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ASSINE E ASSISTA

AOSJOGOS
Indique, assine ou renove o

jornal O CORREIO DO POVO e

ganhe um passaporte para
assistir aos jogos do Juventus

pelo Campeonato Catarinense
no estádio João Marcatto.

Não perca tempo,
ligue 3371-191 9 e garanta

já o seu passaporte.
Veja mais detalhe na página 14.

A herança genético é a respónsóvel,
em grande parte, pela felicidade das
pessoas, afirma um estudo escocês.
Os pesquisadores descobriram que
es genes condicionam em 50% a

copacidade de ser feliz das pessoas
uma vez que também determinam a

. personalidade e a forma com as pes
soas percebem a vida. Os outros 50%

.

depen��riam de fatores externos tais
como as-relações sociais, Ó saúde e o

êxito profissional.

Fonte: Efe
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Miss abandona
. faixa e eO.roa
Natália Guimarães se prepara para
dizer adeus ao título de Miss Brasil.

Página 9

Para fugir da'
zona da 'degola
Moleque Travesso enfrento o Brusque
hoje às 16h no Estádio João Marcotto.

Página 22
�.a��s'�

Mulheres conquistam cada
vez mais espaço no mercado
Profissionais, donas-de-casa, esposes.mães e mulheres; elos ainda almejam outros desafios.

CONFIRANA
.-

PAGINA32

�.
LEIA HOJE
Chefe fraco
é fator de

,

desmotivação
Página 17

� Procurador fala
sobreprocesm
Eduardo Marqu6dt rebate declarações
do ex-prefeito Ivo Konell, que acusou os I'"

prefeitos que o sucederom:'pelo peroo'·
do Porque Municipal de Eventos.

�4
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CHARGE

NOSSA HOMENAGEM ÀS SUPER MULHERES
DE HOJE

PONTO DE VISTA

DO LEITOR

A incessante.
busca da mulher

Que este dia 8 de março, dedicado à mulher, seja
.

para todos uma data de reflexões, com exemplos de
vida das mulheres que nos antecederam, um dia em

que novamente sejam ditadas as necessidades e direi
tos da mulher: o direito à igualdade, integridade, salá
rios justos, enfim, direitos que todos os seres humanos
devem ter. Ainda há equívocos de que nós, mulheres,
queremos ser superiores; no entanto, só desejamos
contribuir e dividir direitos e deveres. Então, que a ho
menagem deste dia seja de pura consciência em favor
da mulher mãe, empresária, professora, médica, enfer
meira, bóia-fria, dona de casa e demais funções que nos
deixam lado a lado com o homem.

O adestramento da mulher é conhecido desde os pri
mórdios da civilização. Podemos nos interrogar: se sem

pre houve a conhecida violência e discriminação contra
a mulher, por que essa ânsia, hoje, por um local de aten
dimento especializado só a ela? Nos tempos passados, a
mulher sofria calada e não se cogitava em algo como De

legacia daMulher, a mulher agredida preferia contar com
o apoio de estranhos, par medo de represálias.

Por isso, se nos tempos passados não havia o socor

ro de hoje, por que não existir em cada "canto" uma De

legacia da Mulher aonde, ao procurar esse local de re

fúgio, a vítima sentir-se-á protegida por uma lei maior?
É onde ela encontrará a força para usar de sua consci
ência e delatar não apenas o homem que a agrediu e a

humilhou, mas também a vergonha que impera dentro
de sua alma. Pessoas estranhas a ela, mas especializa
das, a auxiliarão a não se sentir uma mulher-lixo, um
ser sem valia, marginalizada na esfera social, adjetivos
estes que se adequavam perfeitamente aos fundamen
tos do Brasil Colônia.

Portanto, ir contra um atendimento especializado à
mulher é voltar a pensar como na época do colonialis
mo, desejando uma mulher submissa,'uma santa mãe
zinha, procriadora e assexuada do imaginário brasilei
ro da época.

MARLI TEREZINHA ANDRUCHO BOlDORI,
PROfESSORA DE LINGUA PORTUGUESA

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

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

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

• telefone (' não serão publicados).

Comemoração com presente mais do que especial
a uma demanda de pessoas interessadas lado aoMinistério da Educação.
na primeira formação ou de profissionais A expertise adquirida nesse período
que já estão no mercado e que desejam coloca a UNERJ em posição privilegiada
ampliar suas formações. em um mercado que se apresenta promis-

Para alcançar esta condição, a UNERJ sor porquanto amplia as possibilidades de
vem se preparando há algum tempo com quem deseja uma formação em nível supe
investimentos em recursos tecnológicos e rior e que não tem condições de freqüentar
humanos integrados ao nosso Núcleo de um curso' presencial. O diferencial con
Ensino a Distância. Nos últimos anos, o quistado a partir de 1999 com o primeiro
Centro Universitário já se dedica ao ofere- curso de Especialização, que culminou, em
címento de cursos de extensão que possi- 2002, com a criação doNúcleo deEducação
bilitam aplicar ametodologia a várias áreas' a Distância no·campus, com a recomenda
de ensino, com atividades diferenciadas e ção doMEC para a aprovação do parecer al
voltadas a segmentos específicos, ou em cança agora um novo patamar que nos dá a _

disciplinas de graduações de acordo com a certeza de estarmos avançando também na

legislação em vigor. Agora, o leque de op- função de socializar cada vezmais o acesso
ções aumenta consideravelmente, com o

. à educação por meio de úma proposta de
aval do INEP - Instituto Nacional de Estu- ensino.que privilegia a qualidade e não a

dos e Pesquisas Educacionais, órgão vincu- quantidade�
___..._,.

