$ ZAOO,OO.
-Casa Alv. (Centro-prox. Colégio Abdon Batista). R$ 2.800,00.
- Sobrado c/ salaComercial(Guaramirim-BR 280). R$ 2.000,00.

-Sala Comercial (Centro - prox Facchini eJangada) c/ aprox, 38m2. R$ 340,00.
- Ed. Astral-Ilha da Figueira - sala com mesanino, aprox, 45m2. R$ 375,00
- Ed. Alberto Marangoni (Vila nova prox Posto Mime), cf aprox. 30m2. R$ 400,00.
- Sala Cml.(Centro-prox. Macol}c/ aprox, 32m2. R$ 400,00
- Salas Novas(Centro,Prox. Procon)diversos tamanhos, de 32 m2 a 123 m2 de R$ 420,00 a

R$1.600,00.
- Centro frente Posto Mime/Schroeder - salas comI. cf aprox 30m2 - a partir de R$ 450,00
- Sala Coml.(Centro - prox. Jangada} cf aprox. 90m2. R$ 600,00.
- SalaComercial(Chicode Paula-Prox. Agro Cml Postais) cf aprox, 50 m2. R$ 590,00.
- Salas Comerciais - Rua WaldemarGruba, 2650 (ao lado do Besc). R$ 750,00 cada.

-Sala comi-ilha da Figueira (ao lado do Besc - Vila lalau) cf aprox 203m2. R$ 750,00.
-Sala 02(centro· em frente Milium} c/ aprox. 80m2. R$ 800,00
-Sala Schroeder(Schroeder - prox. a Pan. Hora Certa}. R$ 800,00.
-Sala comercial (Barra - prox. Posto Km 07)c/ aprox. 168m2• R$ 900,00.
-Sala comercial (Barra - prox, Posto Km 07)c! aprox. 167m2. R$1.000,00.
- Sala ComI. (Barra Rio Cerro - próx. Ponte Argi) c/ aprox. 1 DOm'. R$1.000,00.
- Sala Comercial(Nereu Ramos-prox.Sinaleiro). R$1.000,00.
-Sala Comerçial(Centro - próx. antigo Angeloni) cf aprox. 70m'. R$1.200,00.
-Ed. Paloma(Centro-lab. Flaming)c/ aprox. 70m2. R$1.500,00.
- Sitio c/02 casas e 01 galpão(Schroeder-Posto Mime) R$1.500,00.
-Casa Alvenaria (Centro - prox.verdureíra Raquel). R$1.800,00
-Ed, Barbara(Centro - prox. Jangada) c/ aprox. 200m'. R$1.800,00.
- CasaAlvenaria(Centro-prox. Facchini}. R$ 2.800,00.
- Casa Alvenaria(Centro-prox. Jangada) c/aprox 350m'.R$ 2.500,00.

GalpÕes
-Galpão c/ escritorio (Vila Nova - prox. Galeria Vasel).R$ 4.000,00.
- Galpão Alvenaria (Guaramirim - Próx. Berlim) cf aprox 960m2 - R$ 5.000,00.
-Galpão(Centro - prox. Banco Brasil) cf aprox. 550m2. R$ 9.500,00.

Terrenos Para Locação
- Terreno (Chico de Paula, próx Geração 3000) c/ aprox. 350m2. R$ 380,00.
- Terreno (prox Portal) c/ aprox 2 OOO,OOm' 1 000,00

•

3376�0015
Barra
A imobiliária da Barra

LOCAÇÃO COMERCIAL

SalasComerciais
- Ed. Bruna Mariana - próx Unerj - com 30m'. R$ 300,00 cada.
- Ed. Astral-Ilha da Figueira, aprox, 39m'. R$ 325,00
-Sala Comi (Vila talau-prox. desp. Girassol)c/ aprox. 40m2• R$ 350,00

�Parelmóvels

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

BARRA DO RIO CERRO - casa alv. c/laje 156,00m2,
pode ser financiada, terreno cf350,00m'(14x25),
murado, com portão eletrônico, 3qtos, sendo' um
suíte, 3 bwc, sala, copa, cozinha semi-mobiliada,

despensa, churrasqueira, área de festas, lavanderia,
Rua Delphina D. Pradi, n" 67, loteamento satler- R$
170.000,00 - aceita apartamento até R$ 90.000,00

BARRA DO RIO CERRO c. casa alv.c/laje, 201m',
terreno cf408,90m2(14,50x28,20), 3q1o, sendo 1 suite
c/hidro-massagem, 3 bwc, sala de estar, sala TV, copa,
essas três peças com sancas de gesso, cozo mob.,
lav., chur., 3 garagens, fogão a lenha, área de festas;
paredes c/ massa corrida, piso cerâmico, desp.

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

- VILA NOVA - casa alv. c/laje, c1117,50m2, sendo
77,OOm' averbada, terreno cf 375,00m2(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 cf
3qtos em Barra Velha até R$ 60.000,00 como parte

BARRA DO RIO MOLHA - sobrado em alvenaria, estilo
BARRA DO RIO'CERRO - casa alv,c/laje 109.42m', sendo Austríaco, C/400m2, alto padrão, terreno

. 69,42m2 averbada, terreno c/334,12m' (13,50x24,75), todo C/1.000m2(40x25), todo murado, com portão eletrônico,
murado, cl portão elelr., 1 qto, sune cl hidromassagem, sala, inter-fone, 3 sutes sendo 2 mobiliadas, todas com JARAGUA 99 - casa alv. c/laje c/148,00m2, terreno

cozinha embutida,bwc social, área de festas cl bwc, aquecedor á sacada.ptso laminado, 4 BWC. piso térreo em cerâmico, cf 360,OOm', todo murado, portão eletrônico, sune SANTA LUZIA - casa mista C/143m', terreno JARAGUÁ 99 - casa alv. e/torro pvc,
gás, 2 garagens, canil, antena parabólica, guarda roupa, luminária área de festas cf150m2, com recanto Italiano, cozinha mais 2 qtos, sala, copa, COZo 2 BWC, lavanderia, toda c/494,42m'(21,45x23), 3qtos, banheiro, sala, copa, 67,20m' construção averbada,pronta para
de jardim, persianas em todas a janelas, flação para instalação de mobiliada, copa, tavabo, sala de estar, churrasqueira com casa com piso cerâmico, 2 garagens, varanda, canil, COZ., lavanderia, garagem, churrasqueira, toda serfinanciada, terreno c/319,00m2 ,

2 câmaras de segurança etv via salélite- Rua Emma S. Marquardt, . .

I d' 3 R pode ser financiada, Rua Dom Helder Câmara, n° murada, Rua Carlos Frederico Ramthum s/n° - (13x24), 2 qtos, sala,coz.bwc;lavand:Jria,- R$ 125.000,00 - aceita carro, ou casa em Jaraguá do Sul, pia e mesa granito, avan ena, garagens - ua
$

ou ainda em Blumenau até o mesmo valor ou mais. Bernardo Karsten, n° 160 - R$ 650.000,00 96, R$ 118.000,00, negociável. R$ 65.000,00 garagem, R 1.5.000,00
,�����.==������--�--------------�--------------��-----------------------------��,-----��--------------------�---------------------.
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COMPRA· VENDE • ALUGA • ADMINISTRA
"3055-0900
Plantão 9987-1004

UNDA À SEXTA:
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ATENDEMOS D£
OShOO às 12h
AOS SABA

�__�
imóveis

Av. Mal. Deodoro, 191

Entrega em março

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

o restante earcelaoo em até 60 meses

VIEIRAS - ULTIMAS UNIDADES - Sobrado geminado cf 2 suítes, 1 qto, 3
saías, coz., bwc, lav., chur. e gar. R$138.000,00 ou 50% entro + pare.

entrega em março.

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

R$ 39.000,00 entrada e o restante parcelado em até 60 meses

CENTENÁRIO casa semi nova com alguns
detalhes a termina com 3 quartos. 2 bwc, sala,
cozinha e demais dep, com area de 133,OOm2.

Rua Fideliz Estinh, com rua asfaltada.
R$130.000,00 neqociaveis.

BARRA 00 RIO CERRO casa de 1 suite, 2 qtos,
2 salas, bw, cozinha rnob., garagem, dispensa,
chur. cf bw, murada com portao eletronico.
Aceita apto em BC ou apto em Jaraguá.

R$ 170.000,00

CZERNIEWICZ - Excelente casa com 3 quartos,
2 bwc, saías, 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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A

MENEGOTTI
oM B L R A �Parelmóveis

3371.·0031www.parcimoveis.com.br
e-mail: immenegotti@parcimoveis.com.br

Rua Barão do Rio Branco, 5_45 - Centro

COMPRA - VENDE - ALUGA - ADMINISTRA

* 12 Pavimentos
* Churrasqueira na

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

a construtora em até
12.0 meses.

5880 - ÁGUA VERDE - TERRENO COM
450,00M2 - R$ 65.000,00

5859 - CHICO DE PAULA - CASA ALV. COM
03 QUARTOS, BWC, SALA, COZ, LAV,
GARA.; 100,00M2 R$110.000,00

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

5873 - ÁGUA VERDE - SOBRADO COM 03
APART - 70,00M2 (cada) - R$ 200.000.00

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

AREA DE FESTAS COM CHUR, GARAGEM
PARA 02 CARROS. R$ 305.000,00-

5808 - PiÇARRAS 314,73m2
R$ 20.000,00

5824 - JOÃO PESSOA 375,00m2
R$ 30.000,00

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

5746 - ÁGUA VERDE
465,OOm2 - R$ 60.000,00

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

5844 - ÁGUA VERDE
450,OOm2 - R$ 80.000,00

5408 - NOVA BRASILIA
5.868,00m2 - R$ 350.000,00

5813 - ESTRADA NOVA
_

74.216,OOm2 - R$ 700.000,00

5854 - TRÊS RIOS DO NORTE -

387,50m2 - R$ 20.000,00

LOCAÇÃO
�

fr

c8Sf.\S;
BAIRRO CZERNIEWICZ

- RUA PEDRO FLORIANO, S/N° EM FRENTE
N° 200 - 04 QTOS. COPA/COZ, LAV.,BWC
R$330.00
- RUA RICHARDT PISKE, 270 - 03 OTOS.
SALA, COZ., LAV.,BWC EGARAGEM

R$640,OO
BAIRRQ.JGUÁ ESQUERDO

RUA HORÁCIO PRADI, 37 - 02 QUARTOS,
COPA/COZINHA, LAVANDERIA E
BANHEIRO- R$ 380,00

S.C.tI.R.o.EIl.�R
RUA ITOUPAVA, N° 377 - BAIRRO CENTRO
NORTE - PROX. MARISOL

R$380,00
APARTAMENTOS:

BAIRRO AMIZADE/CZERNIEWICZ -

PROXIMO GARAGEM DA CANARINHO

RUA JOSÉ BRUNNER, N° 293 - AP 101 -

EOIE ALPHA - 01 SUíTE, 02 QTOS,

SL, COZ, BWC, LAY, SACADA GRANDE
COM CHURRAS. E GARAGEM.

BAIRRO CElliRQ
- RUA MAL. DEODORO DA FONSECA -

EDIF. LESMANN - AP 2S -·01 SUíTE, 02
QTOS, SALA, COPA, COZINHA,
LAVANDERIA, BANHEIRO E GARAGEM.
- RUA PROCOPIO GOMES DE OLIVEIRA -

EDIE MAGUILU - AR 31 - 03 QUTOS,
SALA, COPA, COZINHA MOBILIADA,
LAVANDERIA, 02 BANHEIROS E
GARAGEM.
- RUA PROCOPIO GOMES DE OLIVEIRA -

EDIF. ISABELA - AR 1001 - 01 SUITE, 02
OTOS, SALA. COPA, COZINHAMOBILIADA,
LAVANDERIA, BANHEIRO E GARAGEM.
- RUA NELSON NASATO - 46 - EDiF.
FERRETTI - AI' 202 - BL II - 02 QTOS.
SALA, COPA, COZINHA, BWe,
LAVANDERIA E GARAGEM .

.B.I\!BB.o..1.L.!:lA.DI\.fmUEI.M.
RUAJOSÉTHEOOORO RIBEIRO, 1014-AP.
01 - 03 QTOS, SALA, COPA, COZINHA.
LAVANDERIA, BANHEIRO E GARAGEM.

MJBRO_B!\RBA
RUA PLÁCIDO SATLER, 87 - EDIF. CEZANI
- AR 203 - 01 SUITE, 2 aTOS, SL, COPA, .

COZ., LAV, BWC, GARAGEM, SACADA. R$
550,00.
�
BAIRRO VILA RAU - RUA CARLOS ZENKE,
224-R$220,00

.

SAl.A.C.QMEReIAL:
BAIRRO VIEIRAS

AV. PREF. WALDEMAR GRUBBA, POSTO
BaGO & BOGO, SLS (01 á 08) da frente R$
600,00-SLS (09à �4) RSSOO,OO.·
BAIRRO CENTRO 7CENTRO COMERCIAL
RUA PROF. MARINA FRUTl!OSO - PRaX.

e SUP ANGELONI

SAtAS COMERCIAf,S - VÁRIOS
TAMAMNHOS.

BAIRROJLtlA.D.fl:fIGUE.IBA
RUA RINALDO BOGO, N° 216 - 29M' - R$
380,00
TERRENO

BAIB_8.DJ!.J:!!\_DA FIGJ.J.EIRA
1.200m2 - RUA JOSÉ THEODORO
RIBEIRO, LT36e37 -R$600,OO + IPTU

BAIRRO ILHA DA FiGUEIM
30X20TMROS - RUA RINALDO BOGO.
ÓTIMA LOCALIDADE - R$ 500,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital CatarinenseAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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"�o
_' EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS

NOVO ENDEREÇO:
AV. MARECHAL
DEODORODA
FONSECA, 1698
(EMFRENTE'
AOREGISTRO
DE IMÓVEIS)

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

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



IMÓVEIS------------

,

081LIARIA
CRECI: 572....

Rua Reincido Rau, 585 - Centro • Jaraguá do Sul-SC I e-mail: imobiliária@jardimjarogua.com.br
.

PLANTA0: CAMANDUCAIA 8817·3310 I GLIDSON 8843·5751 I ONDINA 9137-4292
ACESSE WWW_JARDIMJARAGUA_COM.BR

L�==�=.cé:==:;:.._--:::J ;
ri

·RESIDENCIAL

I
LOTEAMENTO CONSTANTINO PRADI II

43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Localização Bairro Jaraguá Esquerdo, próximo Arroz Urbano

com
PEQUENA ENTRADA E SALDO EM 60 MESES.

Toda infra-estrutura

Localização: Bairro Jaraguá 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
I

nosso 4° empreendimento.
A melhor relação

c:usfo-benefício por m2•

Solicite nossas condições
de pagamento.

Teremos prazer em atendê-lo.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital CatarinenseAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Rua Reinoldo Rau, 585 - Centro • Jaraguá do Sul
Acesse www.jardimjaragua.com.br

Ref JD 2010 - Ed. Esmeralda Apto 501
1 suite, 2 quartos, sala c/ sacada e

churrasqueira, cozinha, bwc, área de
serviço e garagem.

Valor R$ 265.000,00

Ref JD2054 - Casa de alv. Na Vila
Lenzi, C/área 143,000m', 1 suite, 2
donm, sala estar/jantar/, área serv, bwc,
garagem p/2 carros, área de festa.
Consulte-nos

Ref JD2054 - Ed. Monise na Vila
Nova,C/área 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
90m', cozinha mobiliada. 2
donm,sala,bwc , área de sevíço,
garagem, elevador, salão de festa e

piscinade R$130.000,OO por
R$ 120.000,00

".

A R·i A
CRECI: 572-.1 WWW_..JARDIM..JARAGUA_COM.BR

Ref JD 2048 - Casa mista casa mista
c/100 metros, c/2 dorm .. 1 sala de
passar roupa, 1 sala de tv, 1 copa,
cozinha, bwc, área de serviço e

garagem. R$ 75.000,00

centro,1 suíte, 2 dorm. depe. emprega
sala, cozinha, área de serviço, área de
festa, piscina. porteiro 24 hs, internet e
garragem para 1 carro. apto 6' andar.

Olimo preço. Consulte-nos.

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

adeira), 2 dorm. cozinha e varanda.
5.000,00 mais financ. (neg)

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

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

VENDE-SE!
Linda Chácara
no Rio Molha
COM
50.000m2

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

Ref JD 1019 - Centro ED Gardênia.
Cozinha, 1 suite, 2 dorm, dep.
empregada, 2 bwc, sala e/sacada, área
de serv, garagem,
Valor R$130.000,OO (neg)

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



- IMÓVEIS ------.

• Compra • Vende • Aluga • Administra
,.

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

Fax: (47) 3275-1500 I Plantão: 9975-1500
e-mail: imbchale@netuno.com.br I Site: www.chaleimobiliaria.com.brCRECI643-J

Terreno com área aproximada de; 31. 012,00m2:'
Sendo: frente cf 17B,00m com a Rua Edmundo Koch, fundos cf 21 B,BOm.

Lado direito cf 1 B4,30m e lado esquerdo cf 122,BOm com a Rua João Ropelatto .

.

Referência do lrnvel: 1387
Autogízeçáo d�í¥encl4�: 2007081N04,50000

Q"mais"informaçpe!i' do imóve,1
Serviços pblicos; água, Lu�, telefone, tra�)pp�rte coletivo, P9rte��P9�,irlJ))�ntad� e

.••.. L} ilumi�aç:o �ubl�ca. ..•.•. • ,( .. jilt)', :')0"Edifi'cado com casa 'em' alvenaria��de)'80,96h12 e ampliação érri: màdeYra de
25,·t20m2'de n01 ;;·455.

VéÍ'lor,\)')iôo imvel - R$ 450.00.0,00 (quatrodentos' e cinquenta mil reais).
'11Entrega mo imóvel de :iime"êiato; 1iCorlldiçues para pâ�arlíeneo à cêtrnbinar.
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Seu imóvel está aqui.

'I> <II' 'Ii>

CREC11583-J �

VENDE 'ALUGA
cADMINISTRA

www. imobil i a ria ha b i ta t . com. b r

PLANTÃO DE VENDAS 8405-6125

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 Planinscheck (ao lado
da jartec)

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



IMÓVEIS

PROJETOS ARQUITETÔNICOS I INTERIORES

L�RMAS I ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS

Ref. 4612 - Cenlro - Ed. Miner - Apto cl
98,52m2 - 3 dorm - bwc - sala estar(Jantar
coz - lav - R$98.000,00 (Aceita troca por casa

até R$130.000,OO)

ReI. 4603 - Lançamento - Resd. Ágape -

Vila Lenzi - próx Arena - Aptos Novos cf 2
dorm - sacada e churr - ótimo padrão
acabamento cf área de 107,OOm2 - Valor
de Lançamento - à partir de R$92.000,OO

Ref. 6250 - Centro - Sobrado Mo Padrão cl
429,71m2 - Suíte Master cl Hidro - 3 Su�es
Demais Oep. - Piscina - Sistema Água Quente -

R$770.000,00 - Ace�a Apartamento Bom

Ref. 6214 - Barra do Rio Cerro - Lot. Trentino
Casa Alv. em consu - Suite cl closet - 2 dorm

- bwc - sala estarljantar - coz - lav - gar pI 2
carros e churr - R$148.000,00

Rua Padre Pedro Francken, 217 - Centro - Plantão de Vendas - 965.1-3412/9934-0019/9926-2929

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



IMÓVEIS O CORREIO DO POVO m
FIM-DE-SEMANA, 1/2 DE MARÇO DE 2008 �

CRECI: 2377

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

www.imobiliariacom.com.br
imobiliariacom@imobiliariacom.com.br

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital CatarinenseAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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2 Quartos - Sala de Estar
"

Cozinha - Lavanderia - BW� Social
. Sacada cf ChurrasQueira

1 Vaga de Garagem

3 qt?S sehd'o 1 Suít� .; Sala de Estar

.

Cozmha - Lavander,'a � BWC S .

S
" acralacada = Churrasqueira1 Vaga de Garagem '

'

.. ,' '.

SOLUÇÕES, EM ,iNFORMÁTICA

NOTEBOOK'ACER INTEL- CORE DUO 1�7
TELA 15.4"
MEM'Ó,RIA lG,B DDR2
HD '160GB'

,

CAMERA'1�,'3MEGAPIXEL

SOMENTE' ESTA SEMANA!!
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3275·3300
SPEDITO

, IMÓVEIS - CRECI: 4364

msn: espeditoimoveis@hotmail.com
skype: espedlto.trnoveis

venqas@espeditoimoveis.com.br

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

� Re1.554: 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 paredes
em grafiato, aceita-se
proposta e pode ser

fínaclada. Bairro: Rau.
R$: 230,000.00

• 3 dormitórios + 1 suíte e dependência
reversível, com 1 vaga de garagem.
• 2 dormitórios + 1 suíte.
• 1 dormí6río + 1 suite.
• 5 salas comerciais.
• 12 pavimentos;
• churrasqueira na sacada;
• piscina; • salão de festas;
• playgrond;

Ref. 532 - Casa de
alvenaria, 04

dormitórios, sala,
cozinha, Bwc, área de

serviço, garagem,
área de festas com
churrasqueira, toda

murada. Cidade:
Schroeder.

R$ 110.000,00

Ref. 560 - Casa de
alvenaria, 02 pavimentos,
04 dormrtórios + O 1 suite,
sala, cozinha, 03 Bwc, 03
garagens, churrasqueira,
escritório, dispensa, área de

serviço, sacada em 02 dos
dormitórios e sala, toda
murada, aceita-se casa e

terreno menor na negociação.
Área terr. 4.900m2 e área privo
aprox. 275.60m2.
Bairro: Centenário.
R$ 1.590.000,00.

ReI. 569 - Casa de alvenaris, 03 dormitórios +
01 suite, sala, cozinha, 02 Bwc, 03 garagens,
churrasqueira, toda murada, com escritura,

aceita-se carro ou imóvel na negociação. Bairro:
Santo Antônio. R$ 6!J.000,OO

Ref. 566 - Casa de alv., .02
pavimentos, 03 dorm.
sendo 01 sacada e + 01 .

suite cf sacada, Escrrtório,
copa e sala conjugada, no
10 piso, tem escritura,
pode ser financ., área
construida 171,91m2, área
total do terreno 537m2, rua
de paralelepipido, aceita-se
02 imóveis, neqocíãvel.
Bairro: Nova Brasília.
R$ 240.000,00

Rel.570 • Residencial Alphaville -

Ilapema • se,
- Décimo nono andar, apartamento 1902
- Apartamento com 16S,34m2 privativo
- Área comum 65,16m2
- 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)
- Salão de festas cf churrasqueira e eolins
- Piscina, academia, elevador cf Biopasse
-Sauna, sala de jogos e heliporto.

Ref. 568 - Lot. Bella Vista, área nobre da cidade,
local ventilado e calmo, cf escritura, pode ser

financiado, rua asfaltada, área de 378m2.
Bairro: Amizade. R$ 90.000,00

Ref.5S9: Terrenos Grandes no Rio Cerro.
Terreno com 727 15m2 R$ 28.000,00
Terreno com Z!iilA5..m2. R$ 28.000,00
Terreno com 921 .75m2 R$ 29.000,00
Terreno com 1 A05,OOm2 R$ 32.000,00

Ref. 564 - 10 terrenos corn 324m2 cada
(12x27). Com Infra-estrutura, plano. R$

20.000,00 à vista ou entrada de R$ 3.800 + 90

parcelas de 1 salário mínimo.

INFORMAÇÃO: .

Ref. 567 - Casa de
alvenaria, 02 dormitórios,
02 Bwc, sala, cozinha,
churrasqueira, garagem,
toda murada, aceita-se
proposta. Bairro: Estrada
Nova. R$ 55.000,00
Ref. 555 - Casa de
alvenaria, 05 dormitórlos..
sala, cozinha, 02 Bwc, 02
garagens, área de serviço,
toda murada, aceita-se
proposta. Área tert 364m2 e

área priv.130m2. Bairro:
Nova Brasilia. R$
160.000,00

Ref.550 - Casa de
alvenarla.üã dormitórios,
sala, cozinha, Bwc,
garagem para 02 carros,
área de serviço, britas ao

redor da casa, tem

escritura, aceita-se
proposta. Bairro: Schroeder
L R$ 85.000,00

Ref. 556 - Terreno plano,
área total de 375m2. Bairro:
Rio da Luz. R$ 15.000,00
Ref. 538 - Casa de alvenaria
02 pavimentos, 03
dormitórios, 01 com sacada
+ 01 suite com sacada, 03
Bwc e 01 lavabo, área de
festas com churrasqueira,
escritório, área de serviço,
cozinha mobiliada, 02 salas
+ 01 sala e copa conjugada,
garagem,_portão eletrônico,
ar condicionado. Bairro:
Czerniewcz. R$ 380.000,00
Ref.530 - Casa mista, 02
dormitórios, sala, cozinha,
02 Bwc, área deserviço,
garagem, jardim, toda
murada. Cidade: Schroeder.
R$ 50.000,00
Ref. 542 - Terreno com

386m2 escriturado, vista
para cidade, riacho em

frente, aceita-se carro na

negociação. Bairro:
Czerniewcz. R$ 50.000,00

Fale com um "Corretor On line" acesse o site:

www.espeditoimoveis.com.br
••••II...,..IÍI·••�..-lil..

' ,*,�: 7, �,%, � .�
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IMÓVEIS
COMPRA· VENDA· FINANCIA � AVALIAÇÃO
CONSULTE· NOS SOBRE OUTROS IMÓVEIS.

CRECI "°12567 (47) 3373.1343
9923�4221

. PLANTA9 PERMANENTE

aguiar.ci@bol.com.br

OSNI CARDOSO DE AGUIAR

Corretor de I I
RUA 28 DE AGOSTO, 3062 - BAIR!'lO-AMIZAOE-SC

AMliADE
Cód. 067 - CASA
ALVENARIA EM CONSTR.
C/ 3QUARTOS, 1 C/ SUITE,
SALA! ESTAR! rv,
COPA/COZINHA, AREA
SERVIÇO,GARAGEM
TERRENO 390M'

(R"EGULARIZAOA P/
FINANCIAMENTO)
VALOR R$140.000,OO

SCHROEDER I • COD: 050 - PARQUE AOUATICO,
.RE€REATIVO C/ 2 PISCINAS E TOBOGAM,1

LAGOA,1 .QUADRA FUTEBOL AREIA,
C/BAR,CHURRASQ. BWGs,AREA PI EVENTOS,
TERRENO G/13.046,50 M' VALOR 190.000,00

AVAl· Cod: 059 - CASA DE MADEIRA C/80M' ci BAIRRO - QUATI • GÓd. 06B - LINDO TERRENO

4 QUARTOS, SAtA, COZINHA,2 BWC, GARAGEM, C/25.346,25M', APROVAQO P/ O PLANTIO DE

TERRENO C/303M' VALOR R$ 55.000,00 9 ou ARROZ, DISTANTE 1 KM DA BR·280.

troca p/ casa em Jaraguá VALOR R$ 100.00b,oO . NEGOCIAVEIS'
.

ODORIZZI 881S-tjl772
Plantüo 24"5

,

CORRETOR DE IMOVEIS
COMPRA - VENDE - ALUGA

Protocólo nO 2008.24.02.00046

INTERIMOVEIS
INTERMEDIÁRIA DE IMÓVEIS LTDA.

<.

3 - VENDE: SÃO LUIS - Casa em alvenaria
contendo 4 dorm., e demais depend, cf área
275 m', em terrenoA27 m', Rua José Narloch .

Preço: R$ 160.000,00 ..
�.-----------_.._------------'

i I
,

4 - VENDE: VILA LENZI - Casa em alvenaria, 3
1

: dorm. (1 suíte) e demais depend., cf área 146,54 1
,

m2, em terreno de 480 m2. Rua Exp. Antonio
'

Carlos Ferreira esq. cf Onelia Horst.

lado do
Centro - Casa em alvenaria, 3 dorm., demaiS

depend" cf área 134 rn', em terreno 362 m'. Rua
Luis Spézia. Preço: R$ 160.000,00

9 -VENDE
JARAGUA ESQUERDO

RESIDENCIAL FLAMBOYANT
Excelente terreno' pi -

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

843,20 m2.

3371-2117
VENDE: NOVA BRASILIA - Apartamento contendo 3 dorm., sala, cozinha cf .

moveis sob medida, lavand., bwc social e bwc serviço, sacada e garagem.
RuaJosé Emmendoerfer -Ed. Hortência. Preço: R$120.000,00

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

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

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

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

VENDE: CENTRO - Apartamento .(noyo) contendo 3 dorm. (sendo 1 suíte),
sala, cozinha, lavand., .bwc social, sacada cf cburrasq. e vaga garagem pI 2
veiculas. Rua Bernardo'Oornbusch -Residencial Caribe.

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

ALUGA: CENTRO - Apartamento, contendo ()1 dorm." sala. COZ., lavand., ·

bwc, sacada cl churrasq. e garagem. Rua Pres. Epitácio Pessoa - Resid. das I
Iulípas. Aluguel: R$ 415,00 I

AlUG!\: CENTRO -Apartamento, contendo 01 dorm., sala, COZ., lavand., bwc
• e garagem. Av. Marechal Deodoro - Ed. Florença. Aluguel: R$ 420,00

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



J. Santos Fil,ho Construtora
Agora com TERRAPLENAGEM
Caminhão e retroescavadeira

-_._--_._--,-_ .._-----_ .. -- .... --.---------- IMÓVE'IS -"-----------.--------'----------- �M�����2J:�!°-m
....................... _ ..:..-_..é .; .

1 3275-3934
,Plantão de vendas:

8434-2370 1 �
8434-2371 I

LANÇAM'ENTO

Residenciallayne Fernanda
i

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 es�ar/jantar, cozinha, lavanderia,
.

sacada com cnurrasqueira, garagem - R$130.000,00 - últimaunidade.

Areia Brito Saibro Barro Pedra

. Consulte-nos: 3275-3934

..

APARTAMENTOS DE
2 QUARTOS, bonheirol
salo� cozinfitlplavanaeria,
socado e vagg de g�[agem.

Entrada 4- 50 X direto
com a co tru a.

LocqUzação· oepeu�j:."
Entrégo: No

..

009.
,'Ai

Apartame�tos
, a partir de'

- R$ 95.000�oo,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital CatarinenseAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Um prédio de
excelente padrão,
imponente em suas

linhas e acabamentos,
o Residencial certo.
para você morar, com
toda a infra-estrutura
desejada.

Residencial Dona Alvina - Prédio com 4 pavimentos garagem'> e área de
lazer em um lugar tranquilo e bem localizado próximo ao Centro Aptos de 2

qtos e Suite + 1 qto ENTREGA EM AGOSTO 2008

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

Residencial Dom Pedro - Prédio cf 4 pavimentos, área de lazer e garagem
em área privilegiada na Vila Lenzi - Aptos com Suíte + 1 qto e Suíte + 2

qtos, venha conferir! ENTREGA EM SETEMBRO DE 2008

__..

rÔ;;';�-;Obm(ldO
'

i cl suíte master
.

i
com 250m2

líndissímo Design
apartir de

R$ 140.00,00

REF: 000920'01 Casa' Centro na Barão do Rio Branco com

210m' - Suite + 4 qtos, 3 bwc, sala, coz, área de serviço
garagem R$ 650.000,00

Sala Comercial para Aluguel nó Czerniewicz
após a Canarinho com 63,40m2. R$ 700,.00

Terreno no centro, próx, Uhimed, com 1.1 00m2
cf várias'salas, ideal para consultório e

advogados.
Locação: R$ 4.500,00 Venda: R$ 800.000,00

.

Ref: 00088001 Casa Vila Nova em frente a Gatos e Atos com
Suite 4- 2 qtos, sala de estar e jantar, copa, coz, área de servo

bwc social, lavabo, churrasq + fogão a lenha, garegem pI 2
carros, possui sotao e um sub-solo. RS 225.000,00

Ref: 00087001 Casa no Czerniewicz - próx. ao Alberto Bauer>
cl Suite + 2 dorm., bwc social, sala de estar e jantar, COl, áre

de serviço despença, área de festa cl bwc, garagem pi 3
carros. R$ 150.000,00

REF: 00091001 Terreno Cenienário- prlll<. ao DG da WEG
com 391 m' (14,50 X 27) R$ 85.000,00

/

TERRENO BARRA. DO RIO CERRO PRÓX: AO
BREITHAUPT COM 390M2 R$ 75.000,00

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

WWW.PROMA.COM.BR-
.

Rua José M�negotti, 277 • Nova Brasília
s o lu ç õ e s c o n s t rut i vas Fone: (47) 3371 6310 • Jaraguá do Sul· se .

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital CatarinenseAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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"'CA"DO I

! me",."

.

CORRETOR DE IMOVEIS
ricardocimoveis@gmail.com PLANTÃO

8808-5378
8835-6617

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

Cod.109 - Casa de alv. com 1 suíte
rnaster + 2 quartos, 'na Vila Lalau
R$270.obo,00. Pode ser financiada
ou troca-se por apart. no centro,

085 - Casa de alvenaria com 2
.

quartos no Rio Cerro II.

R$62.000,00�

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

R$179:000,00. Aceita
Financiamento.

Cod.O?? - Prédio de alvenaria,
com 4 quitinetes, na Vila Lalau,
próximo a WEg. R$150.000,00 !

.

Cod1 07 - Casa de alv. com 3
quartos, na Ilha da Figueira.

R$100.000,00.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital CatarinenseAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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COMPRA - VENDA· ALUGUEL

R. João Januário Ayroso, 531 - sI2 Início do Jaraguá Esquerdo

PLANTÃO VENDAS 9977-4654 I 9977�4652 I 9977-9336
PLANTÃO ALUGUEL 9977-9337

Casa c/ suíte, 2 dorm., sala estar,
sala jantar, cozinha, bwc, área

serviço, garagem.

(aceita terreno) Casa cl suite, 2
dorm., sala estar, sala jantar,
escritlirio, cozinha mob., área

serviço, área festa c/ chur., garagem.

(lib. p/linanc.) Casa geminada;
c/2 dorm., sala estar, sala,

jantar/cozinha, bwc.

(lib. p/financ.) Casa el suite, 3
dorm., sala estar, sala jantar,
cozinha, bwc, área serviço,

despensa, garagem.

Casa c/ suite, 3 dorm., sala estar,
sala TV, sala jantar, cozinha, área

serviço, garagem.

(aceita troca) Casa c/ suite, 2
dorm., sala estar, sala jantar,

cozinha, bwe, área serviço, área
testa el chur., garagem.

Casa c/ suíte, 2 dorm., sala estar,
sala jantar, cozinha, área serviço,

garagem.

724 São Luis. R$115.000,00 777 Amizade. R$ 79.500,00 730 João Pessoa. RS 85.000,00 751 Barrado Rio Cerro. AS 495.000,00 752 Ilha da Figueira. R$160.000,00 766 Centenáno. R$175.000,00 787 Centro. R$ 330.000,00

Apto c/2 dorm., sala estar, sala
jantar, cozinha, bwc, área serviço,

garagem. (lib. pi tinane.)

Casa .e/ suite cf closet, 2 dorm.,
sala .estar, sala jantar, cozinha mob.,

3 owe, área serviço, despensa,
lavabo, garagem.

Casa cf3 dorm., sala estar, cozinha,
bwc, área serviço, despensa,

garagem.

(lib. p/linalTc.) Casa c/ suite, 2
dorm .. sala estar, sala jantar,

cozinha, bwc, área serviço; garagem.

ARTE

��[D"'. "LEVERSON BONATTI

� , , ARQUITETO & URBANISTA

� ,........,

>

;/ (41) �156-4l)iHl
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IMÓVEIS

www.vivendaimoveis.com
E-mail: falécom@vivendaimoveis.com

�c\!A�alI3c

3372-1'122.
CRECI 2354-3 J

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

RUA JORGE CZERNIEWICZ, N° 400, AO LADO DO TEATRO DA SCAR

REF 2541 - Três Rios do Sul - Rua José Titez,
70 - sobrado alv. 270m'. Terreno 484m'.

R$176.000,00
.

REF 2508 - Ozerniewicz - Rua Rio de Janeiro,
49 - casa alv. 140m'.'Terreno 470m'.

RS 135.000,00

REF 2545 • Baependi - Ruà Frederico Barg,
156 - Casa alv. 115m'. Terreno 286m'.

R$ 166.000,00

REF 2558 - Estrada Nova - Rua São iguel,
214 - casa mista 120m'. Terreno 550m2•

R$ 88 . .000,00

REF 210 - Amizade -

Rua Miguel Fodi, 210
- casa nova em alv.
01 suíte, 02 dorm,..
cozinha com mobília,
garagem 02 carros ..

R$ 950,00

REF 157 - Vila Nova
- Rua Guilherme

Wackerhagen - casa

nova em alv. 01
suíte, 02 dorm,

garagem. R$ 9QO,0,0
REF 1156 - N�và Brasilia, 1045 • Ed.

Mathedi! - a�o.o� d�rp_.,R$_7�..�O�Qo,; ..

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, Chác-ara.

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

Residencial Milena Carolina
-Ilha da Figueira-

.

Apartamentos com área
aproximada de BO,50m2 com
01 suíte mais 01 dormitório,
banheiro, sala com 02
ambientes, cozinha, área de
serviço e sacada com

churrasqueira, 01 vaga na

garagem. Entrada a partir de
R$ 28.000,00 + 36 parcelas
de R$ 1.390,00 .(CUB). A vista
a partir de R$ 78.000,00.

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

banheiro, 02 salas, cozinha, 01 vaga
na garagem. Terreno com 450,OOm2•

R$ 80.000,00.

Ref. 121- Loteamento
Champagnat - sobrace
Residencial com 01 suíte
com closet + 02 suites,
cozinha mobiliada,
lavanderia, dep. de
empregada, 02 vagas na
garagem, dispensa,
piscina, quiosque, salão de
festa com churrasqueira.
R$ 790.000,00

Ref. 309 - Edifício
Carvalho -

. apartamento
mobiliado com 01
suíte, 02 dormitórios,

-

02 banheiros, sala, .

cozinha, dependência
.

de empregada, 02
.

vagas na garagem.
, R$ 170.000,00

Ref. 101 - Vila Lenzi - casa de
alvenaria com 06 suítes, 01 banheiro

.mobiliado, sala de jantar, sala de TV,
.

escritório, cozinha mobiliada, área de
.

serviço, área de festa, 03 vaqas.

.

. na garagem. R$ 450.000,00.

ReI. 107 - Rio Molha - Terreno comercial com
área de 3.200,00m2. Próximo a Prefeitura

excelente para construção de prédio. Possui uma
casa de alvenaria com 250,00m2• R$ 400.000,00.

Ref.119 - Vila Nova- casa de alvenaria com 01
suíte, 02 dormitórios, banheiro, sala de estar e'

jantar, copa; cozinha, área de serviço,
churrasqueira, e garagem. R$ 220.000,00

Rel..123 e- Tifa.Martins - casa de alvenaria
com 02 aormítóríos, banheiro, sala,
cózihha,garagem. 'R$ 85.000,09.

,;.
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'VENDE-SE LITES NOS BAIRROS:'
Amizáàe, Barra, Vna Rau,'

"Y'

o

João Pessoa e t3uar
."

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

+ edícula com. 30m2

CONSULTE-NOS SOBRE
OUTROS IMÓVEIS

IFrane seD Alves
FINANCIAMENTOS

CA,�7A
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Facilitamos seu crédito junto a

CAIXA. Regularizamos seu

imóvel para financiamento.

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

Côd.0115 - Casa de Alv. na

figueira cf 1 suite + 2 qtos
demais dependências. R$
130.000,00 (negociável)

Cód. 0104 - Lindo Apartamento
no centro por R$ 85.000,00

(aceita- se automóvel como parte
de pagamento) Confira!!

o .

- asa de Alv.

Figueira cf 3 qtos, garagem,
churrasqueira, rua asfaltada,

. etc ... R$ 143 000,00

Cód.0148 - Casa de Alv. Vila
Lenzi cf 03 quartos,Ol
banheiro,área de festas,

asfalto,etc ... R$ 115.000,00

Côd. 0146 - Casa de Alv. na
Barra 5qtos, 2 bwc,área de

festas, garagem pi 2
carros,etc ... R$ 170.000,00

(negociável)

Côd.0116 - Casa de Alv. no
Rau R$ 90.000,00 ( aceita
terreno como parte de

pagamento)

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

-, Cód. 1064/07 - Terreno no Jaraguá
Esquerdo, boa localização, rua
residencial, próximo ao centro.

R$ 50.000,00
de entrada +

saldo em até
�

60 meses.

Entrega para
FEV/2008

CÓd. 1062/07 - Casa na Ilha da Figueira
com 01 s + 02 qtos, sala, copa,

cozinha, bwc social, área de serviço,
área de festas coberta, 01 vaga de

garagem. Com 162m2 de
área canst. e terreno com 420m2

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

quartos, sendo uma suíte, sacada com churrasqueira. Com
86,01 m2 e 104,58m2 de área privativa. Previsão para ar

-

condicionado split.

. � 1068/07 - Casa mista no Chico de

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

terreno com 322m2.
- 1063/07 - Terreno na Vila Lenzi na

rua Marcelo Barbi, com 569,53m2. R$
42.000;00.
- 978/07 - Terreno na Vila Lalau, com
672m2.
- 1028/0t. - Dois belos terrenos no

bairro Água Verde, com 427,5m2 e

783, 75m2• Consulte-nos!

L�CAÇÃO

- 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$1.100,00.
- Casa no Chico de Paulo, com 02

qtos, sala, COZo e garagem. Valor R$
680,00.
- Casa com 01 suíte + 02 qtos, na Víla
Nova. Consulte-nos!

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



,IMÓVEIS
Corretor de Imóveis
CRECI • 13252 Compra, Venda, Locação e Administração

I Casa de alvenaria com'
;85m", 2 quartos e j
i demais dependências, i
i na rua 96 lateral da 7 j
! de julho, Corupá, pelo ]
IvalordeR$40.00Q,OO. ,

i Terreno com 265,000m2, a

'

'Terreno com 11,247m2, i
j com 3.700 pés de banana'
[branca , rua Ervino i
, Moreira, Corupá, SC, pelo j
'valordeR$70.000.00.

'

I Casa de alvenaria com Chácara com casa de Casa de alvenaria com Casa de alvenaria com I.110m2 bairro Ano 85m2 terreno com 5 quartos, terreno com 190m', 4 quartos"

,I Bom, Corupá. Valor: '20.000m2, localizada S.700m2, localizada no churrasqueira, piscina e,

I R$ 85.00000. Vende ina Estrada Pedra de bairro Bomplant. pelo ter:eno co� 1250m�, 1
•.·..

,
, • 'I d R$85 000 00 bairro Joao Toz inl j

ou troca por casa em jAmolar. Corupa, Pelo va or e
.

. , ,

Corupá, SC, pelo valor d� j

Lf-J��Elll'3ll1rT19�: i1/I.lI()��El'3��?:929,99: ,8$J10,OOO,00,;
Roberto Seidel. 1142. Corupá. Fone: 3375 ·2031 e 9135-4977.

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

www.imoveisemjaragua.com.br

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

Chácara no Jacu-Açu, distante 12 km do centro de Guaramirím e a 2800 metros da Rodovia se 413, corn mata, água,
.Iuz, vende/troca por ,imóvel como forma de pagamento, no valor de R$ 42.1 OO,OQ.

Centro/Guaramirim-Vende-se'apartamento com

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

_�

O _CORREIO'ºº_�_ºYº__ mFIM·DE·SEMANA, 1/2 DE MARÇO DE ,2008 .

Correlora de Imóveil
CRECI·l�602

Casa com
160,00m2, na
Rua 28 de
Agosto, n 2278,
próximo ao

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

APARTAMENTOS 'I TERRENOS
CASAS

Sobrado 336,00m2, próximo ao trevo 01, rua 28 de
agosto, com 03 dormitórios, 02 salasa, copa/cozinha,

despensa, sacadas, garagem 02 BWe, todas as

peças bem amplas no valor de R$ 290.000,00,
-_.{'---,

Rei 1521 - Baependi • sobrado alto padrão "interno inacabado" prox reer

MarisQIR$ 385.000,00
Ref 281 - Penha -casa alto padrão "frente-p/ o mar" R$ 550.000,00
Rei 1571 - Cenlro sala comercial ótrno para cllnica, c/25(im' + 2 aptos 275m'
+ sobrado c/piscina R$ 880.000,00

SALA COMERCIAL
Ref. 175,1 • Sala Comercial- cenlro com 41 ,50 m2 R$ 56.000,00

TERRENO
ReI. 779/771 O - Amizade· terreno com 320m'· RS41.000,00
Ref. 774/775· Jaragua Esquerdo -prox arena - R$ 43.000,00
Ref. 711 • Chico de Paula - terreno com 595,64m' - R$ 43.500,00
Ref 431 • Jaragua Esquerdo- R$45.000,00
Ref. 1731 - Jaraguá Esquerdo R$ 46.000,00

.

Ref.1731- Jaraguá Esquerdo, 360m2 R$ 46.000,00
ReI. 514 - Chico de Paula com 684,80 M2 R$ 47,000,00
ReI. 514/515· Chico de Paula - terrenos 432m' R$ 47.000,00
Ref. 1801· Água Verde, 455m2 RS 55.000,00
Ref, 1801 • Água Verde· 455m2 RS 55.000,00
Ref. 1541 • Rau - terreno 360m' RS 58.000,00
Ref 1411 • Amizade - 416,10m' (esquina) RS 65,000,00
Rei 110 - VilaLenzi-terren0487m'-R$ 70,000,00
Fief 852 -Ilha da Figueira-terreno 1300m' R$ 71 ,500,00
Ref. 1681 • Ilha da Figueira - 370.80m2 RS75,000,00
Rei. 1531 ·lIhada Figueira -terreno385,17m'· R$ 76,000,00
ReI. 1532· Ilha da Figueira - 503.30m2 R$ 90.000,00
REF. 1861 - JGUÁ ESQUERDO· CONDOMiNIO DAS AZALÉIASR$125.000,00
Rel6al·Czerniewicz - R$ 250.000.00 "ótima localização"

SiTIO ICHÁCARA
Rel861 • Molha/Massaranduba - 260.000m' R$ 95,000,00
Rel551 - Corupa -1 casa de alv. "estilo chale" - 40,779,00m - R$l 05.000,00
Ref 741 • Rio da luz - 2 casas cí 72m', em alv., água corrente - 6.200m • R$
110.000,00
Rel821 • santa Luzia· casa alvenaria 3 dorm. 1'1 ,514m2 R$145.000,00·
Rel1141 • Garibalde· area de 5777m2 com casa RS 220.000,00
.Ref.1741 • Garibaldi 75000miR$ 320,000,00
Ref 871 - Nereu Ramos-'pasto 80.000m' frente asfalto- R$'385,000,00
Ref663 - Massaranduba -7lagoas casas, area defesta 238.000m', R$ 600:000,00

ReI. 1571- easa- Centro - com 1 sala
comercial + 2 aptos + sobrado, com
área de festas, piscina. R$ BB().OOO,OO

àtimo para clínica,
Ref. 1651 • Penha - casa cf sulte, 3'

dorm" chur., garagem, R$ 270.000,00

CASASIAPARTAMENTOS
Ref 1491 • Rau - sala comercial c/ garagem (prox, Unerj) R$ 35,000,00
ReU711: essa- Chico de Paula, Lot. Fírenzl- 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 Crislovão - casa 1 dormit.�bwc, cozinha "pronta p/2° piso R$
65.000,00
ReI. 1821 - Madeira· Chico de Paula, 3 dormITórios, toda murada com portão
eletrônico R$ 65.000,00
Rei 801 • Estrada Nova - casa alvenaria R$ 70.000,00
Re1.1851-Rau - 3 dormITórios, sala, cozinha, bwc (forro demadiera) R$ 70.000,00
Rei, 1672 - Vila Lalau • apto em construção , Residencial Vermont, com 2

dormitórios, sacada e/churrascuera, garagem, a partir R$ 80.000,00
. Rei 1291 • Ana Paula - casa de madeira, 3 dormít. R$ 85.000,00
Ref'1421 • Rau - casa3 dormit.demais depend. 250m' R$ 85.000,00
Rei 1401 • Barra Velha· casa 5 dormi!.demais depend, R$ 85.000,00
Rel159l-Nereu Ramos-casa + galpã0220m"1rente para Br 280" R$ 85.000,00
Rei 17Ó1 • Água Verde; 2 corrnltérlos, cozinha, bwc, lavanderta R$ 95,000,00'
Rel621 • Chico de Paula -casa/íunto comercial3 qtos, sala, copa, coz. 2 bwc-

R$108.000,00
.