PEDRA SANTANA

ALVES, REiTORA DA

UNERJ - CENTRO
UNIVERSITÁRiO DE
JARAGI.JÁ 00 SUL

No dia 5, quando a UNERJ comemo
rou seus 32 anos, a Instituição recebeu
uma notícia que deixou toda a comuni
dade acadêmica muito feliz. Um projeto,
no qual vínhamos trabalhando há algum
tempo, deu mais um passo decisivopara
se tornar realidade, premiando uma ex

periência positiva no campo do ensino a

distância. O parecer favorável, conquista
do junto ao MEC para que a UNERJ possa
oferecer cursos de graduação nessa mo

dalidade de ensino, vai permitir atender
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FALA Aí!

" Todo dia (lula)
cospe no prato

que está
comendo. "

FERNANDO HENRIQUE
CARDOSO (PSDBt
EX-PRESIDENTE,

sobre discursos do petista
ignorando políticas econômicas

mantidas nté hoje.

, Vamos buscar
os meios

legais paro
assegurar o

funcionamento
das escolas. "

PAULO BAUER (PSDB),
SECRETÁRIO ESTADUAL
DA EDUCAÇÃO sobre
a greve dos professores.

" Chegamos
ao limite. Ele

(governador) ,

"

nunca nos

recebeu. "
;. DANILOlEDRA, PRESIDHITE,

DO SINTE, sobre a greve dos
pr-ofessores.

Em evidência
Deputada federal Ângela �min (PP) assumiu a presidência da Comissão de De
senvolvimento Urbano da Câmara dos Deputados em votação unânime. Prefeita
de Florianópolis por oito anos, quando a cidade sofreu transformações radicais,.
promete aprofundar os debates sobre o Projeto de Lei 1687/07, que instituiu as

diretrizes da política de mobilidade urbana. Melhorar o deslocamento de pessoas
pelo transpo�e urbano é-uma das propostas básicas da lei. Já o projeto de Lei
20/07 que visa o parcelamento do solo para fins urbanos e a regularização

. fun�iári� su�tentável de áreas urbanas sugere significativas modificações à
leglslaçao vigente (PL 6766/79). A criação de uma licença integrada para

aprovaçã? do pa,rcela�e.nto das terras que substituirá as licen�as urbanísti
ca e ambientai e o principal ponto da proposta defendida por Angelo.

CIDADANIA
,

Assembléia Legislativa atendeu o

Ministério Público e comprou uma

máquina que transporta cadeiran
tes, para ajudar as pessoas com

deficiência física esubir e descer
escadas. Na Câmara de Jaraguá,
deficiente que depende da cadei
ra de rodas só assiste sessão se

for carregado por alguém. Aliás; a.
única da região a ter rampa é a de
Guaramirim.

PAGANDO
Mariléia da Rosa Donato, moradora de
Criciúma, vai receber indenização de R$
20 mil de hospital da cidade, por decisão
do Tribunal de Justiça. Há quatro anos,
em uma cirurgia para retirada do úte
ro, esqueceram uma ag�lha no corpo ,

dela. O hospital alegava que o erro

tinha sido do profissional, que não
era contratado do estabelecimento e,
sim, do SUS. Argumentação não aceita
pelo TJ, que entendeu pela responsa
bilidade solidária do hospital por atos
praticados em suasdependências.

TRANSJARAGUÁ
"A Câmara foi acusado de estar atra

palhando o andamento das ofiras e de
estar dificultando as negociações entre
a Viação Canarinho e, Prefeitura. Fo
ram diversos matérias publicados em

jornais e transmitidas pelos rádios./I O
desabafo é do vereador Rudolfo Gesser
(PP). Faltou dizer quem; da imprensa,
culpou o Câmara unicamente. E, mais:
que a Câmara e a maioria dos vereadores
se serviram o tempo todo do O Correi.o do '

Povo para dar as suas versões, como o fi� .

zeram prefeitura e a empresa. Tudo como
mondo o bom jornalismo:

O CORREIO DO POVO lOSABADO, 8 DE MARÇO DE 2008 �

MAIS�
O que se espera dessa .greve dos professores é que a categoria e O
governo cheguem a um rápida entendimento. E que os professores
não fiquem só na reivindicação salarial, mais que justa. E, sim, que
o mobilização seja permanente também em favor dos alunos, muitos
deles obrigados o freqüentar escolas em estado de conservação abai-
XQ do crítica. <

ASSIM É
Não estranha postura de vereadores defendendo mais vagas nes Câ-
maras. Teoricamente, com mais res, mais bem representados
ficam os bairros do cidade. Por ois êadeiras, mais fácil fico
poro se elegerem. E isso está claro Itado das eleições de 2004
comparado com 2000 em Jaraguó dil Sul. Respectivamente, candida ..

tos eleitos com até 800 votos e não-eleitos com 1.700 votos.