Rel541 - Ilha da Figueira -casa alvenaria· 65m' - terreno com duas casas -

casa madeira - 57m' terreno esquina - RS11 0.000,00
Rei 1241 - Vila Nova· casa 130m2 madeira - R$ i 10,000,00
Re11572 .Cenlro· apto suite + 1 dorm. "entrega03/2008" R$11 0.000,00
Ref. 1891· Três Rios do Sul - R$ 110.000,00 com 3 dormitórios. 1 bwc, e

garagem para dois carros,
.

Rel1091 - Casa 3 dorm. 2bwc, 2 saías portão eletr., piscina RS 120,000,00
ReI971- Barra· casi1/junto comercial5dorm. (r,Waltermarquardt) R$130,000,00
ReI. 1661· Cenlro· apto em construçao. Residencial Aquarela, com 1 suite, 2
dormitórios, bwc, cozinha, lavanderia, garagem, sacada c/chur. R$135,OOO,00
Ref. 1841 - Araquari· Sobrado com 3 dormITórios, 3 bwc R$140,000,00
Rel1631 • Sao Luiz - 2 casa c/ 3 dormit., sala.coz, lavand, bwc, R$ 150,000,00
Relg01 • Sanla Luzia- casa suite + 2 dorm. + sala comercial R$150,000,00
Ref. 1811 • Chico de Paula- Casa mista com 3 dormitórios, 2 saías, área de

íestasc/churrasqueíra e piscina R$160.000,00
'

RS811-BarradoRioCerro·suite + 2quartos,áreadefesta240m'R$ 170.000,00
R$831·Vila Lenzi- 5 quartos', sala, copa, bwc, suite, chur, cozinhaR$180.000,OO
Ref1101-Cimtenário- 2 casas nomesmoterreno 150m'+ 70m' R$180.000,00
Ref. ll131 - Chico de Paula, 4 dorm" 2 owe, 2 vagas de garagem R$ 230.000,00
Rei 1621 - VilaLenii· 2.casas sendo 1 sobrado 200m' + 1 de 70m'R$ 240.000,00 ,

Ref 1041 - Barra Velha - sobrado lmdo proxa praia R$ 250.000
Rel1511 • Barra Velha· sobrado "alto padrão" RS 260.000,00
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Cód. 1008 Centro= Casa 350m2,
com terreno de 550m2, 1 suíte, 3
quartos, sala e demais dep. RS
350.000,00
Cód. 1028 Vila Lenzi - Casa Alv. - 1

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

carros, churrasqueira, mais 1 kitinete·.
e piscina. R$ 1 IO.OOO,OO
Cód. 1037 ILHA DA FIGUEIRA - Rua
Antonio Bernardo·Schimidt, travesao
frontal, prox. Igreja N. S. Aparecida,
medindo 6 x 6m com bwc alvenaria.
Terreno de 10x 15 RS 30.000,00
Cód. 1040 Vila Lenzi- Sobrado com

dois apartamentos, duas garagens,
churrasqueira. RS ·170.000,0.0
Cód. 2005 Nova Brasilia· Apto - 3

quartos, sala, copa, cozinha,
lavanderia, bwc,. R$ 140.000,00 aceila
terreno, casa ou carro no negócio.
C6e>2006 Vila Lenzi - Apto semi-mob.
- 2 quartos, sala" cozinha,
lavanderia, bwc.. R$ 76.500,00 aceita

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

bwc, , sâla, copa, cozinha, lavanderia,
1 vaga de garagem. R$ 98.000;00
- Aluga-se um apto ci 1 suite, 2
Quartos, agua Quente, cnur, sacada. 2
vagas. R$ 750,00. Vila Nova.
Cód. 3021 Ilha da Figueira - Bonito
lole com uma meia água em lugar de
bonita localização, terreno'de = +f-
370 m', Próx. Ao Holel Panorâmico
pronlo para construir R$ 80.000,00
Cód. 3015 TERRENO - BARRA DO RIO
CERRO - um lole. 1000M. APOS A

Malwee, com 449,50 m' RS 30.000,00
Côd. 2008 COBERTURA DUPLEX
Centro= Duplex - pavimento inferior
- 02 suites (01 closed) O�
dormitórios, si íntima, BWe socia'!.
Pavimento superior - Dep. Empregada
completa, lavabo, cozinha mob., área
de serviço, sala, sacada e chur. 3

vagas de garagem. RS 295.000,00

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

lav., 4 vagas. R$ 90.000.00
Cód. 4005 Rio Cerro 11- Chácara cf +i- 25.000,00m2, ci'lagoa,

-

Rancho p/festas comcnurrasqueira R$170.000,OO

PARA ALUGARIVENDERICOMPRAR OU ADMINISTRAR SEU IMÓVEL
VISITE - NOS E CONSULTE MAIS ITENS DisPONíVEIS.

mullercorretordelmovels@gmaJl.com I Rua Clemente Baratto, 81 - Cenlro (Prox. StudIO FM) - Jaraguá do Sul - SC

3370-6310
Plantão de Vendas

8804-4461

Rei. 601 • Nova
Brasifla- casa mista
(elm duas divisões),
terreno c/336,OOm2,
155.000,00 valor
negociável, aceita apto
de menor valor ou em

construção.

Rel,350· Jaraguá Esquerdo - casa cl
214,OOm2, terreno ci 618,OOm2 05
dorm.copa, 02 cozinhas, lavanderia.

03 bwc, churrasqueira grande,
garagem, sala, varanda. Acena na

negoçiaç�o troca por outros imóveis.

Ref. 150· CENTRO - 02Casas,
terreno cf 450,OOm2,

próx. a Prefeitura Municipal, R$
.

115.000,00 Aceita casa, apto.

ReI. 202 - BARRA DO RIO CERRO .:

Sobrado ci 2 suites, 4 dorm., 4
owe's, 2'salas estar, 2 cozinhas, 2
lavandertas,2 garagens. Ace�a troca

por 2 imóveis.

Ref. 201 • Barra do Rio Cerro·
casa cf 0,2 dorm., 02 salas, .

cozinha grande, lavanderia, bwc,
varanda, garagem e edicúla nos

fundos R$ 85:000,00

VILA NOVA· Apto Jardim das
Mercedes com 67,OOm2 02

.

dormitórios e demais
dependências 11,$ n.ooo,OO
'liberado para financ. bancário'

RESIDENCIAL IPANEMA
localizado no Bairro
Baependi, próximo a Carauuã
com: 01 surre, 02

. dormitórios, cozinha e área
de serviço. Sacada, Medidor
individual de água,

.

Arquitetura moderna, salão
de festas; Playground, 04

.

aptos' par andar, portão e

porteiro eletrônico

DISPOMOS DE VARIOS LOTES NA BARRA DO RIO
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c:> www.dejaimoveis.com.brldejaimoveis@netuno.com.br

Retteiz� ·aeu aDKlwt
. Fone/Fax 47 .. 3275 ....29 O

PLANTÃO.
9.187-1112 I 9181-1114
9173-5472 I 9183-2900

Ref. 87 - Vila Nova � Apto com

3 quartos, sala, cozinha,
lavanderia, banheiro, garagem
R$ 110.000,00 pronto para
financiamento - FGTS +

Financiamento.
REF. 38 ' Chico de Paulo - Terreno com 929,04

m2 = 26x36. Próximo posto marcolla.
R$ 130.000,00

3371·1411
3371·1136, Corretor de Imóveis

a3'li&·'180�
990�·20'li&

REF .068 - BARRA
DO RIO CERRO -

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

suíte + 2 qts, bwc,
sala estar / jantar, .

cozinha, lav,
garagem - R$
115.000,00

REF 065-
ERVINO -

Terreno
c/36·4m2
'(120m da

.. praia)·

CRECI12152
.

I

e-maíl; marquardlimoveis@gmail.com

Rua Pastor Alberto SChneider, 1945 ' Barra do Rio Cerro

Empreendimentos Imobiliários Marcatto I Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 1179 ALBERTO G. MARQUARDT

· CONDOMíNIO
'JARDIM CRISTINA

.. RESIDENCIAL
/

PALM SPRINGS
Ref 060, Rio Cerro II Terreno cl 100.000m'· R$ 85.000,00

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

. cozinha, lav, garagem - R$ 110.000,00
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CHÁCARASBARRA DO SUL- Vende-se, de alv. CORUPÁ - Vende-se, cl 23.942 m2.
terreno c/150.000m2.R$ 50.000,00.' R$ 200.000,00. Tr: 9941-5855 ou

Tr:9604-4275 ou 3448-1198. 8445-2370.
ALUGA·SE
QUITINETES
EQUARTOS

MOBILIADOS.
Mensal e diário.
Próximo WEG II

Reserve também na praia.
3370-3561 c/ proprietário

MASSARANDUBA - Vende-se. Tr:
3379-1119. _ooMiSe_, "

.�€I�� ��(OOI�tr�i¥ilflí
�lool��fr�'llfj rrM\(e)!�l1
1C!'��w �T,��(tlm

�em, (0l!ti5SOC€I�Iír

��d�:Gi loI.101��JI

R: \VJg;uP�Mrll�in·llal .ildi 3273·11�11�104-2l93

BARRA DO SUL- Vende-se, 30 mt da
lagoa.Tr: 8406-5606.

CZERNIEWICZ - Vende-se, de 2

pisos, cf 189m2, c/3 qtos, suíte. R$
240.000,00. Tr: 3376-4534.

FIGUEIRA - Vende-se, de alv.,
c/239m2,murada. Tr: 9912-7750 ou

3373-0098.

RIBEIRÃO GBANDE - vende-se, cl 2
lagoas. Tr: 8807-4849.BARRA VelHA - Vende-se,

15x20.600 m da praia 'R$7.000,00.
Tr: 3273-4086.

LOCA ÕES
CASA - Assume-se financiamento.
Tr: 3273-0211. ILHA DA FIGU�IRA - Vende-se, de

alv. Liberada pi financiamento. R$
120.000,00. Tr: 8843-5751.

ALUGA-SE - Quarto 'pI moça. Tr:
8412-7594.CASAS CASA - Compra-se, Vila Nova e

prox.Tr: 3370-0783. -

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

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

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

.

JARAGUÁ 84 - Vende-se, cl 115m2, .

.de alv, c/4 qtos. R$ 50:000,àO. Tr:
3370-9104 ou 3376-4001. '

AMIZADE - Troca-se, de alv, cl
200m2, por apto próx. Centro. Tr:
9137-5573.

RAU - Aluga-se, de alv. Salário
mínimo. Tr: 3273�0211.

CASA - Procura-se, pi alugar em

Guaramirím. Tr: 9609-6437.
RIO MOLHA - Vende-se, cl
83.000m2. R$ 300.000,00. Tr: 3370-
7570.

SCHROEDER - Aluga-se, casa, cl
174m2. R$1.000,OO. Tr: 8409-9605.

JARAGUÁ 88 - Vende-se, cl 115m2,
de mad. R$ 32.000,00. Tr: 3370-
9104 ou 3376-4001.

JOÃO PESSOA - Vende-se,
geminada, nova. R$ 79.000,00 neg.
Tr: 9987-1004.

9974-1915
9923-6418 CENTRO· -

. Procura-se pessoa pi
dividir apto. Tr: 9168-3900 cl Simone

-

'ou Mário.nemezioimoveis@pop.com.br
COMPRA I VENDE I ALUGA

CENTRO - Procura-se, moça, pi
dividir apto, mobiliado. Tr: 9975-
6297 após 18h.

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

ED. TERRA BRASILIS - Vende-se, cl
2 qtos r suíte, churrasq., c/104m2•
Tr: 8404-3001.

. SCHROEDER - Centro, 3 qtos, 2 bwc, demais dep. + galpão, 120m2. R$
'130.000,00
JOAO PESSQA - 4 qtos, demais dep, R$ 62.000.00. Aceita carro
JOAO PESSOA - 3 qtos e demais dep. RS 50.000,00 + financ.
CASA-148m2 + área 10.000m2no BairroJoão Pessoa
GALPÃO - Aluga-se em Shoroeder - 600m2

PROCURA·SE - SI comi pi alugar
próx. Weg II. Tr:32730900

PRÓX.CENTRO - Procura-se pi
alugar. Tr:.3370-1764.

PROX.CENTRO·- Procura-se. casa pl.
alugar. Até R$ 500,00. Tr: 9102-
6100.

VILA NOVA - Vende-se, cl 3 qtos, alto
padrão. Tr: 9118-7983.

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

-

NEREU RAMOS - Vende-se, de alv,
churrasqueira e piscina. R$
65.000,00 neg. Tr: 3376-0223 au

8411-8497. •

.

VILA NOVA - Vende-se, no Jardim
das Mercedes. R$ 90.000,00. n.:
9944-8771.

RAU - Terreno com 315m2. RS<60.ÓOO,00 aceita-se carro

SCHROEDER - próximo ao centro; 10.000m2 pi lotear. R$ 350.000,00
SCHROEDER 1- Área indo c/12.425m2. R$120.000,00
Terrenos em Schroeder �om entrada a partir de R$ 3.500,00
Área indo cl 5.000m2, cl terreno de 11 tOOOm2•
" Temos imóveis na região de Joinville

, "Temos outros imóveis

NOVA BRASíLIA - Vende-se, de
àlv., c/03 suítes. Tr: 3373-0098 ou

9181-1355.

RIO MOLHA - Vende-se, de alv. R$
30.000,00. Tr: 3273-6646.

VILA RAU - Vende-se, mista, cl 3
qtos. RS 40.000,00. Aceita-se
carro. Tr: 3371-6069. rTERRENOS

COMPRA-SE - Medindo 50x200.
Tr:9137-551'3. Créci 11831.

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

(47) 3376-3684 / 9975�0200
EDlFíC-IO PROFa MARIA EDITU
- Ótima Localização na ILha da Figupira
- Aptõs dp 2 dormitórios (1 suíte) 95m2
-. Preço dp Lançampnto

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

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

Rua Maria Umbelina da Silva nO 35 - Vila Lenzi - Jaraguá do Sul / e-mail locaja@uotcom.br. .�

R: Dona Antonia 441, Nova Brasilia - Jaraquá do sul se

RIO DA LUZ - Vende-se. próx. Seara.
R$1U.500,00. Tr: 9979-5507.

FINANCIAMENTOSDELL
PRADI
IMóvEIS

Relógio de l\fesa

15,00 unidade
Tamanho: 1 2 em

Com impressão
de sua foto preferida
quantidade mínima 3 peças
Consulte-nos para mais quantidade

• AQUISiÇÃO DE TERREijO + CONSTRUÇÃO
• LOTEAMENTO PRÓPRIO' CASAS PRONTAS

Relógio de Parede
Tamanho: 25 em

'; 1Q Peças 15,,00 unidade
20 Peças 14,00 unidade
30 Peças 13 ,1)0 unidade
40 Peças 12 ,00 unidade
50 éi 100 Peças 9,00 unidade

Com a logomarca oe sua empresa
Para impressão de foto coosultar preços'

Informações .

(47) 3273-7645
vendas@destaquebrindes.com.br

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital CatarinenseAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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CHEGOU
O QUE FALTAVA PARA

JARAGUÁ DO SUL E REGIÃO .

PREÇOS ESPECIAIS
DIRETO DA FÁBRICA
Condifões de pagamentD: 1 + 2x sem

juros com chequ,s ou 3x sem juros
com cartão'de créditD. Consulte I VISA Ipareelamenta em até 6x na cartão--

COBRIMOS QUALQUER OFERTA!!!

De 2" à 6" das 8h às 12h e

das 13h30 às 18h. <,

'.

Aos sá�ádos das 8h às 12h.

RODíZIO DE PIZZAS� �ÀSSAS�
CHAPEADOS E BUFFET DE F.R:IOS

DiSH Pilza
3275-2876

Todos os dias a partir das 18h30 .

Rua Barão do Rio Branco, 1000 - Jaraguá do Sul - se
.

(na rua do Supermercado Angeloni ao lado da Help Informática)

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

conforto e segurança:

HEXAGONAL
engenharia&construções

Central de Atendimento - Rua 13 de maio,
esquina com Jacob Gesser (Champagnat) - Amizade

Hexagonal - Rua Fritz Bartel, 77 - sala 01 - Baependi
Agende uma Visíta à Construção

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
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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 eletrônico;
* Central de gás;
* 2 vagas de garagem;

APARTAMENTOS
* 1 suite+ 2 dormitórios;
* Sala de estar / jantar;
* Bwc social;
* Cozinha e área de serviço;
* Sacada com churrasqueira;
* 2 vagas de garagem
por apartamento.

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

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

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

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

FINANCIAMENTO DIRETO COM A CONSTRUTORA

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital CatarinenseAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Quer ver maiS?

consUlte:
www.girolla.com.br

3275·5000
Plantão: 9979·7750

IMÓVEIS

APARTAMENTOS ,/�

3018 - APTO ED CARVALHO com 1
suite + 2 quartos, sala de estar,

cozinha mob., 2 vagas de garagem,
sacadas. TODO MOB. R$ 195.000,00

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

SOBRADO
EXCELENTE PADRÃO

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

1008 - EXCELENTE

LOCALIZAÇÃO - CASA ALV -

CENTRO cf suíte master +
3 qtos, piscina, ampla área
de festas. Possibilidade de
troca por área construída.
R$ 795.000,00

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

cf sala de estar, sala de jantar, 3
quartos, 2 owe s, chur. integrada cf

sala TV, despensa, lavanderia,
despensa, terraço, garagem. R$

1000 - CASA
CENTRAL -

EXCELENTE
LOCALIZAÇÃO cf
300m' - suite +
4 quartos.
R$ 495.000,00 -

Aceita apto

1305 - SOBRADO -

PRÓX.
PREFEITURA
com área de
305m' - suite
master + 3

quartos.
R$ 440.ll00,00

TERRENOS .��
2004 - EXCELENTE TERRENO CENTRAL Cf
2.294,52M'. COND. RES. FECHADO. R$
315.000,00
2006 • TERRENO CENTRAL (SERVIDÃO) Cf
789.90M'. R$190.000,00
2010 - TERRENO CENTRAL c/ 337,50m'
(13,50x25). RS 160.000,00
2162 - CZERNIEWICZ - Próx. PAMA cf 406m'
(15 x27,06). RS 85.000,00
2195 - ILHA DA FIGUEIRA - Próx. Indumak.
Linda Vista da cidade, cf 856m' (29,60 x 21 x

41,50x 40). R$ 93.000,00
2225 - TERRENO - iNICIO JARAGUÁ
ESQUERDO - EXCELENTE LOCALIZAÇÃO Cf
ÁREA DE 2.652M'. R$180.000,00
2280 - TERRENO - RIO CERRO II C/420M'. R$
17.500,00
2052 . ÁGUA VERDE Ci ÁREA DE 450M'
SENDO 15X30. RS 69.000,00
PRAIAS
2437 - TERRENO Cf 454.55M' (15,50X21,50)
-iot RADUN- BARRAVELHA. R$ 28.000,00
2438 - PRAIA ITAJUBA - LOT. SEREIA DO MAR-
750mts do mar. Terreno ci 15,90 x 19. En1rada
de R$ 2.000,00 + 60 parcelas

LOCAÇÃO
600-VILA NOVA RS 2.805,00
601 - EXCELENTELOCAL pi fins comerciais RS
2.505,00
603 - CENTRO - COMERCIAL OU RESIDENCIAL
Casa em alv. (470M2) com suite master com
closed e banheira, 4 quartos - todos com

sacada, banheiro no piso superior e no térreo
tem escritório, salas estar e iantar, sala intima.
copa, cozinha, área de serviço, despensa,
quarto de empregada, banheiro de serviço, em
terreno de990 m2 (55x18).
605 - JARAGUÁ ESQUERDO cf suite + 2
quartos. RS 630,00
606 - RIO CERRO cf suite + 2 quartos. R$
655,00
607 - CENTRO cf 3 quartos. R$1.505,00
608 - CORUPÁ cf 3 quartos. RS 385,00
610 - CZERNIEWICZ - ALV. R$1.505,00
612 - BARRA RIO MOLHA - R$ 375,00
613 - BARRA RIO MOLHA - R$ 385,00
615 - IDEAL PARA FINS COMERCIAIS
ALVENARIA - R$ 1.505,00
617 - JOÃO PESSOA cf 01 sufte + 02 quartos.
R$505,00
619 - COMERCIAL R$1.255,00
621 - CENTRO c/04 quartos. RS 855,00
622 - VILA LENZI RS 455,00
623 - VILA NOVA RS 2.205,00
624 - CHAMPAGNAT Casa em alvenaria com

suite com hidro, 3 suites, salas estar e jantar,
sala intima, copa, cozinha, área de serviço,
despensa, banheiro de serviço. garagem para 2
carros. RS 2.205,00
625 - CENTENARIO cf 01 suite + 02 Quartos.
RS 995.00
626 - NOVA BRASíLIA cf 04 quartos. R$ 995.00

627 - CHICO DE PAULA cf 03 quartos. RS
1,200,00

628 - CENTRO CASACOMERCIAL R$1.505,00
. 629 - BAEPENDI R$ 455,00
633 - CENTRO cf 3 suite + 2 Quartos. RS
1.205,00
635 - CENTRO cf 03 quartos. RS 755.00
637 - CENTRO cl suite master + zquanos. RS
1.305,00
638 - NOVA BRASILIA ei suite + 2 quartos. RS
855,00
639 - NOVA BRASILIA cf suite + 2 quartos. RS
855,00

640 - CZERNIEWICZ - MOBILIADO cf suite + 2

quartos. R$905,00
641- CENTRO e/suíte + 2 Quartos R$ 705,00
644 - CENTENARIO el 1 Quarto RS 305,00
645 - CENTRO cf 2 quartos. R$ 525,00
646 - AGUAVERDE cf 03 quartos RS 455,00
647 - BARRA DO RIO CERRO c/ 02 quartos RS
385,00
649 - VILA RAU cf 1 Quarto - semi-mobiliado.
R$425.00
650 - CENTENÁRIO - cf 2 quartos - semt
mobiliado. R$555,00
653 - BAEPENDI cf 03 quartos R$ 855,00
658 - BARRA DO RIO CERRO - e/02 quartos RS
410,00
659-VILANOVA-cfOl Quarto R$ 245,00
660 - CENTRO Cf 02 DORMITÓRIOS - AS
565,00
663 - CENTRO Cf 02 DORMITÓRIOS - R$
505,00
664 - CENTRO suíte + 2 quartos - R$ 755,00
666 - CENTRO suite + 2 quartos - RS 785,00
669 - CZERNIEWICZ - MOBILIADO cf 2 quartoS.
RS775,00
670 - CENTENARIO cf01 Quarto. R$ 295,00
674 - CENTRO MOBILIADO· el 02 quartos RS
695,00
675 - CHICO DE PAULA quitinete RS 305,00
679 -ILHA DA FIGUEIRA quttinete RS 305,00
680 - VILA RAU 3 quartos RS 555,00
682 - VILARAUci2QuartosR$455,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital CatarinenseAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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CONSULTE OUTRAS OPÇOES!
www.engetecimoveis.com.br

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

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

quartos, sala 2 ambientes e

chur., cozinha, lav. Próx. ao

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

.

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

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

sacada, cozinha,
lavanderia, garagem
com vagas para
2 carros.

R$175.000,OO

Próximo ao Centro·
Apartamento com suíte
+ 1 qto, sala 2 amb.,
sacada cf churrasqueira,
cozinha mobiliada,
garagem, prédio novo.

R$ 130.000,00

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

churrasqueira.
R$ 130.000,00.

-
I

PLANTA0 8412 ...4112 .. lose Carlos I 8422 ..1655 '" Suely
8412 ..4710 ... Acassio I 8424..5050 .. Luiz I 8424 ...4848 .. Sérgio

* Apto lIapema -

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

R$ 172.000,00 - Aceita
imóveis cl parte de
pagamento.

Vila Nova· Casa com 4

qtos, 2 salas, copa! cozinha,
bwc, lavanderia, dispensa.

Lote 550m2.

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

owe. Galpão cl 100m2, escritóro e

bwc. R$ 155.000,00. Aceita carr

de mais ou menos R$ 25.000,00.

Ilha da Figueira - Area de
2500m' cl 1 casa mista de 3
qtos, sala, cozinha, bwc, lagoa

de peixe. R$ 90.000,00.

Czerniewicz - Casa com 1 suíte
+ 3 qtos, sala de tv, salas de

estar I jantar, cozinha mobiliada,
área de serviço. R$ 350.000,00 .

Vila Nova· 542.4m' c! casa de
madeira, plano, excelente lac.

para prédio ou residência de alio

padrão. R$160.000,00

Tifa Martins - Casa em alv. cl 3
qtos, sala, copa! cozinha,
garagem, mais 2 quitinetes.

Excelente retorno para investidor.

Jaraguá Esquerdo: Linda vista,
próximo ao Condo Azaléia. Lote

com 342m2 de esquina.
R$ 65.000,00

Ilha da Figueira· Lote

plano com 450m2 com casa

de madeira.

Rio Molha - Lote cf 450m2,
cf casa de madeira. R$

30.000,00

Estrada Nova - Casa mista

cf 3 qtos, sala, cozinha e

bwc, lote com 380m2.

Haus
imóveis

CRECI1.10S-J

Residencial Lafim

Apto cl área aprox. de 130 e 105m2

(2 e 3 dorm.), 4. aptos por andar (1
vaga de gar.), piscina, playground,
salão de festa, pintura externa

Grafiato, chur. na sacada

Imigrantes - Sobrado com 3
qtos, 2 bwc 's, sala,

copa/cozinha, área de serviço.
R$ 170.000,00

Centro· Loc.o privilegiada na rua 28 de
Agosto próx. a Associação Comercial cl
casa de 250m2 cl 3 qtos (1 suíte), sala
de estar, jantar, copa I cozinha, chur.,

piscina. Lote cl aprox. 900m2•

Chácara Guamiranga - Cf 20.000 m2,
casa mista c/4 qtos, sala, cozinha, bwc,

javanderia, rancho e lagoa. R$ 70.000.,00.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital CatarinenseAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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COMPRA I VENDE
Fone/Fax: (47) 3373·3404
E-mail: vendas@imobiliariaws.com.br
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iWS
Rua: Norberto Silveira Junior 233 Centro Guaramirim SC

CENTRO/GUARAMIRIM
vende-se linda casa no

centro de guaramirim
com I surte master, 2
quartos, sala de estar,
sala de tv, cozinha sob
medida, I banheiro,
lavabo, lavanderia, area
de festas e garagem,
casa com 238m' de

vende-se terreno com

2,373,25m',contendo
galpao de 500m' de
area construida e mais
3 kitinetes, area servida
de poço artesiano
R$ 260,000,00

RIO BRANCOIGIlARAMIRIM
VflIlde-se terreno 110 baimJ fio braflco c/

107.732.51Jm2 de frente�se 413. R$1.60.000.00

Caixa O'Ãgua/Guaramirim 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 20.050m'

CENTRO/GUARAMIRIM vende-se linda
casa no centro de guara(T1irim ell suite,
2 Quartos, sala de estar, sala de jantar,

sala de tv, cozinha, 4 banheiros, garagem
e ampla area de testa, casa cl 390m' e

terreno c/542m2• R$ 350,000,00

Centro/Guaramirim
vende-se sobrado no centro de
guaramirim com 2 Quartos, sala.
coznhebwe, lavabo e linda área de

festas R$ 130.000,00

BEIRA RIO/GURAMIRIM vende-se casa

em alv., com 1 suite. 2 quartos.sala,
cozinha, 2 bwc, vaga de garagem, area
de festas e piscina. casa cf 180m' e

terreno cl aprox. 900m' R�: 180.000,00

Financiamentos

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Facilitamos seu crédito junto a CAIXA

* Casas Prontas
* 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,
sata.cozmna,
lavanderia, garagem e

outra casa nos fundos

R$ 90,000,00

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

escritura. um projeto a altura de

seus sonhos ruas pavimentadas
e arborizadas, passeio estilo

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

floresta nativa.

TERRENOS
• AVAí 360m' R$ 25,000,00
• TERRENO NO BEIRA RIO R$ 30,000,00
• VENDE- SE LOTES NA BANANAL DO SUL
PROX, PONTE NOVA COM 360 rl'J2
• MASSARANOUBA AREA DE TERRA COM

283.000,00M'
• NOVAESPERANÇNCOM360M2
• AMIZADE COM 376M', TERRENO COM
ESCRITURA. R$ 42,500,00
• AVAIVENDE-SETERRENQC!360M',R$:2S,QOO,00
• VENDE-SE TERRENO NO BAIRRO VILA
CAROLINA COM400M' R$21 ,500,00
• VENDE·SETERRENO NO AVAl R$ 27.000,00

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

serviços garagem e area de festas 60m2 de
area construida e terreno com 306m', casa
financiavel pela caixa economica federal.

R$ 80.000,00
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Piermann
Edificio San Gabriel
- apartamento com

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

Rua Prefeito José Bauer, bairro RAU

Apartamentos de 02. e 03
dormitórios.

A partir de RS 99.000,00
(entrada + saldo em 36x - pare,

direto cf a imobiliária)

CORRETOR
DE IMÓVEIS

003 - Sanlo Antonio, terreno com área de 89.26B,00m' .

007 - Sanlo Antonio, com área de 62.352,00m'.
014 - Nereu Ramos, com área de 990,29m'
020 - Corupá, terreno com área de 945,OOm'.
045 - Vila Lenzi, com 450,OOm' .

048 - Amizade, terreno com área de 562,14mUerreno de esquina.
049 - Amizade, terreno com área de 348,OOm'.
064 - Estrada Nova terreno com área de 89.000,{lOm'
065 - Sanlo Antonio, com área de 10S.000.00m'.
109 - Nereu Ramos. área de 11 AlO,OOm' (ótimo píindústria)
111 - Schroeder, terreno com área de 3.042,00rn'.

RS 350.000,00
RS 120.000,00
RS 97.000,00
RS 30.000,00
R$ 45.000,00
H$ 110.000,00
RS 85.000,00
RS 180.000,00
RS 70.000,00
R$ 250.000,00
R$ 45.000,00

046 - Apartamenlo - Centro, com área total de 16S.00m'.

219,00m' e terreno com 390,00m'.
Mais uma edicula de 70.00m'. Aceita
chácara ou casa de menor valor na

região. RS 165.000,00.

009 - São Luis- casa com 55.00m' e terreno com 405,OOm'.
010 -Jaraguá 84, casa com 38,66m' e terreno com 20l,55m'.
on - Chico de Paula. casa de aív c/ 140.00m' e terreno c/ 720.00m' (aceita troca por outro imóvel)
031-lIha da Figueira, casa de alv. c/ 132,OOm' e uma de mad. de 60.00m' o/terreno de 525,OOm'
(aceita apto demenorvaloremJaraguá, Florianópolis, praias ... )
042 - Nereu Ramos, casa de alv. c/ 3S,00m' e terreno com 322.00m'. Aceita financ. bancário.

050 - Centro, com uma casa mista de 12S.00m' e terreno com 774.00m'. Aceita Proposta.
074 - Nerau Ramos, casa de alvenaria 'com 1 08,00m' e terreno com 322,OOm'.
078 - Rio Cerro II. duas casas de madeira e terreno com 322,OOm'.
080 - Vila Lenzi, Sobrado cf 258.00m' e terreno cf área 418.12m'. aceita apto de (-)valor. casa ou terreno.

083 - Baependi sobrado com 250,OOm' e terreno com 548,OOm'.
089 - Sanlo Antonio, mini sitlo com casa de alvenaria, rancho, com área de l.125,00m'.
096 - lila Marlins - casa de alvenaria com 180,00m' e terreno com 301 ,Olm'.
112- Cenlro. sobrado com 277,OOm' e terreno com 375,00m'. Aceita apto no centro como parte do pgto
124 - Tifa Martins, casa de alvenaria c/114,00m' e terreno cj 420,OOm'. Aceita carro na negociação.
133 - Tila dos Monos. casa de alv. cl lBO,OOm' terreno com 420.00m'. Aceila carro na negociação
139 - Nereu Ramos, casa de alv. cf lO,OOm', e uma edicula em construção cf 42,00m'. Terreno com 379,26m'
154 - Schroeder, casa de alvenaria com 4B,00m' e terreno com 450,OOm'.
155 - 8R 280, sentido Corupá. cf casa de alv. de ll0,OOm'. lanchonete, mercado, borracharia, terreno cf área aprox. de 20.000.00m'.
(aceita casa em Jaraguá). Valor a combinar
168 - Estrada Nova, casa de alv. cf 70,00m' mais edícula (acelta carro na negociação) R$ 50.000,00
172 - Três Rios do Sul, casa de alvenaria com 167,OOm' e terreno com 498,40m'. R$165.000.00
188 - Sanlo Anlonio, sobrado com área de 170,OOm' e-terreno com 2.500.00m'. RS 100.000,00

RS 12.000,00
RS 35.000,00
RS 140.000,00
R$150.000,00

004 - Vila Nova,
terreno com área
de 372,97m2•
R$ 100.000,00

Aceita apartamento até
R$ 60.000,00 como

torma de pagamento.

RS 50.000,00
RS 350.000,00
RS 80.0'00,00
R$ 40.000,00
RS 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

085 - Sala Comercial térrea, bem localizada no centro da cidade, com 9l,OOm'. RS 160.000,00_

070 - Santo Antonio, com casa, com área de 7.356,60m'.
082 - Ribeirão Cavalo. com 57.S00,OOm'. com casa. rancho. 02lagoas.
123 - Sanlo Antonio - com área de 80.000.00m'. aceita carrc na negociação.
184 - Caimão, lIapocu, c/ 30.000m'. Casa mista 60,00m'. aviário, 01 lagoa, 1000 pés de eucalipto.

55.000,00
RS 135.000,00
RS 75.000,00
RS 220.000,00
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Ref. 84.1 - Apto. no Ed. Esplendor
cl 104m2 cl 1 suíte + 2 qtos.,

sacada cl churrasqueira. Baependi.
R$ 155.000,00

EO.-WALTER BARTEL
,0�}ii@d%f.:_)Lh<-:LGt���f..�'0A(i>�>,o

Casa naVila l.alau - prôx, a Weg 2 cl 3 quartos,
sala, copa. cozinha, llavabo, 1 banheiro social,
1 quarto de visita, garagem, área de serviço.

Terrel1_o com 456m'.R$ 215.000,00

IMÓVEIS ._-_._--------_ .. -----

-

• COMPRA • VENDE • ADMINISTRA

II·•• IE.llllll IAI. 21&
., CE.TIII ., ..IARAIIÁ II SIL

� WWW .. iI110Veiscid·ade .. com .. hr

• no Centro -

e/186m'.
rédio ci piscina
e playground,

quadra
poliesportlva e

porteiro 24h.

R$ 160.000,00

casa no Centro Cj 1, surte + 2 quartos, 3 sates
amplas, 3 banheiros, íavandena, dependência de

empregada, 3 vagas de garagem. cozinha ,

mcbitíada, com a metragem de 205m'. e o terreno
,

com 392m'. Imóvel'Averoado.ll$ 210.000,00

Ref. 119.1 - Casa de alv. no Jaraguá
Esquerdo cl 3 qtos .• 2 saías, 3 bwc

'

s.
área de festas, 2 vagas de gar. Terreno

cl 450m2• R$ 195.000,00

Entrada + Sa Ido fi�onclQm.nto Vendas

parcelado em até SOx �=;:;r�::':.O Exclusivas
/'

Aptos. cf 2 qtos, garagem,
sacada cf churrasqueira.

_
Na Vila Nova, próx.

a Prefeitura

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

ED. MAJESTIC

Ylpartamento
.:. Area totaicfé 174m2 %0
.:. 1 suíte e 2 dormuôrios

f
.:. Sacaáagrí[[ Centro ae
.:. Safa comporcelanatto Taraquá.:. }lca6ilmento emgesso
.;. Infra-estrutura para

-,

'.

ar condicionado tipo Spat

TERRENO
COMERCIAL
Terreno na Rua José
Theodoro Ribeiro, na

Ilha da Figueira -

(6 km do Centro)
cf 4.820m2•

Terreno cometei&! de esquina próXimo a Prefell'l.!ra R$ 1.26.000,00

Ref. 63.1 -. Terreno el 450m2 na Nova Brasília. R$ 73.000,00

Ref. 15.2 - Casa de alY. no Amizade el 130m2ell suite + 2 qtos, e demals dep. R$ 155.000,00
...... , .. _._._._ .. - ...

Terreno central com 14X28 ; 392m2• R$13O.000,00
Ref. 64,j, - Terreno 01 870m2 na Vila Rau. R$ 138.000,00

Casa mista com 6 quartos, próximo
a WEG II. Terreno com 330m2

Terreno com 900m2. contendo 14 quítinetes
de 1 e 2 quartos, bwc, sala e cozinha
conjugadas e área de serviço. Aceita

imóvel de menor valor e Imóvelno litoral.

R$ 350.000,00

, Sobrado cl 3 quartos, 2 bwc's, sala de. estar
I jantar, cozinha, área de serviço, garagem
coberta. Localizada no bairro Nova Brasflia.

Casa de alvenaria com í suíte. 2 dormitórios,
bwc, sala de estar em dois ambientes, área
de festas, garagem coberta pra 2 carros,
mezanino em piso Iarnínado. Localizada
no bairro Ãgua Verde.R$ 240.000,00
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Strasbourg Jaraguá do Sul- (47) 3370-1900
Rua Reinoldo Rau, 414 - Centro

Blumenau - (47) 3331-4500
ltajaí - (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.strasbourg.com.br DIRIJA ESSE PRAZER

Imagens sceentepara fins i:l.Islrativos. Promoção ·AtNDADÁTEMPOS1RASBOURG�. ?!rugeot206 HBF({me 1.6FLEXAl"tomátWa-ArCoOOiciooada Di!;âtal-DitBção ttidtá®ca - Stm$OI' ooi!uminaçào9sensordethwa - Vldroo e-!rav-«se!élr.cas- Fa'ÓiSCG neb;'ina -Rooasoo liga 1&\'6:- freklsASS -Am'Modeto.:07fOS-Pin:ura sólida - Prete
lncluso-Valottabe!aóeR$49,950,QO-ValotpromadQ(lalde FlS!15.950,OOClll'J'\R$4.0Q0.OOdEOO'IDSQUeCOl'tespoMeaoCâmOOAlltOmátiwTp!l'tll1icGJtAns jàiOOuso,Otar.!!dadedQEs:oquer.asco�:ârias.: 2OlI:1idades.Peugeo12C-ê »N 1.4LFlEX ·5PMaS-ArOOf'ldidonaoo- Direção líidráulica -vdros erravas elétricas-Faróisde
neblina - AwMOOe!o.:07:00· Frete lociuso - Pintura�da..f're9J talmade RS44.500,OO - Pre(jOPrmoocíona! apartir da R$ 4ítOOO,OO à ,-isla rom R$ 2..500.00 d�Bómis de fábrica e -f R$ 1 ,OtQ..OOde desooI1to promocional da eootessíonáriaStrasbourg já i..'ldl;..-<;O 00preço à esa am;ndado.uMaPeogeot307 HB r Hatch fbck 1 eSedan Vf:fSão
G,ilte-Banoos ceceare- Telo Solar-Ha11(js·f,eeBl�ootr,-Di&!uem-Piio!nAulomáliro-Ar('.on<jcionado digi:a! Bi·Zor.e.- FreiosABS-Ai� Õ',.zplo· AllG'Mooelo..:07íOO-5port.aS-fOO!D!!r.çáo2J)l16V ·-eqdpadooosérielXlm·�mbioAutomàliooSeq(ienca1Tlpt!"Or.ic Syslam Pcrscãe". Com Bôn:;s oeaté AS4.000,OOpafil a Vefsão
SedanGriffe�Bônus de atéAS3.000,OQpara aVersãoHatcil Bade fstoQU9dasConcessionáriasS!ro.�: 20 urndad&$COPeugoo! 206HB fal[w ta Ra� ktlomãtka. 2(1 urndaOOsoo Peopeot 2Q6SW f .él flex 5 portas. 2ú unk1adesdaUIlM Peugeot 307 Hatch Bac!< 8-Sedan veesêo G,i�le -5peras- rrotorízeçãc2.0l t6V.Prazo de vigência ea
promoçâodeOs..'02f2Q08a29i02l20OB,ouern:jlJanlodUtareroosesIDq\.les.Náoct:mma!l\'aC<mlm.1tas�,Alg'Jmasofer>.assão�rlaCô�..MâStrasOOt!rg.Fat3maislmormaçõessobre.prt;ÇOSaoo�espedais. oonslil�aRed9deCoocessklná(ias Peugoot !igooparaC:SC-Q7032424011acat:e\\.\\w.peugeal.com.br. .
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Rua Walter Marquardt� 2670 Barra do Rio Cerro Jaraguá do Sul· SC Fone: (47) 3370-7500

Vectra GL 1998 branco
COMP+RLL

4tlitJ'lN·'·'··

Uno ELX 4p 1995 R$ 10.900,00
,

Palio ELX 1.3 Flex completo R$ 29.500,00
Palio ELX 1:3 4p 2005 Idt/aq!te prata R$ 26 -,800,00
Escort L 1.6 GNV 1'994 R$ 10.900,00
Escort GL Zetec 1997 ac/dhikit RS 14.900,00
Pampa 1.81996 elope R$11.000,00
Fiesta GL 1.0 4p 1996 R$12.500,00
Vectr'a GL 2000 completo R$ 28.800,00
Vectra GLS 1997 RS 19,900,00
Ford Ka 2001 c/ kit + cd painel. RS 16.800,00
Kangoo Express 1,62003, R$ 23.000,00
Goff 1.6 2000 completo. R$ 28.500,00
Palio Fire 4p GNV, R$ 19,800,GO
Santana 4p '1988 GLS completo. R$ 7.900,00
Fiorino Furgão 1.51998 R$15.500,00
Gol1.6 1988 R$ 6.800,00

'

Escort GU1985 R$1o.500,00
Celta 1,0 2005 cf opcionais azul R$ 21,500,00
Fiorino Furgão 1.51994 cf GNV R$ 10.500,00
Gol MI1997 cl ac/dh/te R$ 14.500,000
Gol CU1,81995 R$·12.300,00
Audi A41.8 completa+couro 1996 R$ 28,500,00
Tipo 1.6 4p 1995 RS 9.500,00
Palio Fire 4p 2001 branco R$17.500,OO
Ford Royalle 1993 C/ kit GNV RSi0.500,,00
Corsa Sedan MN 2083 trio/ao R$ 26.800,00 .

Santana 1.8 4p 1.996 R$ 13.500,00
Clio Sedan 2002 completo - dh R$ 22.900,00
Uno EP 4p R$ 11.000,00
Escort GL 1988 R$ 5,500,00
Kombi 1:6 MI2006 Escolar R$ 29,500,00
Gal Gill 2001 4p R$ 17.900,00
Scenic RXE 1.6 2002 GNV R$ 35.900,00
Santana Evidence 1997 R$16.500,00
Corsa Sedan Classic 1.62005 R$ 23.900,00
Ka 2005 R$ 19.000,000
Palio 1.6 4p completo. R$ 16.500,00
Fiesta 4p 1998 RS12.900,00

CONSÓRCIO MOTOS

Confira outras

MOTOS e valores

Honda Biz 125

115,61 mensais

Honda CBX 250 Twister

R$ 210,15 mensais

CONFIRA ALGUMAS DE NOSSAS VANTAGENS

# Sem taxa de adesão;
# Redução de parcela após contemplação (via lance);
# Carência de 2(dois) meses após contemplação (via lance);
# Antecipação de parcela na ordem direta ou inversa;
# Sem íuros, sem taxas extra etc;

Yamaha Fazer 2 O

R$ 8,08 mensais

Honda XR 250Tornado

R$ 229,88 mensais

CRÉDITOS MESES

"'2.78000 2 ...989

"'4.9"'0,00 256,54 MESES MESES
"'7.040,00 293,"'9

324 ... 7
... 9 .... 70 00 32984

30.00000 38"',49
378,202 -s , 30000 37275 35.000,00 445,07

24.56000 42258 40.000,00
635,82
508,66 486,26

28.27000 4864...
50.000,00 540,29

29.59000
60.00000 76298 64834

ah'Gtyt.h_ 70.00000 890 ... 5 75640

aiMBt4t.h_ ....0 ... 7,3 ...

37.36500 '
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VEícU'LOS
3275-0045

CORSA SEDAN 1.6 2005 r,OM OPCS

FIESTA CLASSI4P 1999 C. OH + OPCS

SIENA STILE 1.61999 COMPL. + GNV

---�---VEíCULOS

www.giovaneveiculos.com.br

Todos os valores abaixo são negociáveis
Rua Bernardo Dornbusch, 330 * Entrada Clube Atlético Baependi

ESCORT GL 1.8 1998 C. OH + OPCS

FIESTA PERSONALITE 1.0 2003 C. OPCS

TWISTER 2005

Astra CD 2.0 2004 Parati CL 1.6 1994 . Palio Fire EX 1.0 8V 2001

FIESTA 4P GL 2000 COMPLETO

KA GL 2000 C. DH+ VIDRO ELE. + OPCS

UNO MILLE SX 4P 2000 COM OPCS

Go11.6 AP 1993

CLIO SEDAN 2006

VECTRA GLS 1999 CÓMPLETD

EMAIS ...

BLAZER DLX 2.2 GNV 98
CHEVETT 93
MONZA SlJE 2P compl 87
PARATI Gill 1.8 4P completa 01
POLO 1.6 completo + rodas 03
GOL 1.0 94
GOL CL 1.6 GNV 92
PAllO WEEKEND CITY 1.5 8v compl 99
STRADA WORKING 00
FUSION completo 06
ECOSPORT XLT 1.6 compl. +ab+courn 04
FOCUS Gl 1.8 completo 01
FIESTA 4P trava e alarme 97
ESCORT lETEC 4P GL 1.8 completo 97
ESCORTL1.6 2P 92
VERONA GHIA 4P compl.+ rodas 93
PEU. 307 feline aut.+ couro 04
2061.6 2P completo+GNV+rodas 00
SCENIC RT 1.6 16V COMPLETA 02
CLIO SEDAN RN 1.0 16V completo 03
XTIiJOO 04
TWISTER 07
CG 125 Cf PARTIDA 00

;

:
.... �Olf����:"�I)I)�_p,,�t() ç'i()_�.�.��()LC:"�C:'!_!l�.:2_oll,,"'!!!'!.e!_h<>1·:�i;�;·�!;�:��!j_��_ _]

_ ..,�, .s��_I
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R$ 42.000
Entrada + saldo om até 60 meses
com taxa a pamr de 0,99% a.m.

R$ 42.000
Entrada + saldo em até 60 meses
com iaxa a partir de 0,99% a.m.

R$ 42.500
Entrada + saldo om até 6.0 meses
com taxa a partír de 0,99% a.rn,

R$ 40.000
Entrada + saldo em até 60 meses
com taxa a partir de 0,99% a.m.

R$ 52.000
Entrada + saldo ern até 60 mêses
com taxa a partir de 0,99% am.