LIBERADO
"Projeto de lei do vereador Ronaldo Raulino (PDT), que proibia o p're
sença de circos em Jaraguó 'do Sul sem licença ambiental do Fatma,
foi vetado pelo prefeit-o Moacir Bei10ldi (PMOB). E o veto mantido .

p�ro�,\yereadores que apóiam o E�ecutivo. Raulino vai voltar -à carga,"
dessóivez proibindo o apreseotação tie circos que maltratem animais.

"" "

INÉDITO
Informe do Amvali diz que entre os projetos do prefeitura de Jara:
guá protocolados em Brasília, um contempla investimentos dé R$

,

3,8 mi1hões em saneamento básico, beneficiando cerco de sessenta

\'i
famílias de agricultores. Inclut o eração de, energia elétrico através
de biodigestores, utilizando deje hUl1]anos. O que ja. acontece

'

p�uenas Gidades do China o 'rio-primo, visto o torna0
'

população, é farto.

ENÓS?
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. CASO SALVITA
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Procurador contesta.ex-prefeito
Eduardo Marquardt aíirma que ação judicial teveorigem no governo de Konell
JARAGUÁ DO SUL

-_.;t-

O procurador do municí

pio, Eduardo Marquardt, re

bateu ontem as declarações
do ex-prefeito Ivo Konell, que
acusou os administradores
que o sucederam pelo resul
tado da ação que culminou
com a devolução do Parque de
Eventos à Salvita (Sociedade
Assistencial ao Lavrador). "Os.
procuradores foram fracos",
declarou Konell na tribuna da
Câmara.

'

"Se os prefeitos tiveram

culpa, Ivo Konell também
teve, porque foi, no governo
dele que se originou todo o

processo"; disse o procurador,
negando as declarações do ex

prefeito de que a Justiça deter
minou a reintegração de posse
do imóvel à Salvita. ''A Justiça
não determinou nada. Foi uma
estratégia da procuradoria de
devolver à área para o municí

pio não ser compelido à inde
nização", afirmou.

Segundo Marquardt, ao

contrário do que afirmou Ko-

Pedido de

del,eg/acia "

Na semana em que se co

memora o Dia Internacional
da Mulher, o vereador Jaime

. Negherbon (PMDB) cobrou;
na tribuna da Câmara, a

implantação de uma dele

'gada para -as mulheres. Ele
disse que no ano passado
se reuniu com o secretário
de Segurança Pública, Ro
naldo Benedet, que prome
teu atender a reivindicação.
"Benedet prometeu também

delegacia para criança e ido
so, 'e até agora nada", recla
mou Negherbon, para quem
os vereadores passam por
mentirosos quando as pro
messas não são cumpridas.

.,;;;:Lembrou também que muni-

. cípios de menor porte como

São Miguel do Oeste, com

30 'mil habitantes, já conta
com uma delegacia especia
lizada.

Na última quinta-feira, a

Câmara realizou uma sessão
solene para homenagear as

mulheres.

nell; â sentença determinou
sim o pagamento à entidade.
O montante, disse, é de apro-,
ximadamente R$ 19 milhões,
além de mais 15% sobre o

valor para pagamento de ho
norários devidos ao advogado
da Salvita, Sávio Murillo Pia-

.

zera de Azevedo. "Mas como

a sentença não-transitou em

julgado, recorremos para não
ter que pagar. E, em conjunto
com a Salvita, tentamos uma

composição para reduzir este

valor", explicou.
Ainda contrariando o que

afirmou o ex-prefeito, o pro"
curador disse que a Salvita
está constituída legalmente,
que possui registro de imóveis
e uma diretoria' formada por
sete membros. Disse também
que a entidade fomenta a agri
cultura no município e que,

� portanto, não perdeu a fina
.lidade para a qual foi cnada,
como alega, Ivo Konell. ''A Sal

. vita respira", garantiu.

CAROLINA TOMASELI Marquardt: "Konell generaliza e está equivocado, primeiro porque o problema se iniciou 'no governo dele"

Salvita processou munlcípio
por .desapropriação indireta

A Salvita ingressou com

a ação de desapropriação
indireta cOfltra o município

.

em 7 de novembro de 1990.
O processo se originou pelo
fato de a Prefeitura se utili
zar do imóvel onde se situa o

. Parque de- Eventos, que des
de 1955 é de propriedade da
Salvita. Até 1988, um con
vênia permitia que o muni

cípio utilizasse o imóvel. Na

ação, ª entidade cobrava o

pagamento do valor do bem

expropriado. Do total da in

denização, deveria ser des
contado o valor referente as

cinco salas e um terreno que
foi repassado pela Prefeitura
à entidade em 1989, já no go
verno de Ivo Konell.