307 RAllVE 2.0
COMPlETO. COURO. CAMS. AUT.. 2005

R$ 29.000
Entrada + saldo SOl até 60 meses

com taxa a partir da 0.99% am,

STRASBOURG

Rua Ângelo Schioche� SO
Centro - Jaraguá do Sul

Fone: 47 3275-1132

veículos
.com.br

NOVOS E SEMI-NOVOS
Venha realizar seu
sonho de ter um carro
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Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 1014 - Centro

(em frente Posto Marechal)

NISSAN PATHFINDER 1994
V-6, PRETA, COMPLETA, VECTRA CO 1994,

AUTOMÁTICA VERMELHO, COMPLETO
KA 1.0, 1998,BRANCO

OMEGA GLS 2.0 1993,
AZUL, COMPLETO COM

TETO SOLAR

GOL 1,0, 4p, 2000, BORDÔ,
COM OPCIONAIS

ESCORT GL 1.8 1991,
AZUL COM OPCIONAIS

SAVEIRO Cl 1.6,1989.
BRANCA

VECTRA GLS 2,0, 96,
BRANCO,COMPLETO+ GNV
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� O CORREIO DO POVO
Ii.i:.I FIM·DE.SEMANA, 1/2 DE MARÇO DE 2008 vEícULOS----------�-

MUITAS OPÇÕEÇ EM UM SÓ lUGAR
VEíCULOS SEM ENTRADA
CRÉDITO RÁPIDO E FÁCil

AS MENOREÇ TAXAS DO MERCADO
ÓTIMA VALORIZAÇÃO DO SEU USADO
PRAZO DE ATE 60 MEÇEÇ PARA PAGAR

•

SEU CARRO ESTA NA

11 ane« de� e gwuudia.
Você que exige veículos de qualtdade, procedência gar�nfida

revisão preventiva e urna negociação frans!=,arenfe, venha nos visitar

CoroDa xu 16MAUT. - 2003 - Preta - (AQ /AI I CeHa 1.0 - 2004 • Prata- (AO I AL I VE / DT I
AL/RE/FN/VEíDT10K/AC/RLL/TE·4PI AC / LT /TE· 2P)

.www.ditrentoautomoveis.com

FORD
ECOSPORT 4WD 2.0 - 2004 - PRATA - 4WD/ AO / ALI VE / DT / OH / AC /
LT/TE-4P
ECOSPORTXLS 1.6- 2004 - BRANCA-AC/DH/VE/TE/LT /DT IAL-4P
ECOSPORTXLS 1 ,6 - 2005 - VERMELHA - AC/VE/TEI LT IDT /RE/FNI
GNV�4P
ECOSPORTXLS 1.6 L-2005 - PRETA -AC/DH/VE/TE/DTIRE-4P
ESCORT SW1.6- 2001- PRATA-AO/ ALlVEJDT /DH/ AC/LT /TE-4P
ESCORTSW 1.8-1998 -AZUL-AC/DH/VE/TE/DT ILT -41'
ESCORT SW 1.8 • 1997 - VERMELHA - OH / LT/ DT - 4P
ESCORT SW GLX1.8 -1998 - AZUL - ACIDH/VE/TE/DTI RLL - 4P
FIESTA 1.0 -1998 - PRATA - AOI DT / LT - 4P
FIESTA 1.0 HATCH - 2004 - PRATA - DT / LT - 4P
FIESTA 1.0 HATCH - 2004 - BRANCA - DTI LT - 4P
FIESTA 1.0 HATCH - 2003 - BRANCA - LT / DT - 4P
FIESTA 1 ,O HATCH - 2003 - PRETA - LT IDTIAO - 4P
FIESTA HATCH 1.0 8V • 2004 - BRANCA - AOI VE / DT / OH / AC / LT / TE·
4P
FIESTA HATCH 1.0 8V - 2005 - PRATA - DT/ LT /TE - 4P
FOCUS 1.8 L HATCH· 2003 - VERDE-AO/VE/DT /DH/AC/LT ITE -4P
FOCUS GUIA AUT 2,0 - 2005 - PRATA - AC I OH I VE I TE I DT / RE / AUT /
COURO-4P
KA 1.0 8V - 2002 - PRETA - AO/ DT / LT /TE - 2P
KAGLIMAGE1.0-2001-CINZA-AO/VE/DT/DH/ -2P
CHEVROLET
CELTA 1 ,O - 2004 - PRATA· AO/ALIVE/DT/AC / LT /TE - 2P
CELTA 1 ,O - 2003 - VERMELHA· AO/ DT / LT - 2P
CELTA 1 ,O - 2002 - VERMELHA - AO/ LT/ DT - 2P
CORSAHATCH 1.08V - 2002 - BRANCA-AO/AllOT/AC/LT/TE -4P
CORSAHATCH 1.0 MILLENIUN - 2001 - CINZA-AO/DT /LT /AL/TE -4P
CORSA HATCH 1.0WIND· 2001 - CINZA - AO/ DT - 4P
CORSA HATCH JOY 1 ,8 - 2005 - VERMELHA - AO IAl / FN / DT I AC / IT /
TE-4P
CORSA SEDAN 1 ,O - 2001 - VERMELHA - AO/ DT - 4P
CORSA SEDAN 1,0 - 2004 - BEGE - AO/ DT / LT - 4P

CORSASEDAN 1.0 -2002 - CINZA -AO/DTIlT -4P
CORSA SEDAN 1.0 - 2001 - VERMELHA - AO/ DT /LT /TE· 4P
CORSA SEDAN 1.0 - 2002 - BRANCA - DT /TE - 4P
CORSA SEDAN 1.0 MILLENIUN - 2002 - BRANCA - AO/ DT / AC - 4P
CORSAWIND SEDAN 1.0 - 2001- BRANCA-AD/ALlOT -4P
VW
FOX 1.6- 2005 - CINZA- DH/lT lOT /AO-4P
GOL 1.0 16VHIGHWAY - 2002 - PRATA- AO/ AL/VE/DTIDH/LT/TE -4P
GOL 1.0 8V -1997 -CINZA- BÁSICP- 2P
GOlPLUS 1.0 16V -2001- PRETA- LT /DTIAO-4P
GOLPLUS 1.0 16V -2001-CINZA- TE/VE/AO/DT /IT -4P
GOlPOWER 1.6-2003-CHUMBO- DT IDH/LT/TE-4P
GOL SPECIAL 1.0 - 2002 - BRANCA - BÁSICO - 4P
PARATI1.0 16VTOUR - 2002 - CINZA-AL/VE/DTIDH/LT/TE -4P
SANTANA1.8-2001-PRATA-AC/DH/VE/TE/RE/DT-4P
FIAT
FIORINO 1.5 FURGÃO IE -1997 - BRANCA - BASICO - 2P
PALIO 1.0 8V - 2006 - VERMELHA - AO/ DT / LT - 2P
PALIO EDX 1.0-1998 - CINZA-AO/VE/DTAC/LTITE-4P
PALIO ELX 1.3 8V - 2005 -BRANCA- AO/ ALIVE/ DT /DH/AC/Rll/lT /
TE-4P
PALIO FIRE 1.0 - 2001 - VERMELHA -AO/ ALIVE/DT /AC/RLl/LT /TE-
2P
PAllO WEEKEND 1.616V -1998 - VERDE - AO/ AB/ALIRE/FN/VE/DT /
DH/ AC/ LT ITE· 4P
SIENA 1.0 16V - 2002 -AZUL- AO/Al/VE/DTIDH/AC/RLL/TE-4P
SIENA FIRE 1.0- 2007 - CINZA-AOIAl/VEDT DHIAC/TE-4P
STllO 1.8 8V - 2005· VERDE - ALI AO/RE/VE/DT/ DH/AC/CD/LT /TE
-4P
UNO CS IE 1.5 -1995- VERDE -AO/DT /LT - 2P
UNOMillE FIRE - 2002 - VERMELHA - LT / DT / AO - 4P
UNOMllLESX·1998 - VERMELHA-VE/DT/AC/LT /TE-2P
UNO MILLE SX 1 O -1997 - VERMELHA - AO/ DT / LT - 4P
RENAULT
CLIO 1.08V - 2002-CINZA- ABIAO/VE/AC -4P

CLIO AUTHENTIC 1.0 16VSEDAN- 2005- PRATA- TE/AO/DT -4P
CLIO EXPRESSION HATCH 1.0 16V - 2004 - VERDE - AO / AB / AL VE lOT /
DH/ AC/LT ITE -4P
CLIO EXPRESSION SEDAN 1.0 16V - 2005 - PRATA - AC / OH / VE /TE / AB /
DT /IT -4P
CLIO HATCH AUT 1.0 8V - 2006 � CINZA - DT / LT - 4P
CLIO HATCHRl 1.0 8V-2001- PRATA-AOIAB/VE/ AC -4P
CLIO PRIVilEGE 1.6 16V SEDAN - 2005 - VERDE - AC / OH / VE /TE / AB I
DT/lT/RE/RlL/CD-4P
CLIO RN 1.0 16V -2002 - BEGE-AC/LTlOT /VElAB/TE· 4P
CLIO SEDAN 1.0 16V -2006- VERDE-AC/DH/VE/TE/ AB/DTIlT -4P
CLIO SEDAN 1.0 16V -2006 - VERDE - AO/ ABIAL/RE/VE/DH/TE/DT-
4P
CLIO SEDAN AUTENTIC 1.0 16V - 2004 - PRATA - AOI DTI IT - 4P
SCENIC 1.616V - 2002-CINZA - AOIAB/RE/FN/VE/DT / DH/AC/RLll
CD/lT/TE -4P

,

SCENIC 1.616V - 2002 - PRETA - AO/ ALI AB/VE/DTIDH/ AC/ IT /TE-
4P
SCENIC EXPRESSION 1.6 16V - 2005 - BEGE - AC / OH I VE /TE / AB IDT /
IT -4P
SCENIC EXPRESSION 1.61-6V - 2005 - CINZA - AO/ AB/ ALI P.f/VE/ DT /
DH/ACiRLl/LT/TE-4P
HONDA
CIVIC LX 1.7 - 2006- PRATA - AO/ AB/ AL/RE/FN/VE/DT/DH/AC/RLl
/CD/lT/TE-4P
TOYOTA
COROllAXEI18VVT - 2003 - PRATA - AO! AB/ALI RE/FN/VE/DT /DH/
AC/RLLlTE-4P
COROlLAXLl16VVT AUT.· 2003 - PRETA- AO/AB/ ALI RE/FN/VE/DT /
DH/AC/Rll;TE -4P
PEGEOUT
206SW16/ESCAPADE FX- 2007 - PRATA· AO/VE/DT/DH/AC/RlL/LT
/JE-4P
PEGEOUT 2061.0 SENSATION - 2004 - CINZA - AO /Al / VE I DT I IT / TE -

4P

,!c�' ,,;, Rua Exp. J\:ntônio Carlos Ferreira, 130 ao lado da MorettiVFord. 3371'-8287
N·, • •

•
•
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CHEVROLET

ASTRA· Vende-se, 03, 2.0, 4. pts,
flex. R$ 30.000,00. Tr: 3273-0775 cl
Milton.

UNO . Vende-se, 93, 1.0. R$
7.500,00. Tr: 3370-8415 ou 8809-
7256 após 17h.

UNO - Vende-se, 93,' 4 pts.R$
4.000,00 + pare. Aceita-se moto. ir:

.

3376·1532 ou 9180-2485.

UNO,' Vende-se, 96, 4 pts, azul,
compl. Tr: 9184-1330.

UNO - Vende-se, 99, GNV. Tr: 9184-
1330.

-

FORD

FIESTA - Vende-se, 98, 4 pts, 1.0. Tr:
3371-6480.

CELTA - Vende-se, 2p, branco, 2004,
excelente estado. Tr: 91 02-2008. FIORINO - Vende-se, 02, furgão, c/4

pneus novos. Tr: 9184-1330.
CORSA - Vende-se, Di, 4 pts, wind.

- Tr: 9903-0941.

CORSA - Vende-se, 96, ci ar, te. Tr:
3273-5015 após 14hs.

CORSA - Vende-se, 97, wagon,
campI. Tr: 8824-9919.

CORSA - Vende-se, 99, 1.0. Tr: 3371-
0424.

MONZA - Vende-se, 87, 2.0. R$
5.500,00. Tr: 8819-5949.

MONZA - Vende-se, 89, cl GNV. Tr:
3276-2123.

MONZA - Vende-se, 96, 4 pts, cornpt
ar. R$ 13.200,00. Tr: 3376-2247

(meio-dia).

FIORINO - Vende-se, 98. R$
12.000,00. Tr: 3275-0767 ou 9914
1500.

PÁLIO - Vende-se, 00, cl Idt. Tr:
3370-4810 ou 8803-7468.

PÁLIO - Vende-se, 06. Flex. compl. -

AR. R$ 28.500,00. Tr: 9978-9990.

PÁLIO - Vende-se, 97, 1.6, 16v,
cornpl. R$ 17.500,00. Tr: 9128-
8100.

PÁLIO - Vende-se, 98, 4 pts, cl ar, te.
R$13.800,00. Tr: 3276-2136

STllO - Vende-se, 1.8, 16v,
completo, 2003. Impecável. Tr:
8406-4447,

S-10 - Vende-se, 98, compl,V.6, TEMPRA - Vende-se, 96, cl GNV. Tr:
c/GNV. Tr: 3273-7472 ou 9928- 3370-8526.

8275.

VECTRA - Vende-se, 94, CD. Troca-
'

se pormoto. R$15.000,OO. Tr: 3372-
1578 ou 9166-3800.

VECTRA· - Vende-se, 94, gis,
compl+gnv. R$ 16.000,.00. Ir:
9128-8100.

FIAT

FIESTA - vence-se, 98, 4 pts. 1.0. Tr:
3371-6480.

FIORINO - Vende-se, 02, furgão, c/4
pneus novos. Tr: 9184-1330.

FIORINO - Vende-se, 98. R$
12.000,OQ. Tr: 3275-0767 ou 9914
1500.

.

PÁLIO � Vende-se, 00; cl Idt. Tr:
3370-4810 ou 8803-7468.

PÁLIO - Vende-se, 06. Flex. compí -

AR. R$ 28.500,00. Tr: 9978-9990.

PÁLIO - vende-se, 97, 1.6, 16v,
cornpl R$ 17.500,00. Tr:. 9128-
8100.

PÁLIO - Vende-se, 98, 4 pts, el ar, te.
R$13.800,00. Tr: 3276-2136

STllO - Vende-se, 1.8, 16v,
completo, 2003. Impecável. Tr:
8406-4447.

TEMPRA - Vende-se, 96, cl GNV. Tr:
3370-8526.

TIPO - Vende-se, 96, 1.6. R$
5.000,00. Comavarias no motor. Tr:
9606-4259.

UNO • Vende-se, 88, álcool. R$
5.000,00. Tr: 9913-1782.

TIPO - Vende-se. 96, 1.6. R$
.

5.000,00. Com avarias no motor. Tr:
9606-4259.

UNO - Vende-se, 88, álcool. R$
5.000,00. Tr: 9913-1782.

UNO - Vende-se, 93, 1.0. R$
7.500,00. Tr: '3370-8415 ou 8809-
7256 após 17h.

UNO - Vende-se, 93, 4 pts.R$
4.000,00 -l' pare. Aceita-se moto. Tr:
3376-1532 ou 9180-2485.

UNO - Vende-se, 96, 4 pts, azul,
compí. Tr: 9184-1�3Q.
'uNO - Vende-se, 99, GNV. Tr: 9184-
133Q.

APOLO - Vende-se, 91. R$ 7.200,00.
Tr: 3273: 1798 ou 8826-2502r-

FUSCA - Vende-se, 79. Ou troca-se

por moto. R$ 2.400,00. Tr: 8424-
2073.

.

GOL - Vende-se, 84. R$
2.400,OQ+Qoc. Tr: 3275-2034.

GOL - Vende-se, 95. R$
8.300,OO+pare. Tr: (46) 9104-8134.

. GOL - Vende-se, 96, 1.6. R$
13.000,00. Tr: 8807-0261.

GOL - Vende-se, 96, prata. Tr: 9951-
0081.

GOLF - Torra-se, 01, 2.0,
campi + couro, automático,
emplacado 08. R$ 29.900,00. Tr:
9191-6333.

GOLF - Vende-se, 96, 1.8, 4 pts, c/
dh. R$12.800,00. Tr: 3370-8352.

4.000,00. Tr: 3376-0223 ou 8411-
8497..

SCENIC - vende-se, 01, 2.0, RXE, cl
GNV. R$ 35.000,00. Tr: 3371-8153
ou 9936-1304.

38.000,00. Tr: 3372-0071.

CBX - Vende-se, 01. R$ 4.000,00. Tr:
3370-4134 ou 9973-8955 CG - Vende-se, 150, KS. Tr: 3371-

1758.
KOMBI- Vende-se, 00, furgão cl GNV
R$ 17.500,00. Tr; 3275-0767 ou

99141500.
SCENIC - Vende-se, 03, campI. R$
37.800,00. Ir: 8831-8989 . CG - Compra-se, 125. Tr: 8408-

3633. DT - Vende-se, 89, pi trilha. R$
1.500,00. Tr: 9183-7373.

DT 180 - Vende-se, 89, pi trilha. R$
1.500,00. Tr: 9968-9296.

PARATI- Vende-se, 00, campi, 1.6, 4
pts, azul. R$ 21.000,00. Tr: 8402-
2527.

MOTOS CG - Vende-se, 01. R$ 3.300,00. ou
. troca-se por material de construção
Tr: 9166-7580.

PARATI - Vende-se, 98, GNV. R$
16.500,00. Tr: 9937 -5984.

BIZ - Vende-se, 03, preta. Tr: 3371-
6415 au 9183-6415 com Maureen.

CG - Vende-se, 04, el capa de chuva e

capacete. R$ 3.700,00. Tr: 9183-
7550.

SHADON - Vende-se, VT 600. 02.
chumbo. cl nota.c/ 7.450Km.

original. Tr: 9157-3000 ou 9118-
3000.RENAULT

BIZ - Vende-se, 05, ES. R$ 4.000,00.
Tr: 3370-4260.

CG - Vende-se, 04/05, ks. R$
4.900,00. Tr: 8403-4076.

CB 450 � Vende-se, 88.' Tr: 3370-
CLIO - Vende-se.Ot, 1.0 8)/ ,01 . 5622.

CampI. cf abg. R$ 20.500,00. Tr:
3275-0767 ou 99141500. CBR - Vende-se, 900 RR. R$

SUZUKI - Vende-se, 95,DR 650. R$'
11.000,00. Tr: 9941-5855 ou 8445-
2370.CG - Vende-se, 05, 150. R$
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LEVE O SOL COM VOCÊ.

Joinville Jaraguá do Sul
473145.42421 Av. Marquês de Olinda, 17441 América 473370.4800 I Av. Prefeito Valdemar Grubba, 2120 I Vila lalau �.

(4)
Gabivai
Tudo que Você Quer
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WWW.LIBERTE.COM.BRLib�1· BLUMENAU
3144-3144
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}ARAGuA DO SUL
3214-0000
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3370-3113
Av. Prefeito Waldemar Grubba, 4040 - Centenário - Jaraguá do Sul

www.streetcarveiculos.com.br

Picasso Exclusive 2003 R$ 39.990,00

(471 3370-3015
ANTES DE COMPRAR SEU CARRO NOVO ..

CONSULTE-NOS

Rua Presidente Epitácio Pessoa 570 , sala 02 - Jaraguá do Sul - Santa Catarina NOVOS E SEMINOVOS'

3370-7942

PROMOÇÃOp�7#
- $50°0A CADA

R
_ 'EM COMPRAS

VOCÊ RECEBERÁ UM CUPOM PARA
CONCORRER A' -

SORTElO DIA 20/03/2008 ÀS 19h.
Rua Walter Marquardtl 2820 - SL. 05 • Barra

DE R$100,OO
EM DINHEIRO
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Requisitos: - vivência como Engenheiro de Processos;
- domínio dos processos de usinagem de máquinas e ferramentas de CNC

'ã

(centro de usinagem e torno) e de acabamento (retifica e brunidora); i
- inglês intermediário; -

____

-

s_up_er_io_rc_om_pl_eto_e_m_En_ge_nh_ar_ia_M_ec_ân_íca_,E_lé_tric_a_OU_d_ep_ro_du_çã_O. � çÕE�HA
� PONTOCOM MaioreyTnformações:• TREINAMENTO EM INFORMÁTICA Fone.3055 - 2021

Rua: Epitádio Pessoa. 85 - Centro (Em Frente ao Corpo de Bombeiros)

Centro Politécnico
Geraldo Werninghaus

cepeg Cursos Técnicos

Politéenic
2a et atrículas (va mãnescente

até dia 07 de março para os cursos:

Email:cepeg@cepeg.org.br Fone/Fax: 3273-5267
Veja programação de cursos especiais no site www.cepeg.org.br

� O QUE ACONTECE NA REGIÃO VOCÊ lÊ AQUI!

WWW.OCORREIODOPOVO.COM.BR

Rexroth
Bosch Group

Bosch Rexroth recruta profissional, de ambos
os sexos, para atuar na sua unidade de
PomerodelSC.

Engenheiro(a) de Processos
Para especificação técnica e aquisição de máquinas e equipamentos

e desenvolvimento de processos de fabricação de usinagem.

Enviar currículo, até 05/3/08, mencionando no campo assunto o código
ENG� PROCESSOS_POP, para o e-mail curriculo@boschrexroth.com.br

Consultores de vendas externas para Telefonia Móvel Empresarial e
Auxiliar Administrativo para Jaraguá do Sul e Região.

Interessados entrar em contato com Káthia através do fone (47)3055-0099 - 9609-0281 ou

pelo e-mail rh@businesstim.com.br.

Contrata-se Professor
Contrata-se professor para o Centro

Politécnico Geraldo Werninghaus no Curso
Técnico de Segurança do Trabalho com curso

superior completo em Segurança do
Trabalho.

Tratar no telefone 3273-5267 com Rejane.ou
enviar curriculum vitae

apoiopedagogico@cepeg.org.br

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital CatarinenseAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Visite nosso site e

aproveite para cadastrar
seu Currículo e consultar
as vagas disponíveis.

www.back.com.br AUXILIAR DE LABORATÓRIO - Ensino médio completo. Desejável
conhecimento em área têxtil.

AUXILIAR DE PRODUÇÃO -1 O VAGAS - URGENTE - Residir nas proximidádes
do bairro Vila Rau.VAGAS URGENTESm

VAGAS PARA JARAGUÁ DO SUL
Endereço para cadastros: Rua Victor Gaulke, 70 - Bairro

Czerniewicz - Próximo ao Hospital Jaraguá e SCAR

CALDEIRISTA - Ensino fundamental completo ou em curso. Experiência de um
ano com operação de caldeira a vapor com abastecimento manual ou

informatizado.

COSTUREIRA - Experiência de um ano com máquina reta.
ANALISTA DE SISTEMAS - Superior completo ou em curso em áreas afins.
Experiência 02 anos plataforma windows e linux, linguagem Delphi, banco de
dados relacional e SOL

ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL - Ensino técnico completo.
Conhecimento com manutenção de empilhadeiras.

ELETROMECÂNICO - Ensino técnico na área completo ou em curso. Área de

produção de montagens de máquinas.
AUXILIAR DE ELETRICISTA - Ensino médio completo. Desejável ter cursos na

área de elétrica e/ou eletrônica.

AUXILIAR DE INSTALAÇÃO - Ensino médio completo. Desejável ter cursos na

área de elétrica e/ou eletrônica.
JARDINEIRO: Experiência como Jardineiro em empresas.

PROGRAMADOR DELPHI: Ensino superior completo ou em curso. Experiência 2

anos plataforma windows e linux, linguagem Delphi, banco de dados
relaclonal e SOL

RECEPCIONISTA: Ensino superior em curso. Desejável conhecimento com

central PABX.

SUPERVISOR DE SERViÇOS: Ensino médio completo. Experiência com

coordenação de grupos de serviço especializado.

TELEVENDAS - Ensino médio completo ou em curso. Conhecimento com

televendas ativo e receptivo.

TORNEIRO MECÃNICO - Ensino fundamental completo. Experiência minima
de dois anos na função.

TORNEIRO MECÃNICO - Para trabalhar com torno convencional e freza.

VENDEDOR TÉCNICO - Ensino médio técnico (eletrotécnica,
eletromecânica, mecânico). Disponibilidade para viagens. Facilidade em

negociações.

i A

JARAGUÁ DO SUL

AUXILIAR ADMINISTRATIVO
2° grau completo. Conhecimento
em informática. Disponibilidade
para atuar no bairro Czemiewcz
ou Água Verde;

ANALISTA DE FINANCEIRO
Ensino Superior Completo.
Conhecimento em Mercado de
Capitais, Operações,
Empréstimos, Financiamento.
Contratação de Cãmbio e Excel
avançado.

ANALISTA DE PROCESSOS -

. RAMÓ METALÚRGICO
Necessário possuir Ensino
Superior Completo ou estar
cursando, Conhecimento na

Função.

ASSISTENTE CONTÁBIL
Ensino Superior cursando ou

completo em Ciências
Contábeis. Conhecimento na

função. Disponibilidade para
atuar em Jaraguá do Sul.

ASSISTENTE DE ESCRITA
FISCAL
Conhecimento em Escrita fiscal.

ASSISTENTE DE RH -

TREINAMENTO
Ensino Superior Cursando ou

Completo. Conhecimento com
organização e acompanhamento
de treinamento e cargos e

salários.

iazera, 103 - Centro TeL 3276",0700
,,/>-'-. . i!li__L,_?'_ .';'"

·.9·tupomela.eq!11
da Figueira. Conhecimento da

função.

AUXILIAR DE VENDAS
Conhecimento em rotinas
administrativas e informática,
Disponibilidade para atuar no
Bairro Amizade.

CAIXA
2 Grau Completo, Conhecimento
na função. Disponibilidade para
atuar em Corupá.

CONTADOR
Ensino Superior Completo em
Ciências Contábeis.
Conhecimento na Função.
Disponibilidade para atuar em

Jaraguá do Sul.

ELETRICISTA AUTOMOTIVO
Conhecimento da função de
eletricista automoüvo, Primeiro
Grau completo, Disponibilidade
para atuar em horário normal.

ELETRICISTA MANUTENÇÁO
Necessário possuir curso técnico
na área de elétrica. Conhecimento
em manutenção elétrica.
Desejável curso de NR-10.

FERRAMENTEIRO
Conhecimento na função em

com: fresa e torno ,

interpretação de desenho
mecânico.

AUXILIAR DE ELETRICISTA
Disponibilidade para atuar na Ilha LiDER DE PRODUÇÃO

LABORATORISTA
Disponibilidade para atuar na Vila
tatau. Conhecimento da função.

Curso Técnico ou Tecnólogo em

Mecânico ou Elétrico ou Eletro
Mecânico cursando ou

completo, Conhecimento no

setor de trefilação e esmaltação
e coordenação de equipes.
Disponibilidade para atuar em
Joinville.

MECÂNICO DE AUTOMÓVEIS
Desejável estar Cursando 2°
grau. Conhecimento em

mecânica geral de automóveis.

MECÂNICO DE INDUSTRIAL
Necessário possui de Elétrica e

curso de Eletromecânica
completo ou em andamento.
Conhecimento na função.
Disponibilidade para atuar no
Bairro Chico de Paula.

OPERADOR DE GUILHOTINA
1 ° grau cursando ou completo.
Conhecimento na função no

ramo gráfico. Desejável
conhecimento com máquina de
acabamento gráfico.

OPERADOR DE RETiFICA
CIUNDRICA
2° grau Cursando ou Completo.
Conhecimento na função. Curso
Técnico em Desenho ou

mecânica. Disponibilidade para
atuar em 2 turno.

PROGRAMADOR (A) DE WEB
Conhecimento em desenvolver
websites noções básicas com
PhotoShop Corel Draw e recorte

de layolit HTM Flash PHP.

Desejável conhecimento em:

ASP NET

PROGRAMADOR (A) DE PCP -

RAMO TÊXTIL
Conhecimento na função no

ramotêxtil.

SOLDADOR
Conhecimento na função com

solda lig, mig e elétrica,

Disponibilidade para atuar na
Ilha da Figueira.

VENDEDOR (A) EXTERNO
Conhecimento com vendas de
produtos e serviços de
informática.

VENDEDOR (A) INTERNO
2 ° grau completo.
Conhecimento na função com

vendas de roupas e informática.
Disponibilidade para atuar em
horário comercial.

GUARAMIRIM

ANALISTA DE RECURSOS
HUMANOS
Ensino Médio Completo.
Conhecimento com folhas de

pagamento e rotinas do
departamento pessoal.
Disponibilidade para desloca-se
para Guaramirim.

ANALISTA DE CARGOS E
SALÁRIOS
Ensino Superior Cursando ou

completo. Conhecimento em

elaboração e acompanhamento
de cargos e salário.

VENDEDOR EXTERNO - SETOR
ALIMENTíCIO
2° grau Completo,

.:....-..::...!....,..-..... _o....::;
_

Os interessados devem comparecer com sua Carteira de Trabalho na Meta Recursos Humanos

VAGAS ABERTAS

Compareça munidos de documentos

Rua Jorge Czerniewicz, 1245 (Rua do Hospital)
Cx. Postal 200 - CEP 89255-000

Fone (47) 3371-4311

Fax (47) 3275-1091 1IIIm...
recrutamento@humana.com.br I ww.humana.com.br

o AUXILIAR DE PRODUÇÃO - VÁRIAS VAGAS o Nâo
exige escolaridade - Para Empresa de Alimentos. (Vagas
Efetivas - 1 0, 2° e 3° turno).
o AUXILIAR DE PRODUÇÃO (8795) - Serviços gerais -

Residir no Bairro Garibaldi ou proximidades.
- ASSISTENTE DE LABORATÓRIO (8763/8878) -

Técnico em química ou alimentos.
- COSTUREIRA (8827) - VÁRIAS VAGAS

o CALDEIREIRO (8860)
o CONTADOR (8753) - Superior Completo/Com
Experiência.
o 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).
o ELETRICISTA (8875)
o ENGENHEIRO MECÃNICO (8855)
- FERRAMENTEIRO (8721)
- FUNILEIRO (8859)
- FRESADOR (8779)
• MECÂNICO DE MANUTENÇÃO e AUXILIAR
(8810/8887) - Curso Técnico, para
empresa de Alimentos.
o MECANICO DE MANUTENÇÃO DE EMPILHADEIRAS
(8873)
o MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE COMPRESSORES

(8873)
• MECÃNICO DE ÔNIBUS (8879)

.

- MECÂNICO DE MANUTENÇÃO (8851) - Com
experiência em Frigorífico.
- MARCENEIRO-E AUX411AR.(8843/8885)

- MONTADOR DE MÓVEIS (8866)
- MONTADOR DE PAINEIS ELETRICOS (8884) - Para
Guaramirim
o OPERADOR DE CNC (8721/8813)
- OPERADOR DE EMPILHADEIRA (8862) - Carteira de

habilitação C
• PORTEIRO (A) (8852) o 2° grau completo, Carteira de
motorista,- conhecimento em informática, word, excel,
e-rnaiís , bom relacionamento para atendimento ao

público.
- PEDREIRO E AUXILIAR (8845/8846)
• REPOSITOR DE MERCADORIAS (8809) - Frutas e

verduras
- SOLDADOR (8774/8857)
o TORNEIRO MECÃNICO (8622/8779)
o TÉCNICO DE INFORMÁTICA (8864) - Suporte técnico
e manutenção de equipamentos (hardware) de nossos

clientes, instalaçâo de redes, internet e tudo que envolve
a informática, condução própria.
o TÉCNICO ELETRÔNICO (8802) - Montagem de Placas

SMD, precisa ter conhecimento em solda.
• TÉCNICO EM VENDAS (8839) - Acessórios para
Veículos.
- TÉCNICO EM AUTOMAÇÃO (8867)
- TÉCNICO DE SEGURANÇA (8871) - Com experiência
em RH.
o TÉCNICO DE ENFERMAGEM DO TRABALHO (8889)
o VENDEDOR EXTERNO (8861) - Venda de materiais
elétricos em geral.
- VENDEDOR EXTERNO (8775) o Alimentos
• VENDEDOR(A) EXTERNO (8819) - Móveis.
� VENDEDOR EXTERNO (8849) - Material de

Construções/Acessórios.
o VENDEDORA EXTERNA (8874) o Publicidade
o VENDEDOR INTERNO (8854) - Material de Construção
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Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial

Forie: (47) 3275-8400

Técnicos

Pós-Graduação

390 horas 28/03/08

-
senae

,
••

,

ót,MO 1'\0 sêlA ClAN', elAta,
+...-__ ... �� ..

Rua dos Imigrantes, 410 • Vila Rau - Joroguá do Sul

Fone: (47) 3275-8400
www.sc.senac.br

revenda

DEPRÉ GSUPER R
Use o crediário TELPAR

*Envie mensagens
e fale por apenas

Nokia 6070
cf câmera Motorola C139
Apenas

R$199,OO
1+11

R$24,

Apenas

R$79I'OO
1+11

R$ 9,90

Sony Ericsson W200
cf câmera, Mp3 e rádio
Apenas

R$ 249�OO
1+11

$ 29,00

Motorola V3
cl câmera
Apenas

R$3991'OO
1+11

R$45,
3634-0400 Oxford· 3633·6660 Centro I São Bento do Sui

3644-5465 - Rio Negrinho - 3642·3004 a· 3273·0888 Jaraguá do SulN·>.. . -, _...,._.,�. .....
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VENDE-SE

ALARME - Vende-se, residencial. Tr:
9924-4767.

ANIMAIS - Vende-se, filhotes beagle,
cf 45dias, macho. Tr: 9902-1907.

APARELHO - Vende-se, de som, p/3
cds.R$150,00.Tr: 3275-3139

AR CONDICIONADO - Vende-se,
10.000 BTUS. RS 350,00. Tr: 3370-
8160 ou 91 04-2118.

ARCO E FLECHA - Vende-se, pi tiro
ao alvo. Equipamento compl, RS
250,00. Tr: 8424-2073.

BALANÇA - Vende-se, comi, até
15kg, nova. R$ 500,00. Tr: 3370-
0099c/Beti.

BICICLETA - Vende-se, infantil, aro

16, semi nova. R$ 120,00. Tr: 3370-
4134 ou 9973-8955.

BRINQUEDOS - Precisa-se de

doação. Tr: 3370-5123.
.

CADEIRA - Vende-se, de rooas. Tr:
3372-3945.

CAIXA - Vende-se, 2, pi moto. R$
120,00. Tr: 3376-1338.

CAMA - Vende-se, de ferro, marfim.
R$ 50,00. Tr: 8838-2957.

CAVALO - Vende-se, crioulo, pi laço.
Tr: 3376-0520 ou 8817-3296.

DOAÇÃO - Aceita-se, de roupeiro. Tr:
3370-7,236.

DOAÇÃO - Precisa-se, berço,
carrinho, roupas, pi bebê. Tr: 3276-
0656 ou 9991:1051.

DORMITÓRIO - Vende-se, de
solteiro, tabaco cl bco, de canto. R$
400,00. Tr: 8838-2957.

OVO - Vende-se, pi carro, si tela. R$

300,00. Tr: 3370-3688.

FARMÁCIA - Vende-se, cl ótimo
ponto, convênios e clientela
formados. Tr: 3372-2747.

FILHOTE - Vende-se, ilhasa apso,
desverminado. R$ 450,00. Tr: 3372-
1589 ou 8826-3586.

FILHOTES - Vende-se, de ílhaza apso,
desverminado. Tr:3371-6986 cl
Maria.

FILHOTES - Vende-se, de york shire e

rotweiller. Tr: 3376-0179 ou 9918-
7210.

GELADEIRA - Vende-se, c/340L. RS
250,00. Tr: 3376-3670 ou 8419-
2710.

LAVAÇÃO - Vende-se, ou troca-se. 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,c/ estoque. Tr: 9193-0802.

LOJA - Vende-se, de roupas, na

Barra, cl estoque, clientela. Tr: 3371-
0148.

LOJA - Vende-se, no Centro. Tr:
8802-9963.

MÁQUINA - Vende-se, de lavar
roupas, 4 kg, Brastemp. RS 400,00.
Tr:9157-7173.

MÁQUINA - Vende-se, de tear. R$
6.500,00. Tr: 9924-4767.

MÁQUINA - Vende-se, HP 12C. R$
200,00. Semi-nova. Tr: 8843-5751.

MÁQUINA - Vende-se, pi fabricar
sacolas. R$ 3.000,00. Tr: 9164-
9917.

MAQUINA - Vende-se, pi recarga de
cartucho. R$ 550,00.Tr: 9654-0999

MP4 - Vende-se, 1 GB. R$1 00,00. Tr:
8813-2235 .

•,>

vEícULOS------------
OFICINA - Vende-se, mecânica. BR
280, Tr: 3370-6588.

PANIFICADORA - Vende-se, campI.,
em Santa Luzia. Tr: 3274-8695.

PRANCHA - Vende-se, body board
Mormai, cl pé de pato redley, n° 42, e,
capa. R$ 250,00. Tr: 8825-2449.

SALÃO - Vende-se, de cabelereiro. Tr:
8404-8523.

SERRALHERIA - Vende-se, compl. cl
maquinário, caminhonete, moto. No
Centro. Tr: 3275-4015 ou 9168-

.

9124.

TelEFONE - Vende-se, fixo,
transferivel. Tr: 3371-4284.

TíTULO - vende-se, candeias
. Tr:9993-5363.

TíTULO - Vende-se, do Baependi. R$
380,00. Tr: 9917-4444 c/Theo.

TíTULO - Vende-se, Patrimonial, do
Acaraí. Tr: 3275-2500 ou 3370-
0992.

TOLDO - Vende-se, 17m em 3 partes
xl,5. R$ 900.00 .Tr: 3370-5123.

VENDE-SE - Churrasqueira elétrica,
sauna pi bwc, câmera digital. R$
300,00.Tr: 3370-3688.

VIOLÃO - Vende-se, gianini estudo.
R$160,00. Tr: 8825-2449.

COMPRA-SE

BRINQUEDOS. - Compra-se, antigos,
comandos em ação, rambo, he-man,
thundercats. Tr: 9171-4626.

CHIP - Compra-se, da Brasil
Telecom, promoção 09/10. Tr: 8408-
3633.

MÓVEIS - Compra-se, pi loja Tr:
9936-4341.

PLAY STATION - Compra-se, II. Tr:
8408-3633.

• DIVERSOS

OFICINA - Vende-se, mecânica.
compl,' cf clientela e ponto pi AULA - Aula Particular de
garagem. Tr: 3371-4284. SolidWorks. Tr: 9607·2022.

MANUTENÇÃO, DtSBLOQUEIO DE VIDEO GAMES,
JOGOS, ACESSÓRIOS E CONSERTOS EM GERAL.

Destravamos o seu Playstation 2 (qualquer modelo)
na hora com 1 jogo a escolha do cliente.

3 meses de garantia a R$100,OO ou 3X s/juros

I....
Rua Bertha_e, 525, sl1 - Barra do Rio Cerro· Jaraguá do Sul- Fone: (47) 3376-2206 • E-mail: planelagame@hotmail.com

MULTI[J[)M
SEGURANÇA ELETRÔNICA

Vendas e Assistência Técnica

Alarme residencial
Comercial e industrial
Portão eletrônico .

Interfone
Câmeras - cftv

INSTALAMOS ,ALARMES NAS PRAIAS

Rua José Narloch, 1456 - São luis
rnulticom. jgs@brturbo,com.br

Meninas Mariazinha

1471 9963-5544

EnContro lIos amigOS e cassiS

ShOW �e streett tese.
com maiS I!e 15 mUlheres

Aberto de Segunda a Sexta.
Horário: cas 151100 as 3hOO
Rua Joaquim Francisco de Paula, 1
Chico de Paula

Tel. 32.13;2347 I 8853-971.

unnlVES
PARTICUlARES

• SigilO absoluto
• Causas trabalhistas
• Extraconjugal
• Furtos e roubos .

• Pessoas desaparecidas

Tr: 3370-1929 I 9931-9138
detetivelori@yahoo.com.br COMPUTADOR - Vende-se, cornpí.

Tr: 9171-4626.

COMUNICADO
João Carlos Machado, comunica
que perdeu a carteira com todos
os documentos, nas proximidades
do Centro e Vila Lenzi. Conforme
boletim de ocorrência número

00050-2008-01584 .

Telefone para contato: 3371-
1919 ou 8809-0555.

COMPUTADOR - Vende-se, campI.
RS 650,00. Tr: 9157-7173.

COMPUTADOR - Vende-se. R$
250,00. Tr: 3370-0277 (noite) ou

8424-2138.

PLACA - Vende-se, captura de vídeo.
R$130,00. Tr: 9607-2022.

92/15: H$ 2,33 - 92/17: R$ 2,52 - 92/20: R$ 2,88
9'2/25: R$ 3,24 .. 92/30: R$ 3,79 - 14/50: R$ 7,92

Representante exclusivo para Jaraguá do Sul,
região e incluindo Luis Alves

SR. 8ENATD (47)99213303
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O QUE ACONTECE
NA REGIÃO

VOCÊ LÊ AQUI!

ASSINE E DESCUB�A

3311-19191 3055-0019
..

.

.
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AGORA EM NOVO INDEI NO BAIRIO ILHA DA fIGUiIRA�

Jaraguá do Sul Rua José Theodoro Ribeiro, 658 I B. Ilha da Figueira

�NSUL'E 3372.0676 Aberta das 8:30hs as 18:30hs
VElcULOS SUPERANDO EXPECTATIVAS

�Imagens de cunho meramente ilustrativas. *Confira outras Ofertas da Dream Car visitando a nova loja. *Financiamentos sob aprovação cadastral.
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VARIEDADES O CORREIO DO POVO IESABADO. 1 DE MARÇO DE 2008

NA MODA

,

culos confere charme e sofisticação
Mais do que um acessório de sol, ele têm a sua propriamoda

Os óculos escuros são si
nônimos de sedução, quem
usa transmite auto-confian

ça e sensualidade, além de
um .certo mistério, afinal que
olhos se escondem atrás das
lentes escuras?Além de pro
porcionar um certo anonima
to a quem os usa, os óculos de
sol são indispensáveis quando
o assunto é proteção contra

os raios solares, tanto para os

olhos quanto para a pele em

volta deles, tanto no verão,
quanto no inverno. É preciso
proteger-se sempre.

Classificado como um

acessório, tanto para homens
e mulheres, os óculos de sol
têm sua própria moda. Até

hoje Jackie Onassis é tida
como a celebridade que mais
influenciou a moda na década
de 60 com os seus inconfundí-

.

veis óculos grandes, tendência
que está de volta com tudo.

Os óculos grandes virão

acompanhados das lentes de- .

grades que fizeram sucesso

nos anos 70 e depois caíram
em desuso, e as cores podem
ser verde, rosa e amarelo, mon
tados em armações de massa,
estas em tons âmbar. Os mo

delos pequenos e lentes es

pelhadas devem ficar no fun
do da gaveta. Os tradicionais
óculos Ray-Ban, estilo voador,
são considerados clássicos e

voltaram a estar na moda.
Para aqueles e aquelas que

têm um estilo mais clássico,

DICAS DE BELEZA

uma boa opção. são as arma

ções. em preto ou castanho
tartaruga, pois não saem da
moda tão facilmente.

Mas, como o assunto é ser

fashion, como escolher o mo

delo e a cor certa? O primeiro
passo é considerar o tom da
pele. Se for pálida, prefira as

armações mais discretas em

tons rosa ou âmbar: Os estilos
tartaruga ficam bem nas peles
claras assim corno as arma

ções azuis ou verde-claras.
Quem tem a pele mais mo

rena pode optai por armações
douradas e metalízadas, assim
como as de cor ânibar enquan
to que o preto "some" e fica

pesado em rostos bronzeados.

Depois, considere o forma
to do rosto. Se for oval, ·as ar
mações ligeiramente arredon
dadas e grandes caem bem,
mas cuidado para que não saia
fora do rosto.

'

Pessoas com o rosto redondo
devem escolher modelos que
afinem o semblante, por isso a

armação deve ser damesma lar
gura e até podem sairum pouco

. do limite da face, mas sempre
em linha reta.

Quem tem rosto quadrado
deve fugir dós modelos arre

dondados, preferindo aros com

cantos retangulares e, de prefe
rência, lentes sem armação por
baixo.As armações mais estrei
tas e arredondadas são ótimas

para quem tem a testa larga e o

queixo mais fino.
Óculos eseures sõo sinônimos de sensualidade e sofisticaçõo. Quem usa,
dificilmente' passa despercebido

.

Garrafas de colônia
As embalagens são de meio ou de um

litro. Refrescam o corpo todo e já são uma
forte tendência. As deo-colônias são in
dicadas para o calor brasileiro porque
contém menos essência. O preço também
não deixa nada a desejar: um litrão de

perfume par muito menos!

Cuidado com (I base
É errado pensar que uma camada espes

sa de base vai deixar a sua pele como por
celana. A tendência é ficar um efeito artifi
cial e o cosmético "escorrer". Procure usar

. uma base leve, indicada para seu tipo .de

pele. Aquelas que têm a pele oleosa, devem
'procurar as bases de formulações "oilfree",
isto é sem óleo em sua composição...

Pescoço .

Muitas vezes ele é esquecido, mas a,

pele do pescoço é tão sensível e delicada

quanto a do rosto. Especialistas ensinam
que .o mesmo creme usado no rosto, ser
ve para o pescoço, embora existam al-:
guns produtos específicos para esta área'
do ·cQrpo. Na hora de aplicar qualquer

. : produto, siga a direção correta: sempre
.. de,baixo para cima, sempre contra a lei
da gravidade. Use sempre de delicadeza
para não estimular a flacidez natural da
pele. As máscaras faciais podem, e de-
vem, ser usadas no pescoço.

Maquiagem
na academia?

Esta é uma dúvida de
muitas mulheres, maquia
gem na academia é fashion
ou considerado "coisa de

perua"? Depende da cabe

ça de cada uma. Se você é

daquelas que faz o que quer
e pouco se importa com a

opinião dos outros porque
o que vale para você é sen

tir-se bem, use e abuse da

maquiagem não importan
do a ocasião.

No entanto, aqui vão

algumas sugestões para as

mulheres que praticam ati
vídádes físicas e que não
abrem mão da maquiagem
como item de beleza.

-

São
dicas para ficar bela sem

derreter na academia, na

praia ou no calçadão.
O pancake é indispen

sável para "segurar" a ma

quíagem, pois além de subs
tituir a base e o pó, facilita
o controle da transpiração.
Se houver a necessidade de
usar base ou corretivo, os

mais indicados são aqueles
a prova d'água. Caso não

seja, é melhor evitá-los.
Para realçar o olhar, a

dica são as sombras mais
claras em variações de rosas
ou tonsmais próximos a cot

da pele. Essas cores evitam
que ao borrar fiquem mar

cadas. Outra sugestão para
realçar os olhos sem correr

o risco de ganhar um ar

cansado é usar delineador
apenas na parte superior
e lápis só a prova d'água.
Por fim, não poderia faltar'
o blush: apenas uma pin
celada é o suficiente para
dar ou realçé!_l' aquele'efeito

,

bronzeadoj, saudável.
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PRECISA SABER HOJE! .

, .

Curso do Fecam oriento prefeituras
Neste ano, as prefeituras devem estar atentas às normas de finanças pú
blicas estabelecidas pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), que de
termina as regras para as eleições no país. Estes temas serão discutidos
no Curso sobre Encerramento de Mandato, que acontece nesta segunda e

terça-feira, dia 3 e 4, a partir das 8h30, no auditório da Unerj. A capaci-
.tnçün é realizada pela Federação Catarinense de Municípios (Fecam) em
parceria Associação dos Municípios do Vale do.ltapocu (Amvali), através
da Escola del Gestão Pública Municipal. As inscrições estão disponíveis
no portal: www.egem.org.br. Ovtras informações no-telefone (48) 3223-
1182, com Dayane Nunes.