A sentença saiu em 1997,
quando o município foi con
derrado' a pagar uma impor-

.

tância à Salvita. A Prefeitu-
. ra recorreu e, dez anos mais

tarde, em 2007,. o Tribunal
de Justiça julgou proceden
te a, ação, mantendo a con-

denação da primeira instân
cia. O município novamente
recorreu, Segundo o procu
rador Eduardo Marquardt,
desde-então a adrninistração
bus_ca um acordo com a Sal

. vita, par entender que o va

lor da ação - R$ 19 milhões
- é inviável. Avaliação feita
pela Prefeitura aponta, R$
4,6.milhões, valor que está
sendo negociado com a Sal
vita. Na próxima semana,
disse Marquardt, deve-se

chegar a um acordo. Segun-.
do ele, o próximo passo será
o envio' do projeto de lei à

Câmara, autorizando o mu

nicípio .a firmar, o acordo ..

Depois da apreciação do
Ministério Público, "que está,
a par de toda negociação",
será feita a homologação, que
resultará no arquivamento do

processo. "O valor será depo
sitado em conta judicial, e o

juiz. vai determinar-quern tem
poderes para movimentar a

conta-da Salvita", disse.
'

MARISTA:
,formando alunos leitores

Vivemos cercados de' muitos estímulos visuais e

dos mais atrativos possíveis, Essa realídade-tôrna
impréscindível à .Ieitura dessas fontes, pois elas
nos mantêm informados sobre tudo que o mundo
nos proporciona.

-

Por outro lado, tantos estímulos visuais e auditivos
acomodam nossas crianças, condicionando-as a

receberem mensageris rápidas, - coloridas e

sonoras.

Uma boa forma de despertar e manter o gosto pela
leitura é proporcionar à criança um local apropriado
e acessível onde ela possa guardar seus livros e

possa manuseá-los sempre que tívervontade.
O incentivo ao gosto pela leitura, deve

-""

ser

constante, tanto por' parte da família corno da' _,.

escola.
, Os alunos dos quintos anos do Colégio Marista
desenvolverão durante o ano de 2008, na disciplina
de Língua Portuguesa, o projeto de literatura:
Conhecendo nossos autores.
O primeiro autor.a ser estudado será Rubem Alves.
Nas aulas de litératura, acontecerão contações de
história e atividades relacionadas aos livros lidos e

a cada bimestre serão novos autores.
Ouentio o protessor e outros adultos acreditam que
ler é importante e comprovam esse ato através de
exemplos concretos, estão' automaticamente
criando métodos de incentivo à leiture, destaca
Marilise, professora que coordena as atividades.

- --
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Policial ferido
se recupera
JARAGUÁ DO SUL

Vítima da colisão entre um

Peugeot conduzido por três
bandidos e a viaturà da Polícia
Militar, o soldado Glácio José
Soares, 41 anos, se recupera
dos ferimentos sofridos na tar"
de de quinta-feira. Ele partici
pou da operação que deteve os

'

assaltantes da empresa Bell
Arte, que levaram cerca de R$
3,6 mil em dinheiro. Os ban
didos colidiram contra a via
tura na Rua Wolfgang Weege:
No momento da colisão, Glá
cio estava dentro da viatura.
Ele foi internado com dores
do tórax e ferimentos no joe
lho e no nariz.

Ontem, enquanto se recu

perava no Hospital São [osé,
Glácio relembrou como tudo
aconteceu. "Eu estava sentado
no banco do motorista quando
começaram a atirar. Em segui
da, eles perderam o controle
da direção e bateram", contou.
Mesmo com dores, ele chegou
a algemar Um dos bandidos,
enquanto um dos colegas acio-

, nava o socorro.

NOMES FALSÓS
OS três bandidos divulga

ram nome falso na quinta-feira,
informou a PM. Willer Juvenal, .

'

31 anos, é natural de Florianó

polis e foragido da Penitenciá
ria de Palhoça; René Augusto
Rocha, 41, natural de União
da Vitória (PR), é foragido de

Chapecó: e Sandro Luís Cardo
so, '26 anos, de Jandaia doSuI
(PR), e foragido de Piraquara
(PR). Eles respondem por cri
mes como assalto e homicídio.

Retratamos a

Empresa
RHANDA

ARTEFATOS DE

MADEIRA LTDA

pelo envio indevido

ao cartório de Protesto

(Titulo: :50400208 .no
valor de R$ 484,74)
sendo que a mesma

nada deve a nossa

,
empresa.

Declaro,
Rede Masterfarma Ltda

-

CNPJ: 02637.969/001-01.
Criciúma - SC
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Aumento da infra-estruturo
JaraguaTec vai dobrarespaço físico, chegando aos 400m2

Incubadora oferece gos empresários amparo jurídico e- estrutura tecnológica. tornando produtos competitivos

dutos eficientes e preços bai
xos. O produto desenvolvido
dentro do núcleo de incubação
torna-se competitivo porque os

empresários pagam somente
o

as taxas de manutenção, como
energia e telefone.
'O sucesso da iniciativa

deve-se também às entidades

parceiras: Senai, Apevi (Asso
ciação das Micro e o Pequenas
Empresas do Vale do Itapocu),
Acijs (Associação Comercial e
Industrial de Jaraguá do Sul),
Sebrae e a própria Ferj (Funda
ção Educacional JaraguenseJ
em conjunto com a Prefeitura
de Jaraguá do Sul.

o

LUCIANA DE AGUIAR

JARAGUÁ DO SUL

"Aqui não é um condomí
nio industrial, é uma fábrica
de idéias". A frase é do profes
sor e gerente executivo Victor
Alberto Danich, explicando o

diferencial da Incubadora de
Projetos Tecnológicos - [ara
guaTec, localizada no Campus
da Unerj (Centro Universitá
rio de Jaraguá do Sul). Com
a finalidade de proteger e de
senvolver projetos na área de

tecnologia da informação, daí
a idéia de incubadora, o [ara- o

gua'Iec canaliza a capacidade
natural de empreendedorismo
da região.

Segundo Danich, em maio a

incubadora ampliará duas ve

zes a sua estrutura física, pas
sando para'400 metros quadra
dos. O JaraguaTec foi lançado
em 2004, e atualmente tem 12

empresas incubadas, sendo seis
em processo de seleção. -

"-

A empresa incubada Edge
Engenharia Mecatrônica

Ltda - ingressou na iniciativa
em 2006. De acordo com o só
cio Adir Elízeu- Dias, a Edge
não existiria, se não fosse o ja
raguaTec. "O ampãro jurídico,
a estrutura física e tecnológi-

- ca, a mão-de-obra qualíficada,
e a própria referência do pro
jeto incubadora proporciona
ram a Edge como realidade",
explica. máquina com a Argentina pelo.

Com a Edge, o JaraguaTec referencial do JaraguaTec", con
inaugurou e capacitou o setor firma Adir. Para Danich, dois
-de exportação. "Fechamos uma o fatores foram essenciais: P[O-

Crescem'notificações de leptospirose
Nesse ano, 40 casos foram notificados no município e sete deles foram confinnados

Entulho pode causar doença

JARAGUÁ DO SUL 19 estão sob suspeita. Todos
O setor de vigilância epi- os pacientes com casos con-

_ demiológica registrou um _firmados já receberam trata
aumento de aproximada- menta.

mente 73% nas notificações .

De acordo com a
o

enfer
de leptospirose. Em janeiro meira e supervisara de epi
e fevereiro do ano passado, demiologia, Denise- Thurn, o

foram 29 casos notificados, aumento das notificações está
entre suspeitas

o

e confirma-. relacionado com a enchente
ções, No mesmo período de janeiro. ,Mas destaca que

C/J
desse ano, foram 40 notifica- cerca de 70% dos casos es

�o ções, ou seja, 11 casos oi mais tão ligados à contaminação
i do

é

que em 2007. Desse total,
o

dos rios. "É importante não

'B sete casos foram confirma- nadar em rios poluídos, não
dos, 14 descartados e. outros" acumulaientulho em casa e,

em caso de alagamento, usar
botas ou cobrir os pés com

sacolas plásticas para não
entrar contato com

o

a
_ água

contaminada'', alertou. Em
2007, o município confirmou
40 casos da doença.

A leptospirose é causada
por água, alimentos

o

ou solo
contaminados- pela urina de
animais infectados, como ra

tos, bovinos, suínos e outros.
-

Os sintomas incluem dor de
o

cabeça, dor muscular, febre
alta e mal-estar.
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ESPECIAL----------

Elas conquistaram a independência
Mas llige atesta: maioriados domicílios do Brasil continua chefiada pelos homens
JARAGUÁ DO SUL

'Elas já foram oprimidas ao ex

tremo, se revoltaram, lançaram o

feminismo, mas ainda não canse:

guíram o espaço que muitas acre:

ditam ser o ideal e, pOI: isso, geram
polêmica, seja pela independência
ou pela submissão. Ainda assim,
em a de março as mulheres come
moram o próprio dia e incentivam
à reflexão quanto à posição que
ocupam atualmente na sociedade.

Segundo dados do Ibge (Instí
tuto Brasileiro de Geografia e Es

tatística), a participação do sexo

feminino ainda não alcançou a

igualdade perante o masculino.
Um exemplo dessa perspective
é o fato de a maioria das casas

continuarem sendo chefiadas
por homens. No país, conforme o

Censo de 2000, de um total de 48
milhões, apenas 12 milhões de
lares possuíam a mulher comb

principal responsável. Quan
do o assunto é Jaraguá do Sul
e Santa Catarina, a situação se

assemelha.
Já no mercado de .trabalho,

elas vêm conquistando cada vez.
mais território. A participação
cresceu nas últimas décadas e

agora mais de 50% delas ganha
o próprio dinheiro, de acordo
com o Departamento Intersin
dical de Estatística e Estudos
Socioeconômicos.