Breithaupt foz páscoa mais barato
A Páscoa deste ano terá mais um bom-motivo para ser comemorada. A
redução de 15% a 20% dos preços de produtos consumidos nesse tradi
cional período cristão, devido à desvalo.rização do dólar e o aumento de
po.der de compra, diminuiu o valor de peixes como o bacalhau e o salmão.,
além de produtos como. o vinho e azeites importados. Esse cenário fez o

Breithaupt aumentar a oferta de produtos importados, negociando com

os fornecedores melhores preços e condições. Além dos importados, os
tradicionais itens pascais mostram-se mnis acessíveis, o que promete
que a Páscoa de 2008 será significativamente melhor que a anterior.

Reunião discutirá metas desse ano
A diretoria do Moconevi (Movimento de Co.nsciência Negra do Vale do
Itapocu) convida a sociedade paro participar da reunião de Planejamento
AnlJ.!ll, que acontece amanhã a partir das 14h, no Colégio Abdon Batista.
Serão discutidas as metas para esse ano, com trocas de sugestões.

Seminário sobre direito do criança
No dia 4 de março, sob o tema "A família, a escola e o poder público na

perspectiva do Estatuto da Criança e do Adolescente", acontece o "VII
Seminário Regional de Formação'� no auditório da Acias (Associação Em
presarial de Schroeder). Fazem parte do programa palestras, discussões e

apresentação de propostas referentes ao sistema de garantias dos direi
tos �a criança e adólescente. A recepção acontece a partir das 7h30.

Ecoturismo em Guaramirim
No dia 15 de março, a Associação Bio Radical de Canoagem promove o

80 Encontro de Ecoturismo de Guaramirim, A ficha de inscrição pode ser

retirada na Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Promoção de Eventos
(Selpe), ou no local do evento, no valor de R$5. Com saída na Represa
de Guaramirim, as 12h30, o percurso termíne.no Salto de Araquari, com
jantar de integração entre os participantes.

Co.MUNIDADE EVANGÉUCA umRANA DE JARAGUÁ DO. SUL- CEL
Rua: Esthéria Lenzi Friedrich, 18 - Centra - CEP 89251-0.10.
Caixa Postal, 113 - CEP 89251-970. - JARAGUÁ DO. SUL- SC
Fone/Fax: **(47)275-o.892 - E-mail: ceLsg@terra.com.br

CNPJ 84.433.945/0.0.01-97 - Inser. Est.: Isento

CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

Pelo presente süe convocados todos os membros do Conselho da Comunidade Evan
gélico. luterano de Joroguá do Sul- CEL, constantes do Art19 do seu Estatuto, poro
reunirem-se em Assembléia Geral Ordinário, o realizar-se no dia 31 de março de
e008, às 19h em primeiro ou às 19h30min. em segundo convocação, no Solo nO 35, no
Colégio Evangélico Joroguá, sito à Ruo Esthério lenz! Friedrich, 130, J��o�uá do Sul.

ORDEM DO DIA
l-Relatório de Atividades 2007. .

2-Prestoção de Contos Exercício 2007.
3-Eleíção do Diretoria do CEl
4-Diversos

Joroguó do Sul, 26 de fevereiro de 2008.
Waldemar Behling - Presidente

/

VITRINE--------�-

FALECIMENTOS

Faleceu às 18h do dia 28/2, a
com idade de 85

anos, o sepultamento foi realizado
dia 29/2, com saída do féretro. da
residência na Estrada jaraguózi
nho, seguindo para o cemitério

Municipal da Vila Lenzi..

Faleceu às 6h do dia 28/2, o Sr.
com idade de 60

anos, o sepultamento foi realiza
do dia 29/2 às;com saída do fére
tro da Capela São Jose, seguindo.
para o cemitério Municipal· da
Vila Lenzi.

LOTERIA

CONCURSO N° 1869

08 - 20 - 33 - 41 -

12-13-14-15 11
18-19--
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Mais de 13 milhões de aposentados e pensionistas vão receber um salário mínimo reajustado a partir de hoje

O SALÁRIO MíNIMO É SUFICIENTE?

OSMAR CARDOSO, 42, AUXILIAR
DE SERViÇOS GERAIS.

"Por um lado fico contente com

o reajuste. Porém dizer que é o

suficiente é o mesmo que querer
ser enganado, pois este valor
não muda a vida de ninguém".

SÉRGIO GIRARDI, 24, VENDEDOR.
"Se o salário mínimo fosse
suficiente trabalharíamos
todos neste piso, mas esta
não é a realidade. Por isto a

iniciativa privada costuma

pagar mais".

JOSÉ DA SILVA SOARES,
52, MOTORISTA.

"O salário mínimo não é
suficiente e chega a ser uma

vergonha. Ninguém consegue
sustentar lima casa com ape
nas R$ 412,42".

JOSIANE BARBOSA, 19,
COMERCIÁRIA.
"É bom que,tenhamºs um re

ajuste no salário mínimo, mas
confesso que na minha vida
não muda muita coisa, até
porque o valor é muito baixo".

GIORGIA WITCZAK, 20,
CONSULTORA DE PERFUMARIA.
"Seria suficiente se não in
fluenciasse outros aumentos.

. A cada reajuste nos são apre
sentados novos aumentos no

preço de diversos produtos".

CRISTIANA FERREIRA,
18, DONA DE CASA.

"Eu não trabalho fora, mas'
com o aumento do mínimo o

poder de compra na minha
casa fica maior. Apesar do
reajuste ser pequeno".

NO BOLSO

O CORREIO DO POVO IESABADO, 1 DE MARÇO DE 2008-

Mínimo com

reajuste a

partir de hoje
População afirma que custo
de vida fica ainda mais caro

Sérgio é vendedor e afirma
que o aumento influenciará
no bolso do trabalhador de
forma negativa assim que
forem anunciados novos au

mentos no custo de vida.
De acordo com o Minis

tério da Fazenda, esta falta
de poder de compra aconte

ce porque - o salário mínimo
não acompanha a inflação e

nem o INPC (Índice Nacional
de Preços ao Consumidor).
Porém, existe projeto de lei
tramitando no Congresso
Nacional que determina que
até 2011 a correção seja feita
com base nestes dois itens,
inflação e INPC, acrescido
de percentual idêntico ao do
crescimento real do PIB (Pro
duto Interno Bruto) de dois
anos antes.

No Brasil existem mais de
13 milhões de aposentados e

pensionistas que recebem um

salário mínimo, o que acarre

ta um impacto nas contas da
Previdência Social. A cada R$
1 de reajuste acrescentado ao

mínimo são R$ 180 milhões
gastos pela União ao ano.

OSNIALVES

JARAGUÁ DO SUL

O salário mínimo, de R$
380, será reajustado em tor
no de 8,52% e passa a ser de
R$ 412,42 a ·partir de hoje
em todo o Brasil. Ao con

trário do que se esperava, a

população' está mais cons

ciente de que com o aumen�
to no piso mínimo, o custo

de vida deverá ficar mais
caro. A notícia do reajus
te foi recebida com alguma
indiferença em função da
maioria dos trabalhadores
da região ter rendimentos
acima ela média nacional.
Nos próximos dias outros

reajustes podem ser anun

ciados como ó aumento no

preço dos aluguéis, alimen
tação e outras mercadorias
de consumo.

De acordo com empresá
rios do ramo imobiliário, o

aumento do salário mínimo
afeta indiretamente o IGPM

(Índice Geral de Preço de
Mercadoria) ocasionando
reajustes em aluguéis.

Para Sérgio Girardi, 24, o

reajuste afeta de forma posi
tiva somente quem tem ren

dimentos no valor do piso.
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MINIMO

"

O aumento do salário mínimo poro RS 412 o 'partir de hoje está bem abaixo
dns perspectivas do povaréu. O preço do cesto básico teve percentuais de

.

aumento muito aéima desse engodo do presidente lula.E olho que estamos
em ano eleitoral.'

_

.v

,

DIZEM POR AI •••
Que o gerente da SDR, Marcelo Müeller, admira tanto,
mas tanto, o Cacó Pavanello, presidente da fesporte. que
até mandou tonalizar o cabelo da mesma cor para ficar
mais parecido com o seu ex-chefe.

X MISÉRIA
Conhecido' pelo bom gosto e troto
fino, o advogado e amigo dós bons
Paulo Mattos é visto esporadicamente,
acompanhado de suo prole, saborean
do um "X miséria", no valor de RS
t50. Dizem que ele até já confessou
'porn amigos que é o melhor lanche do
cidade. Hum, hum!!!!

NIVER DA ALINE.
No segundo-feira (3), o gatíssima Aline
Rozza, filho do casal amigo Jeremias e

Salete Rozza, recebe os cumprimentos
: pelo idade novo. No dia 27, elo emborco
o passeio poro Portugal. presente do 'seu
papai. Quem pode, pode!

. RAINHA DA FECARROZ
Chegou o dia, galera!! Hoje à noite, o

partir dos 22 horas, acontece em Mas
saranduba, no Centro Esportivo Munici
pal. o baile de escolho do Rainha do 11°
Fecarroz. festa que será realizado entre
os dias 30 de abril e 4 de maio.

IGUAlZINHOS
E o irmõo do presidente .tulu lelé
do Silvo, 6enival Ignácio do Silvo, o

"Vavá", está, desde o renúncia de Fi
del, torcendo poro que lula se man

tenho no cargo por muito tempo, pois,
assim como Raúl Castro, ele assumiria
o poder. Deus me livre!

IDADENOVA
No segundo-feira, quem bote os taças
e foz tim-Jim é o boa praça Rodrigo
Muller, pois dia três de março é o dia
dele trocar o idade. Mil vivos!

DICA DE DOMING
Acompanhar pela 99.9, ródio
Amizade FM, às 16 horas, o
jogo Chopecoense x Juventus.

Quem não sobe
limitar-se nunca

soube escrever

BOILEAU "

HOMENAGEADA
A leitora homenageado do dia é Ze
nira lux, que troco idade hoje e lê esta
coluna poro ficar por dentro dos novi
dades do sociedade.

DICA DE SÁBADO ,..... Phtga loto
..!..

AGOM MO IUPIRCEMTlR MGll.ONI
3275·2929Assistir 00 programo

Moa Gonçalves, às
13h15min, no SBT. O patrão Geovane Demarchi e a bonita Simone Brito Senger

marcaram para 22 de março o "dia do sim"

't>.., ,�

Hoje a noite, participarão da eleição da Rainha da XXI FECARROZ, em Massaranduba as beldades Daniely
Cisz,Vanderleia Feiler, Grasiele de Oliveira, Micheli Fonseca, Eunice Estela Devalier, Priscila Reck e Pamela Giro
lometto (de pé), Rosana Hackbart, Juliana Mara Novak, Eloise Cristine Manchen, Martha Cristina

-

Rocha e Viviane Hafemann (sentadas)
,

TE CONTEI!
• Claudina Telles reúne ri reservo
special poro uma sessão privê

metragem de seu eeseme

pipoco!

• A tropa de.choque do prefeito
, Moacir Bertoldi rezo poro sair.
í quatro rondidatos em Jaraguá. É
que, de coro, ele decolo com 30%

"voto� e, no color do componho,
ruas, vai buscar o resto.

senador Raimundo
� orá em Jaraguá hoje à noite
�. poro confraternizar com o DEM e de
:quebro analiso o situação do préfi
Càndidoto o prefeito IvoJ<Onell.

muito prestigiado o posse·
o Jovem Corlos Chiodini na'pasta

,
de Comunicação do Prefeitura de

�.Joraguá.
r
�'"
• léco Póvoas, durante jantar
no quinto-feira, não se conteve

.

e pergllntou poro o prefeito de
, Guoramirim, Mário Sérgio Peix
� qual academia ele estava freqüent.,
J tando.léca achou o chefe do Poço

.

.

Municipal mais fino que assovio de
papudo.

• O PPS se reúne poro almoço
hoje, no Recreativo do Sindicato dos
Vestuários.

)"
• No Restaurante Don 6�naro, boje
é dia de almoço com rodízio esperto%
de Pizza. Deu águo no boca.

• Recebi de presente do meu

camarada Fábio Muller um kít
esperto do energético Nitrix, que
ele represento no região. Sincera
mente, show de bolo!
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Como na nossa reqmn temos vanas pessoas que aplicaram em ações do Perdigão, trago a seguir informações do Infomoney
sobre os resultados da empresa e os expectativas poro este ano. No ano passado, favorecidos pelos bons resultados do

compa�hia e pelos projeções favoráveis 00 setor, os ações ordinários do Perdigãõ superaram o valorização do Ibovespa
no p�no�o, acumul�ndo uma alto de 49,58%. E se depender dos analistas consultados, o prognóstico deve permanecer
pOSitiVO a companhln neste ano, uma vez que a Perdigão "está estrategicamente bem posicionado paro resultados ainda
melhores ao longo de 2008". Portanto, esta é uma ótimo dica para quem quiser aplicar nos ações do empresa.

BR 280 ILUMINADA .......... · .. ·············· .. ···· ...... ·· .... · .. · .. ····· .. ··............................... !

A administração municipal de Guaramirim acabo de con

cluir o obra de iluminação público da BR 280, em frente à
WEG Ouímica, alcançando um total de 120 ampliações no

rede de energia elétrico do município, desde o ano passa
do. A iluminação no BR 280 beneficia diretamente os mora

dores dos bairros Corticeira e Caixa D'Água. E, por falar com'
BR280, muito leitores perguntam: será que o duplicação
acontece mesmo?

CONVÊNIO
A Prefeitura de Barra Velho acabo de fechar convênió com

o Caixa Econômico Federal para que servidores municipais
recebam seus salários através do referido banco. O Prefeito
de Barra Velho, Valter Zimmermann, assinou no manhã da

terço-feira (26) um convênio com o Caixa Econômico Fede
ral (CEF), para o pagamento da folha de todos os servidores

municipais. Além do prefeito também assinaram o docu
mento o Superintendente Regional do Caixa, Elcio Lara e o

Gerente da agência de Borro Velho, Jair Welter.

INDICADORES CÂMBIO
MOEDA

, Dólar comerciàl (RS)
�=-'--'"-��=

Euro (em �S,S)�----��----�--------------�

COMPRA VENDA VARIAÇÃO
1,690 1,692 1,32%
1,518 1,519 0,12%

O CORREIO DO POVOmSABADO, 1 DE MARÇO DE 2008

FECARROZ
Hoje será realizado o lançamento oficial do 11 a Fecarroz durante o

Baile poro escolho da Rainha e Princesas da Festa. A Fecarroz acon
tecerá de 30 de abril a 4 de maio no Centro Esportivo Municipal.
Os negócios estarão em alto pois, durante o festa acontecem o Fei
ra Industrial, Comercial e Agrícola, uma Exposição Agropecuário e

Feira de Pequenos Animais, além de atividades de lazer com shows
nacionais, bailes, parque de diversões e ampla gastronomia.

INVESTIMENTO NO PLANALTO
No coluna de ontem, apresentei que Itajaí tem se tornado um muni

cípio muito procurado por empresas da região para ampliação dos
seus negócios. Segundo informações, õ região do planalto norte de
Santo Catarina, também tem se tornado um local de procura paro
investimento. Algumas informações preliminares dão conto que
existe o procura em Campo Alegre ou São Bento do Sul por galpões
de empresa de móveis que fecharam e que estão disponíveis.
Nesta região também existe mão de obra excedente.

UMMÊS
Hoje foz um mês que estou escrevendo diariamente neste es

paço. Participar do vida do Jornal O Correio do Povo, tem sido
muito gratificante, principalmente por tratar-se de um jornal
com 89 anos, referência em qualidade e credibilidade. Também
fico muito grato com todas as pessoas que têm opinado, fei
to críticas e, é claro, elogios. Apresentar diariamente assuntos
sobre o cotidiano da Economia e Negócios do região do Vale do
Itapocu tem sido muito interessante, principalmente no pesqui
sa e levantamento das informações. A todos os leitores o meu

muito obrigado.

'---�__:_�����----,---:��.CARREIRA EM PAUTA

A pergunta mais importanteLUIZ MARINS, CONSULTOR
E PALESTRANTE

Será que vale a pena? Será que não vou me ar

repender? Aceito ou não aceito? Faço ou não faço?
Vou ou não vou? Compro ou não compro? Como
decidir?

Todos nós somos assaltados por dúvidas quan-
,

do temos que tomar uma decisão importante. Isso
ocorre; por exemplo, quando estamos empregados
e aparece uma oferta para mudarmos de empre
go; quando alguém quer comprar nossa casa ou

quando vemos .à nossa frente Ulna oportunidade
de negócio. Como decidir? Qual a pergunta mais

importante que devemos nos fazer antes de tomar '

a decisão, para que não corramos o risco de nos

arrepender? Essa foi exatamente a pergunta que
me fez um repórter.

Sempre que tenho que tomar uma decisão im

portante e que se refira somente à mim, isto é, que
não envolva outras pessoas que devo considerar,

Ressaltei ao repórter que o importante da per
gunta que me faço é que, para considerar a hipóte
se da decisão, ela deve atender os .dois requisitos
que me pergunto e não apenas um ou outro. A
decisão deve aumentar minha qualidarle de vida'
e me fazer mais feliz. Isso é ímportante, pois po
derá haver decisões que, teoricamente aumentem

minha qualidade de vida, mas não me torne mais
feliz ou vice-versa.

Decisões impensadas ou mal avaliadas são a

maior fonte de arrependimentos, remorsos e cul

pas. Muitas vezes, pensando em resultados ime
diatos ou �,"nente nos ganhos materiais come

remos erro com conseqüências de longo prazo
ou mesmo i reversíveis. Assim, é preciso pensar
bern, antes de decidir.

faço a mim mesmo a seguinte pergunta: Isto au

mentará minha qualidade de vida e me fará mais
feliz? Se' a resposta for não, imediatamente deixo

'.�. ,&3DecisóeS lmpensndns
eu mal avaliadas

<.: sõe amalor fnnte
de ar�epend·i'mentos,

. remorsos e culpas.

de considerar a hipótese de fazer. Se for sim, pas
so a considerá-la, pesando, com mais cuidado, os
prós e os contra antes de decidir. h,;�lse nisso. Sucesso!
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se Gás anuncia gasoduto na Serra
Em 2008, empresa planeja ampliar outros trechos da rede e investirR$ 58mihões
FLORIANÓPOL.IS

A SC Gás (Companhia de
Gás de Santa Catarina) apre
senta no dia' 5 de março, em

Lages, o projeto Gasoduto da
Serra Catarinense. A rede de
distribuição terá 208 quilô
metros e será o maior em ex

tensão da empresa, que hoje
possui 760 quilômetros. O

traçado sairá de Indaial, no

Médio Vale do Itajaí, e passará
por 22 municípios.

O presidente da SC Gás,
Ivan Ranzolin, afirmou que o

projeto foi orçado em R$ 180
milhões e que uma assem

bléia geral para viabilizar os

recursos está agendada para
o dia 27 de março entre a

Celesc (Centrais Elétricas de

Santa Catarina) e os demais
sócios da companhia.

Ranzolin afirma que a SC
Gás pretende com o novo pro
jeto do gasoduto atender as

fábricas do setor de papel e

celulose instaladas na região,
que contempla os municípios
de Rio do Sul, Otacílio Costa e

Correia Pinto.
O Gasoduto da Serra está

previsto para entrar em fun
cionamento em 2011. Em ou

tubro desse ano, a companhia
catarinense vai desembolsar
R$ 20 milhões para iniciar
a obra. ''A SC Gás pode ex

pandir muito suas ativida
des e tem pressa de ampliar
a clientela"; diz Ranzolin. O

. contrato de consumo com a

Petrobras é de dois milhões
de metros cúbicos/dia até
2019, mas a demanda atual é
de 1,62 milhão de metro cú
bico/dia.

Uma séria de obras da
SC Gás estão previstas para
2008, e somam R$ 58 mi
lhões. A maior delas é da

complementação da rede de

gás insular em Florianópolis,
orçada em R$ 16 milhões.
Outros projetos são as redes
entre Guaramirim - [oinvil
le, perfazendo mais R$ 5,5
milhões de gasoduto, Tijucas
- Itajaí, orçado em R$ 9 mi
lhões e que está 'pronto para
ser iniciado, e

: Blumenau
- Pomerode, obras de R$ 2

milhões que já começaram. Gasoduto da S�rra Cqtarinense terá 208 quilômetros de extensão

r
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Vôos para AL terõo descontos

Passagens
mais baratas
BRASíLIA

O preço das passagens aé
reas que saem do Brasil aos
outros 12 países da América
do Sul podem ficar mais ba
rato a partir de hoje. Os des
contos devem chegar a 50%
para os vôos com destino Ar

gentina, Uruguai, Chile, Pa

raguai, Bolívia, Peru, Equa
dor, Colômbia, Venezuela,
Guiana, Guiana Francesa e

Suriname.
Anteriormente as tarifas

de vôos para a América do
Sul tinha seus descontos li
mitados a 30% do valor de
referência da Associação
Internacional de Transporte
Aéreo. Em l°de junho, o des
conto poderá chegar a 80% e

em setembro as companhias
poderão cobrar qualquer
preço pela passagem. A me

dida vale para todos os vôos

que partem do Brasil, seja
por companhias nacionais

» ou internacionais.
O próximo destino que

pode ter as tarifas liberadas
será a Europa, o que deve
ocorrer ainda neste ano,
conforme previsão do dire
tor da agência, Ronaldo da
Motta. Os países europeus
são os mais escolhidos pelos
viajantes brasileiros, com

quase 50% do total, algo em

torno de 10 milhões de pas
sageiros por ano.

DESAVENÇAS

O CORREIO DO POVO WSABADO, 1 DE FEVEREIRO DE 2008

lVIeno rebate críticos de Lula
'Seria bom se o Judiciário metesse o nariz nas coisas dele'

BRASíLIA
O ministro do STF (Supre

mo Tribunal Federal) e presi
dente do TSE (Tribunal Supe
rior Eleitoral) Marco Aurélio
Mello rebateu ontem as críti
cas feitas pelo presidente Luiz
Inácio Lula da Silva ao Poder
Judiciário. E cobrou respeito
ao trabalho dos juízes.

Em discurso na quinta-fei
ra, 28, em Sergipe, Lula defen
deu os programas sociais do
governo e disse que "seria tão
bom se o Judiciário metesse o

nariz apenas nas coisas dele".
Lula não citou nomes,

mas mencionou críticas à

ampliação de programas em

ano eleitoral.
Nesta semana, PSDB e De

mocratas entraram com uma

ação no STF contra o progra
ma Territórios da Cidadania.
O programa, lançado no início
dessa semana, prevê investi
mentos públicos em áreas po
bres do país.

Marco Aurélio, que já se

posicionou contra a amplia
ção dos programas neste ano

de eleições municipais, negou
qualquer interferência do Ju
diciário nas decisões do Exe
cutivo.

"Quando estava. na presi
dência do STF e o presidente
Lula estava assumindo, ele
disse que iria abrir a caixa pre
ta do Judiciário. Na época, res-:
pondi exigindo respeito. Rei
tero agora: os Poderes devem

Ministro do STF, Marco Aurélio Mello (D), pediu respeito, se referindo às declaraçõo do presidente Lula

ser harmônicos e independen
tes. A agressividade não deve

pautar as relações entre os Po

deres", disse o ministro.
Marco Aurélio voltou a cri

ticar duramente a ampliação
de programas sociais, o que,
segundo ele, pode provocar
"desequilíbrio na disputa elei
toral".

"O que eu disse, repito: no
ano eleitoral não podemos ter

incremento, alargamento de

programas sociais. Está em

bom português na Lei 9.504

[Ler das Eleições, de 1997]. Em
direito, o meio justifica o fim,
mas não o fim o meio. O pro
grama pode ser elogiável, mas
tem época em que não deve
ser implantado", afirmou.

''As regras jurídicas não
são de fachada. Paga-se um

preço por se viver em uma

democracia. O preço é módi
co, é o respeito ao que está

.

estabelecido .. Se voce Im

planta programa em ano de
eleições, provoca um dese
quilíbrio na disputa eleitoral,
favorece um segmento a par
tir da máquina administrati
va em detrimento de outro.",
complementou.

O ministro disse que as crí
ticas foram feitas por Lula na

base do improviso. "Não levo
às últimas conseqüências o

que ele disse", afirmou.

Anhanguera adquire Educar e Intesc
As sociedades são mantedoras entre outras, da Fatej e Fateja de Jaraguá do Sul

sÃO PAULO tituto de Ensino Superior de
A Anhanguera Educacional Joinville), da Fati (Faculdade

Participações adquiriu a totali- de Tecnologia Iesville), da Fa
dade do capital social das so- tese (Faculdade de Tecnologia
ciedades Educar (Instituição São Carlos), do Isesc (Instituto
Educacional) e Intesc (Instituto Superior de Educação deSanta
Tecnológico de Educação Supe- Catarina) e da Fatej (Faculdade
rior e Pesquisa de Santa Catari- de Tecnologia de Jaraguá do
na). O negócio foi estimado em Sul). Já o Intesc mantém a Fa
R$ 30 milhões, além da assun- teja (Faculdade de Tecnologia
ção de R$ 4,71 milhões referen- Jaraguaense).

ül
tes a endividamento líquido e Com a aquisição, a Anhan-

� obrigações das empresas. guera expande sua atuação
� A Educar é a; sociedade em Santa Catarina, com dois

Fatej e Fateja têm nova mantedora mantenedora do Iesville (Ins-c-eerepus em Joinville e um em

Jaraguá do Sul. Na região Sul
do País, a Anhanguera passa
a operar seis unidades de en

sino, onde deverão estudar

aproximadamente 5,7 mil alu
nos no primeiro semestre.

A compra das instituições
educacionais será feita por inter
médio do pagamento à vista de
R$ 15,17 milhões, com o repas
se de mais R$ 2,56 milhões em

um prazo de 12 meses, R$ 2,56
milhões dentro de 24 meses e os

outros R$ 5 milhões restantes em
um prazo de 72 meses.
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DISPUTA Iraque aprova
""

execuçaoHomos em ataque surpresa
Após ofensiva em Ashkelon, Israel ameaça reocupar Gaza
FAIXA DE GAZA

Autoridades israelenses
alertaram para a possibílida
de de reocupação da faixa de
Gaza depois de ataques com

foguetes por grupos armados
palestinos contra a cidade de
Ashkelon, que forçaram Israel
a ativar um sistema de prote
ção antifoguetes.

"Isso [a reocupação] seria
triste e difícil, mas não temos
outra escolha", disse Matan
Vilnai, vice-Ministro da Defe
sa de Israel, ontem. Segundo
ele, o Exército prepara uma

operação em larga escala para
dar fim aos lançamentos de

foguetes. "Estamos chegando
perto domomento em que usa
remos toda a nossa força. Até
agora, usamos uma pequena
parcela, devido à natureza do
território", disse Vilnai à rádio
israelense.

Na quinta-feira, Ashkelon
foi atingida por vários fogue
tes vindos de Gaza, em uma

escalada da violência entre as

forças de Israel e membros do
grupo radical islâmico Hamas.
Um dos foguetes atingiu um

prédio residencial, ultrapas
sando o telhado e atingindo
três andares. Um outro fo
guete atingiu uma escola. Lo
calizada a 17 quilômetros de
Gaza, Ashkelon já havia sido
atingida esporadicamente por
foguetes, .unas nunca havia
sido alvo de vários ataques
consecutivos.

INTERNACIONAL---------

Médico carrega criança após explosão que destruiu o prédio, atingido por um míssil israelense

Anteriormente, a maior

parte dos foguetes lançados
por grupos palestinos atingia
Sderot, uma pequena cidade

próxima de Gaza. Ashkelon -

uma cidade grande a apenas
40 quilômetros de Tel Aviv -

foi pega de surpresa pela série

de ataques, segundo o prefei
to. "É uma cidade de 120 mil
habitantes, com grandes insta
lações, estádios, e uma praia.
Ninguém estava preparado
por isso", disse Rani Mehatzri
à rádio de Israel.

Após os lançamentos de fo
guetes desta quinta-feira, Isra
el ativou o chamado "Código
Vermelho", sistema de prote-:
ção que detecta a aproximação
de foguetes e aciona um alar
me. O Exército estuda.agora a

possibilidade de instalar mais
radares perto de-Ashkelon.

Príncipe Harry sairá do Afeganistão
Em missão pelo Exército britânico, o príncipe voltará ao seu país por segurança

,-
. (Harry pode atrair risco oO.Exército

O príncipe Harry da Ingla- revista de celebridades aus

terra sairá doAfeganistão após tralíana "New Idea". Harry é
o vazamento da notícia de que terceiro na linha de sucessão
esteve as últimas dez semanas à Coroa britânica é subtenente
servindo no Exército britânico . do regimento Household Ca-

. naquele país, confirmou on- valry.
.

tem 'O Ministério da Defesa.
.

A missão de Harry é ser

A imprensa do Reino Uni- controlador de ataque con

do tinha combinado com o junto, mais conhecido como

Ministério da Defesa manter
.

JTAC, e consiste em realizar
em segredo a ida de Harry, mas uma vigilância aérea deta
revelaram ontem a notícia, ao Ihada atrás das linhas dos
saber que a informação tinha talibãs. Ele tinha manifesta

aparecido no site americano do no ano passado sua frus
"Drudge Report" e também-aa--traçãQ·.P9rmtà ir ao Iraque,

.
. ',� _. - , .

.. _.�.
.

decisão tomada pela Defesa
. diante do temor de que ele
e . seus companheiros pudes
sem ser alvos de ataques.
Em declarações à imprensa
britânica, gravadas durante
sua presença no Afeganistão,
o príncipe disse que era me

lhor estar no país asiático do

que receber. relatos do que
acontecia naquele país aos ou

tros britânicos. Segundo a im

prensa britânica, o Ministério
da Defesa teme que o prínci
pe possa se� alvo dos talibãs,

BAGDÁ
A Presidência do Iraque

aprovou a execução de Ali
Hassan al Majeed, conhe
cido como ''Ali Químico",
primo e aliado próximo do

ex-presidente iraquiano Sa
ddam Hussein. Al Majeed,
condenado por genocídio e

responsabilizado pela morte

de 100 mil curdos em uma

campanha militar no norte

do Iraque em 1988, deverá
ser executado nos próximos
30- dias. AI Majeed ficou co

nhecido como ''Ali Quími-
.

co" pelo uso intenso de gás
mostarda e outros elementos

químicos contra os curdos.
Ele foi condenado junto a

outros dois ex-colaboradores
de Saddam, o chefe militar
Hussein Rashid al Tikriti, e o

ex-ministro da Defesa Sultan
Hashem. Os três deveriam ter

sido enforcados em outubro

passado, mas a condenação de
Hashem causou disputa polítí
cai depois que líderes sunitas
afirmaram que ele não era mo

ralmente culpado; pois "estava

apenas cumprindo ordens",

Negociação
com as Fare
CARACAS

Hugo Chávez propôs que
um grupo de países latino
americanos receba emissários
da Colômbia e das Fare para
negociar a liberdade de todos
os reféns da guerrilha. "É uma

idéia' que está tomando cor

po, no seio deste grupo [de
países amigos], que pode ser

formado imediatamente",
disse Chávez em entrevista à
rede de televisão estatal vrv.
Chávez confirmou que esta é
a mais recente opção que seu

governo analisa,' após a liber

tação, na última quarta-feira,
de quatro reféns das Fare, e

que conta com o apoio do se

cretário-geral da OEA (Orga
nização dos Estados America

nos), José Miguellnsulza.
Chávez revelou que já

conta com o apoio de Brasil,
Argentina, França, Equador,
Bolívia, Cuba e Suíça, e que
o único obstáculo é a oposi
ção do governo colombiano.

Bogotá descartou a idéia de
desmilitarizar as duas loca
lidades do sudoeste do país
para negociar a troca.
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Malwee intensifico treinos no Arena Jaraguó antes do estréio no principal competição do futsal brasileiro

JOGANDO EM CASA

l\I1alwee pronta para
estréia na Liga 2008
Time recebe o São Caetano na Arena Jaraguá

.

JARAGUÁ DO SUL

A Malwee estréia na Liga
Futsal 2008, na próxima se

gunda-feira, dia 3 às 20h15,
na Arena Jaraguá, contra o São
Caetano. Entre os jogadores o

que tem mais propriedade
para falar da partida é Hum
berto. O pivô atuou no time

paulista no ano passado e

chegou a fazer o gol da vitória
por 2x1 em cima da Malwee.
Para ele, 0S jaraguaenses vão
enfrentar uma equipe de velo
cidade com características pa
recidas. 'Agora estou do outro
lado da quadra e vou ajudar a
Malwee a vencer", garantiu o

jogador.
O técnico Fernando Fer

retti tem a mesma opinião de
Humberto. "O nível está mais
elevado. Será a melhor edição
dos últimos anos. Vejo muito

equilíbrio entre as equipes",
analisa. O treinador disse

que o São Caetano virá com

uma proposta defensiva, já a

Malwee vai para cima, com a

intenção de fazer um resulta-
do positivo em casa.

'

Uma vantagem do time de

Jaraguá do Sul é o fato do São

Caetano jogar hoje, às 10h15,
contra o Colegial. "Teremos a

oportunidade de ver pela tele
visão como está o time adver

sário", informa o treinador.
Ferretti acrescenta ainda

que vencerá o campeonato o

time que acertar mais. "É uma

competição longa, que exige
regularidade, mas estamos

otimistas", revela, emendando
que as equipes que podem in
comodar a Malwee são Ulbra,
Joinville, UCS, Umuarama,
Unisul e Carlos Barbosa.

Já o jogador Lenísio disse

que a equipe vai entrar 100%
para não perder pontos em'

casa, estes que podem ser

decisivos. "Este ano será um

pouco diferente, desde o pri-

meiro momento os jogos são

importantes", destacou o pivô,
acrescentando que Jaraguá
deve ficar atento, pois "todos
os times que jogam contra a

Malwee têm uma postura di
ferente".

GENIELLI RODRIGUES

SERViÇO
O QUE: Malwee x São Caetano
QUANDO: segunda-feiro, 3 de março,
às 20h15
ONDE: Arena Jaraguá
QUANTO: R$ 7 (antecipado), R$ 10
(no hora) e R$ 5 (meio).
POSTOS DE VENDA: Posto Mime, Girola

'

Imóveis e Falcão Esportes.

O CORREIO DO POVO mSABADO. 1 DE FEVEREIRO DE 2008

Reforce ti imagem da sua empresal
'\fl�ro seilS colaDOmclQres 00111 unifofllIes
produzllÍos «1111 t"ido$ da
llIalt a[�Q t(mdldllde.

Silêncio
O craque Falcão prefere não to
car mais no assunto sobre seu

, julgamento, marcado poro o dia
11 de março. Até ter o resultado,
o camisa 12 do Malwee vai se

concentror apenas nos treinos.
Enquanto isso, o advogado vai
formulando o defeso. No grupo,
o otimismo é gronde. Todos acre
ditam que ele será absolvido. Até
porque se ele pegar o peno míni
mo (30 dias), fico de foro do Mun-
dial de Clubes. Será que depois de
acender o fogo, o CBFS vai deixar
tudo como está? Tomaro que sim.
Que prevaleço o bom senso.

ÇRAQUE
ntem/.fgi, matar os sauq

, (�em amador está jogan
'PI;Q iifhal. Enquanto o diretor
ô'io o de domingo, ele disse que o

jogava, chegava de um Clube
poro outro com todos os documentos prontos e regularizados. E deu até
uma sugestão. "Atleta deveria recebêr �ó o partir do momento que estives
se com a documentação em dia". Com eertezo tudo seria mais rápido_

NO OESTE
Todo � qUalquer time que for enfrentijnl"Chopecoense no índio

A.,
·ficuldode. O� to,rcedores maisj.tii)1istas acreditam que p

Figueirense e o JpinvUle,��quipes de trod,jção, o Verd
e um adversário quolquer. Dois pontos na frente do Mole

Travesso, o Chapecoense é favorito po(jogar em coso. Um ponto serio
uma grande resultado paro o tricolor.

MOTOCROSS
\'º jovem jaraguoense Rafael Becker"porticipa neste fim-de-semono
da abertura do Estadual de Moloe , em Videira, Competindo na

cote 'otia 85cc, el� é mais um s/atletas do técnico'Alisson
lMaelé um gran�e tal odos as condições

f o lugar mais alto do pódio.

AtlGA
Todos na Molwee acreditam que este ano a competição será mais equili
brado. Tomora. Pode-se dizer que, 00 contrário do campo, o nacional de
fu1$al ainda conta com vários craques em nosso país. Mas os favoritos são
os mesmos cio ano passado - Molwee UI�ra. Corlos Barboso e Joinville.

de surpreender é a Unisul ��néspa, que jogo em Garço� no

paulista, e deu muito tróbol é
u erlfgo.

"0

esporte@ocorreiodopovo.com.br

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



� O CORREIO DO POVO'.!�
SABADO� 1 DE MARÇO DE 2008

'CATARINENSE

ESPORTE----------

Juventus tem jogo de seis pentes
Adversário direto, Chapecoense recebe o tricolor no Estádio Indio Condá
JARAGUÁ DO SUL

Juventus e Chapecoense
fazem um jogo de seis pon
tos, amanhã às 18h no Es
tádio Índio Condá, em Cha

pecó. O tricolor jaraguaense
tem 12 pontos e vem emba
lado com as duas vitórias
consecutivas, fato que não
acontecia há um ano. Já o

Verdão do Oeste, que tem

14, quer devolver a derrota
do primeiro turno, quando
o Moleque Travesso fez 1xO
com gol de Marlon, de.pê
nalti.

O técnico Dirceu Mattos
ainda não poderá contar
com o meia Anderson. A

documentação dele já está
na CBF, mas até o final da
tarde de ontem, ele não ha
via sido liberado para jogar.
Além disso, continua com

os tradicionais problemas
no departamento médico.
O lateral-esquerdo Maciel
saiu lesionado na quarta
feira e é dúvida. Para o seu

lugar, deve Vanderson.

Já o volante André Mar
ches volta depois de cum-

prir suspensão. Ele vai en
trar no lugar de Bele, que
está com o tornozelo direito
muito inchado. O atacante
Marlon está melhor da con

tusão e será opção do trei
nadar pelo menos no ban
co de reservas. O treino de
ontem à tarde foi no Campo
do Spezia, em Guaramirim,
para deixar o João Marcatto
se recuperar do excesso de
chuva dos últimos dias.

"É um jogo de suma im

portância para nós. A Cha
pecoense é adversário direto
na briga para fugir do rebai
xamento e todo cuidado é

pouco. Vamos com cautela",
disse Mattos. Dos lados do
Verdão, o time vem queren
do se recuperar depois da
derrota por 2xO para o Atlé
tico de Ibirama. Além disso,
os jogadores encaram como

uma boa forma de se pre
parar para o confronto da

Copa do Brasil, na próxima
quarta-feira contra o Guara
ni, em Campinas (SP).

JULIMAR PIVATTO Juventus venceu a Chapecoense por 1xO na estréia no Campeonato Catarinense, no dia 20 de janeiro

Chapecoense: Ricardo; Zacarias, Téio e

Gustavo (Fábio Wesley); Marcelo Guerreiro,
Maurício, Dina, laércio e Santos; Zé

Raimundo e Cadu. Técnico: lúiz Carlos Cruz.

Juventus: Márcio; Acássio, Marcão e

Amauri; Deivi, Jovane, André Marches,
Jefferson e Vanderson (Maciel); Ivan e

Edinho. Técnico: Dirceu Mattos.

Data: 2/3 • Horário: l8h • local: Estádio índio Condá (Chapecó).
Arbitragem: Célio Amorim, auxiliarl') por Josué Gilberto lamin e Neuza Inês Back.

.",,'ijiIUtl"I'i5MijiijiiM';ehiiiliªMi'·
2" Rodada Returno

3° Atlético

4° Juventus 3 1 1 O O i O 1 12

Hoje .

20h30 - Figueirens� x Joinville (Premiére)
Amanhã, '

.

16h - Brusque x Atlético
16h - Cr.iciúma x Metropolitano (Record e

Premiére)
16h - Cidade Azul x Marcílio Dias
18h - Chapecoense x Juventus
20h30 � Guarani x Avaí (Premiére)

3" Rodada

Sábado (8/3)
16h - Juventus x Brusque
16h - Atlético x Criciúma (Premiére)
20h30 - Figueirense x Guarani (Premiére)
Domingo (9/3)
16h - Joinville x Chapecoense (Record)
16h - Metropolitàno x Cidade Azul
20h30 - Marcílio Dias x Ava,í (Premiére)

P - Pontos. J - Jogos. V - Vitórias., E - Empates. D - Derrotas. 6P - Gols Pró. Ge - Gols Contra. SG - Soldo. di!.Gols. PG - Pontuação Geral (somo dos dois turnos)

Depois do Pan� ag,ora o foco
é o sul-americano de hóquei
GUARAMIRIM

A atleta de Guaramirim, Dje
niffer Vasquez, aproveita a se

mana de folga em casa. Depois
de disputar do Pan-Americana
do Rio de Janeiro na modali
dade de hóquei sobre a grama,
ela agora se prepara, junto com

a Seleção Brasileira, para o Sul
Americano, que acontecerá em

abril, no Uruguai.
Asmeninas doBrasilestão em

regime de concentração desde ja-
, neíro, em Florianópolis. Depois
desta folga, elas viajam para aAr

gentina onde realizam uma série
de amistosos e de lá vão direto
paraMontevidéu para disputar a
competição. Segundo Djeniffer, a

. base é praticamente a mesma do
Pan, com a entrada de seis novas
.atletas e a saída de três. ''Vejo que
a gente evoluiu muito. Este tem

po todo de treino percebo que
melhoramos no passe e na hora
de bater", comentou. , Djeóiffer em treino na Capital
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FÓRMULA 1

McLaren critica informações
Escuderia diz que polícia italiana foi infeliz na divulgação
ROMA

A McLaren reclamou da di
vulgação de informações sobre
as buscas realizadas pela polícia
italiana na equipe, no caso de es

pionagem à Ferrari, que está sen
do investigado criminalmente na
Itália. Na quinta-feira, as agências
internacionais relataram que a

polícia, num comunicado, infor
mava ter encontrado evidencias
de que os dirigentes da equipe
inglesa tiveram amplo acesso aos

documentos desviados da Ferra
ri pelo ex-ineçânico-chefe Nigel
Stepney.

"Se houve um comunica
do da polícia, trata-se de um

comunicado incorreto e en

ganoso. A polícia nem sequer
.

teve todo o acesso ao material
confiscado, como poderiam já

. ter analisado tudo", afirmou
a McLaren, em comunicado.
"Ficaríamos surpresos se esse

material tiver algo de novo",
completou a equipe, lembran-

- do que já foi punida esporti
vamente no ano passado pela
FIA, com uma multa de US$
100 milhões e a eliminação do
Mundial de Construtores.

A Ferrari move um processo
criminal contra Stepney na Justi
ça deModena, e vários dirigentes
da McLaren tiveram suas casas

revistadas nesta semana por po
liciais italianos. Vários dirigentes
da equipe terão de testemunhar

perante a Justiça italiana. '1\
McLaren acredita que deve-se

respeitar o processo legal, e que

*'

[OTERIA

É hoje o sorteio
da timemania

Donos das maiores torcidas do Bra
sil, Flamengo e Corinthians lideram o

ranking de preferência dos apostadores
na TImemania, a nova loteria criada para
ajudar os clubes a sanarem suas dívidas
com o governo. Segundo balanço parcial,
o Flamengo foi apontado como "clube
do coração" por 11,6% dos apostadores.
Depois dele, aparecem o Corinthians,
com 9,2%, e o São Paulo, com 7,2%.' O
valor da aposta é de R$ 2 e o participan:
te poderá escolher lOdos 80 números. E

premiado quem acertar sete, seis, cinco,
quatro ou três. O primeiro sorteio acon

tece hoje, em São Paulo.

o prodígio lewis Hamilton quase foi parar na Williams em 2004 antes de fechar contrato com a Mclaren

na época era a fornecedora de
motores da equipe, acabou ve

tando o acerto.

Na época, Hamilton corria

pela Fórmula 3 européia e foi à
fábrica da Williams para uma

visita e para pedir apoio, já que,
embora fosse apadrinhado por
Ron Dennis e pela McLaren, es
tava em desacordo com a equipe
quanto ao próximo passo. "Frank
(Williams) conversou comMario
Theissen (diretor esportivo da
BMW) e ele disse que não. tinha
dinheiro para ajudar na carreira
de Hamilton", contou Head.
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12° Rodada

Hoje
16h - Barueri x Bragantino
18h10 -Ituano x Juventus

18h10 - Sertãozinho x Santos

20h30 - Guarani x São Caetano

Amanhã

16h - Corinthians x Palmeiras

18h10 - Mirassol x São Paulo

18h10 - Ponte Preta x Portuguesa

ea

Williams 'eclama de assédio
Frank Williams, por'butro lodo,

disse que a Mclare Ientou tirar
Nico Rosberg
passado, de
ído de Ferno
uma oferto de gfa

mos nem che
disse Willio
jornal istas.
com O a

que tiq
tou nos

s q discuti-lo",
'ieÍlcontro com'
e teM contrato
009. "Confesso,
ando ele acei
onheceu.

FIFA td

CAMPEONATO CARIOCA
1 ° Rodada - Taça Rio

Hoje
5h - Madureira x Macaé

�

161, - Botafogo x�mérica
18h10 - Fluminense x Cabofriense

Amanhã

15h - DuquedeCaxiasxAmeriamo
15h - Cardoso Moreira x Friburguense·
16h - Vasco x Boavista

18h10 - F,lamengo x Resende
20h30 - Volta Redonda x Mesquita

9°.Rodada

Hoje
16h - Grêmio x Ulbra

18h30 - Caxias x Esportivo
Amanhã

.

16h - Veranópolis x São José
16h - Guarany x Internacional
20h30 - São luiz x Juventude .

Segunda-feira
20h30 - Santa Cruz x Sapucaiense

13° Rodada

Amanhã

15h30 - Atlético x Toledo

15h30 -Iraty x Eng. Beltmo
15h30 - Rio Branco x Real Brasil

15h30 - Cianorte x Portuguesa
16h - Adap x Paraná
16h -Iguaçu x J. Malucelli
16h - Cascavel x Caritiba

16h - Paranavaí x Londrina

UGAFUrSAl

Hoje
1Oh15 - Calegial x São Caetano
17h - Ulbra x Banespa
19h - Atlântico xÁlvares Cabl1li
19h - Praia Clube x Minas

20h - Cabo Frio x Petrópolis
Segunda-feira
20h15 - Ulbra x Álvares Cabral
20h15 - Malwee x São Caetano

20h15 - Teresópolis x Calegial
20h15 - Carlos Barbosa x Banespa

ele não deve ser usado com fins

publicitários", completou o co

municado dos ingleses.
O chefe da Williams, Patri-

ck Head, afirmou ontem que o

time teve a chance de assinar
um contrato com Lewis Hamil
ton em 2004, mas a BMW; que

.Antidoping
de cara nova

A Fifo concordou em assinar o novo

código mundial antidoping. O documen
to possibilito maior flexibilidade nos

.

penas impostos aos jogadores de futebol
que provem que foram flagrados por
descuidos. O uso intencional de substân-

,

cios proibidos será punido com dois _anos
de suspensão. Em caso de reincidência, o
atleta é banido por toda sua carreira. A
Fifo insistia em neníer flexível a punição
aos jogadores que fossem flagrodos no

teste antidoping pelo primeira vez. As te
deráções nacionais poderão impor puni
ções mais brandos ou mesmo isentar um
jogador dependendo das circunstâncias.
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Caraguá Auto Elite
Uma relacõo de confianca.

, ,Jaraguá do Sul
4732746000

I
\ I

Durante a sernono da mulher {03 a 08 Março},>
na compra de um veículo a Caraguá AutoElité'

dará. de presente a você mulher um tratamento-
.

estético.

.,
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