No universo político, porém,
o interesse não chega nem perto
desse percentual. Números do
Tribunal Superior Eleitoral con
firmam o que se vê diariamente
na Câmara e no Senado Federal.
Nas últimas eleições, 8% e 15%
das cadeiras, _respectivaInente,
foram ocupadas por mulheres.

�
�
a:

o
a:
UJ
õ:

KELLY ERDMANN População brasileira tem mais mulheres do que homens. Elas são i:erca de 51%, segundo dados do Ibge

JARAGUÁ DO SUL vil, um setor onde a presença'
Elas não dispensam a ma- masculina ainda predomina.

,

quiagem, o esmalte e o salto alto. 'A gente tem que se impor. A
. São bem - humoradas, gostam de mulher administra a empresa, a
falar sobre a casa e o trabalho, só .casa,

.

a escola dos filhos, o jar
desconversam quando o assunto dim, as compras do supermer
é idade. Continuam encarrega- cada e as refeições do marido.
das do cuidado com o lar e COIn Uma boa administradora do lar
os filhos, assim como aconteceu -e' é também uma boa admínístra
com suas mães e avós, mas hoje, dora- de empresas", revela. Já a

encontram disposição para se empresária do setor de desen
dedicar também ao mundo dos volvimento humano, Maria Eli
negócios. As integrantes da Câ- sabet Mattedi, fica contente em

mara da Mulher Empresária de saber que a mulher participa
Jaraguá do Sul são exemplos de do desenvolvimento da região.

, que a mulher conquista espaço "Isso é viver, a gente se. sente
no mercado de trabalho e já se gratificada", afirma com a voz

destaca no setor empresarial, delicada de uma mulher, e com
Ivana Vargas Coprano faz a firmeza de uma empresária.

parte deste grupo. Ela' traba-
lha no ramo da engenharia cí- DEBORA VOLPI

Mundo dos negócios com chefe Na política, participação ainda é mínima
sem paletó, calças e gravatas Rose Vasel foi a primeira mulher a ocupar a 'cadeira de chefe do Executivo

Mulheres empresárias são exemplo de dedicação ao lar e ao trabalho

GUARAMIRIM

O dia 24 de fevereiro de
1932 é considerado um marco

na história feminina brasileira .

Nesta data, elas conquistaram o

direito de votar e, ainda, de se

candidatar a cargos no Legisla
tivo e Executivo. Agora, 76 anos
depois, são poucas as mulheres
que resolvem enfrentar omun
do desses dois poderes.

A vereadora Maria Lucia
da Silva Richard, 48, é uma

delas. Após 20 anos dedica
dos ao magistério, em 1996, a
professora decidiu realizar um
sonho e concorreu às eleições
municipais. Foram necessárias
três lentativas até conseguir
ocupar uma cadeira na Câma
ra de Guaramirim. "Se não ti
vesse insistido, teria ficado no

meio do caminho como tantas

outras", confessa.
Na opinião dela, faltam

inúmeros anos para que haja
igualdade de sexos na política.
A vida doméstica, a obrigato
riedade de cuidar dos filhos
e o pouco estímulovindo dos

lfl partidos são alguns dos motí

� vos que ditam esta desigualda
i de, segundo Maria Lucia.
<Jl
'WI
Ü

_

�

Maria: família não queria que eu continuasse na p,olítica, me Ce,.aia decisão

%.
..

_ :'-':

a hislória da ciddde. N
esteve 00 posição de
sa de desligamentos rnporários de
Moacir Bertoldi. Já poro o Câmara de
Vere ores, o eleiçõo passada ncmeou

�ençl, que "atualmente é
do Cosa.

ereadora luçia,
,

outros duo ulheres pOSSO argos
eletivos 110 poder público do microrre
gião. Em Jaraguá do Sul, Rosemeire
Puccini Vasel é vice-preféita desde
2004 e'foi o primeira a ocupar Q posto
mais importante do município em todo

KELLY ERDMANN
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A mulher conquistou
seu espaço. No nossa

região, as mulheres.
se destacam nas
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'Eu sei bem quem eu sou'
empresas e na

política porque elas Irma é ex-modelo mãe esposa e prima a autenticidade
são determinadas" _

" .

JARAGUA DO SUL

MARISTELA MORETTI, EMPRESÁRIA

" Se estivesse em
outra época, qualquer
uma na qual a mulher

fosse obrigada à
submissão, acho que

MARIA CRISTINA HACKBARTH
DOS PASSOS, PROFESSORA E

TÉCNICA PEDAGÓGICA

"
Nunca tive pudot
sempre fui muito
eu mesma e faço
o que me agrada.
Quem tem um

estilo próprio
precisa. assumir "

IRMA MARQUARDT, PROPRIETÁRIA
DE AGÊNCIA DE MODELOS

Joroguoense, Irmo ganhou o Brasil 00 desfilar o modo assinado por Luizo Brunet. Hoje, o trabalho é local

sido barrada anos antes com a

desculpa de indecência. O vesti
do que a fez alcançar o objetivo
era transparente de cima a baixo
na parte de trás.

Ainda no começo da vida

profissional, a autenticidade
também a transformou em no

tícia. Luiza Brunet, uma das
mais importantes modelos do

, Brasil, escolheu Irma para des-
filar país afora coleções de rou

.dígnas de movimentar boatos completamente nua. Outra vez pas íntimas assinadas por ela
folclóricos remanescentes até a chegou ao baile de Carvanal de durante quatro anos.

atualidade. Certa vez se dispôs Jaraguá do Sul com o intuito
a sair do interior de urn bolo de protestar contra o fato de ter KELLY ERDMANN

Cristina, uma prova de persistência
Para ela, a mulher precisa sempre buscar a felicidade para fugir da frustração

No solo, Cristina também é mãe

GUARAMIRIM

Vinda de urna família de 13

irmãos, Maria Cristina Hack
barth dos Passos, ou apenas
Cristina, casou cedo. Aos 21

anos já tinha dois filhos e, logo
depois, outros dois vieram. A
vida de esposa e mãe invia
bilizou a vontade de' iniciar
a: faculdade de Pedagogia até

que' a filha mais nova tivesse

quatro anos de idade. A partir
de então, ela não parou.

Primeiro foi a graduação,
depois a especialização e ago-

ra é a vez de estudar a língua
inglesa junto a urna turma de
seis adolescentes. "Não me

sinto deslocada, não. Vai ser'
muito legal", diz. Essa neces

sidade de aprender e estar em
movimento faz parte da reali
dade dela.

Nem na época da universi
dade, Cristinaprocurou a ajuda
de empregadas para cuidar da
casa. Ela trabalhava quase 60

'

horas semanais e se dedicava
aos estudos nas sextas-feiras
e sábados. No único dia reser-

Muitos já. a chamaram de
louca. Outros tiveram receio
de se aproximar porque ela tem
resposta pronta para ser profe
rida independente de qualquer
pergunta. Há também quem
a admira por causa do estilo

despojado e, literalmente, sem
qualquer tipo de vergonha ou

timidez. Ex-modelo e hoje
dona de urna agência, Irma

Marquardt, 41, é categórica ao

dizer: "sempre estive fora dos

padrões".
A carreira começou cedo,

ainda aos 14 anos de idade,
quando foi chamada para um

desfile. O motivo? Seca, corno
era chamada devido à altura
e o pouco peso, era o estereó

tipo perfeito para desfilar urna
moda jovem, divertida e dife
rente. O acaso virou profissão
assim que a jaraguaense se ma

triculou em um curso de mo

delos organizado em Joinville.
Logo depois, um professor de

t
.

m ·do cedo São Paulo apareceu na cidade
ena om " e fez aproposta tentadora para

que ela entrasse na passarela
com os seios cobertos apenas
por adesivos. Irma aceitou,
claro. "Foram dez dias segui
dos. Todo mundo ficou pasmo
porque aquilo não era normal",
relembra.

O pudor, aliás, é algo inexis
tente na vida dela. Ao longo de
27 anos de carreira, várias são
as histórias polêmicas que a en

volvem. Na lista estão aparições

vado ao descanso ainda tinha
a obrigação de planejar aulas,
corrigir provas e dar atenção às

crianças e ao marido. "É difícil
encontrar o equilíbrio porque
tem a questão de ser mulher,
esposa e amante também", ex
plica.

A sorte da professora, se

gundo a. própria, foi o apoio
incondicional do companhei
ro. Conforme Cristina, ele a

incentiva sempre e até chega a

cobrar novas investidas de in

dependência.
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MASSARANDUBA

Apostador ganha
R$ 450 mil

A Loto-Fácil pagará o valor de R$ 452
mil poro um apostador do município
de Massaranduba que acertou os 15
números do prêmio. De acordo com
funcionários do Lotérico Karsminski,
de onde saiu o bilhete, o vencedor,
ainda não compareceu poro apre
sentar o tíquete. O prêmio deverá
ser retirado no Caixa Econômico
Federal. Este concurso realizado, de
número 303, ultrapassou o quantia
de R$ 1 milhão e os demais ganha
dores, três 00 todo, são de Vitória
�a Conquisto, no Bahià, e do cidade
de Jaú, em São Paulo.

.

BARRA VELHA

Bingo para custear
despesas médicas .

Terezinha Sestrem, moradora do Ruo
João José Pereira, 181, em Itajuba,
promoverá hoje, dia 8 de março, um
bingo beneficente. A iniciativa é'
poro arrecadar 'fundos cem o inten
ção de custear o tratamento do filho
que é portador de angioma cerebral.
Terezinha terá apoio do, secreterín
de Bem-estar Social do Prefeitura
de Borro Velho. O bingo acontecerá
no Salão Paroquial de Itajuba às 15
horas.

VALE DO ITAPOCU--------
JARAGUÁ DO SUL

COMBUSTíVEL DE BANANA
PODE SER PROJETO PilOTO

A comitiva jaraguaense que esteve em Brasília durante o semana que pas
sou trotou de diversos assuntos e um deles foi o biocombustível extraído
do casco do banana. O ministro do Agricultura, Reinhold Stephans, rece
beu o iniciativa de formo positivo e afirmou que este projeto poderá ser
o piloto poro o fabricação desta modalidade de combustível. O próximo
posso é ncerter valores de subsídios parQ custear pesquisas no região.

GUARAMIRIM

Apae inaugura equoterapia
A equoterapia do Apae (Associação dos Pois e Amigos dos Excepcionais) está con
cluído e poro agendar o inauguração só falto Alice Küerten, mãe do tenista Guga
küerten, confirmar presença. O motivo é que o eqüoterapia recebeu assistência
de-Instituto Guga Küerten poro aquisição de alguns materiais que estão sendo
utilizados pelo entidade.

A Yang
Parabeniza todas as mulheres pela

30% nos vestidos, blusas e acessórios.

E somente neste Sábado
DESCONTOS especiais em toda

Linha Fitness, Natação
e Hidroginástica!

SCHROEDER

Polenta no Círculo
Italiano

O Círculo Italiano de Schroeder pro
move hoje, o 110 Polentada nos de
pendências do Capela Santo Antônio,
às 19h30, no Bairro TomaseliLPara os

interessados em participar o telefone
poro contato é o 3374-1236 ou através
do celular 9918-1881 com Marilei ou
César. O valor é R$ 10 por pessoa.

BARRA VELHA

Polícia apreende
pedras de crack

O jovem G.C.C, de 25 anos, foi preso no

madrugado de ontem, no quilômetro
94 do BR-101 em Borro Velho. O rapaz
foi flagrado pelo Polícia Militar com 23
pedras de crnçk, A políci,a não divulgou,
o nome do jovem poro não atrapalhar
os investigações, já que há suspeitos
de uma rede de tráfico no litoral.

CORUPÁ

Oficina de

alfabetização
Os prafessores do Rede Municipal de Edu
caçóo de Corupá participaram ontem, do
Oficina de Alfabetizaçóo no Escola Muni
cipal José Posqualini. Os temos abordados
foram o método natural do alfabetização
e consciência fonológico. A PHD em psi
cologia cognitivo, Mario Helena Cordei
ro, foi quem ministrou o curso.

JARAGUÁ DO SUL

AuxíLiO PARA UNIVERSITÁRIOS
Estão abertos os inscrições poro concessõo de auxílio financeiro poro alunos
de baixo rendo familiar que estão cursando o ensino superior e residem em

Jaroguá do Sul. O auxilio é de R$ 130 pagos durante o primeiro semestre de
2008. As inscrições devem ser feitos através do site hHpi/portal.jaraguadosul.
com.br e encerram no próximo terço-feira.

�ffiI.��_,Wlt

GUARAMIRIMO dinheiro arrecadado com o IPTU retoma ao contribuinte como investimento em escolas,
pavimentação, saneamento básico, segurança e saúde. A Prefeitura de Guaramirim iniciou a entrega
dos carnês do IPTU/2008 diretamente na residência dos contribuintes. Quem não receber até o dia
15 de màrço poderá comparecer eretirar diretamente na prefeitura. Para pagamento à vista o desconto
é de 20%, a prazo, o parcelamento é ern até 6 vezes. Pague em dia seu IPTU, Guaramirim só tem a ganhar.
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ADEUS

MISS SE DES
o último ano foi de surpre

sas e muito trabalho para Natália
Guimarães e agora amulher mais
bonita do Brasil se prepara para
entregar a faixa e a coroa. Mas até

chegar a data da despedida, ela
encara uma pequenamaratona na

função.A correria começou leigo
depois do carnaval, quando ela
passou a prestigiar finais dos con
cursos estaduais de miss, tarefa na
qual se encontra àté hoje.

A rotina de Natália inclui pas
sar por até sete capitais em uma

mesma semana. Na quarta-feira,
5, ela esteve no Distrito Federal,
no dia seguinte em Macapá, e na
sexta-feira, 7, emBelém.A semana

ainda inclui passagem por Fortale
za, JOão Pessoa e por fun, o Recife,
onde também participa como atriz
do espetáculo ''Paixão de Cristo",
em Nova Jerusalém. Nele, vai in
terpretar Maria Madalena, até o

Natália Guimarães entrega a coroa em abril
xaeoposto.

"Qualquer garota ficaria enlou
quecida com uma agenda dessas
como já vi ficar. Mas a Natália foi

.

a que mais trouxe retomo para o

concurso. Não só pelo segundo
lugar que conseguiu no mundial,
mas pela paciência, carisma e de

terminação em cumprir aquilo a

que se propôs. Além disso, ela sou-
. be lidar com muita desenvoltura
com as fofocas que relacionavam
seu nome ao do Aécio Neves",
disse a assessora do concursoMiss
Brasil, CarlaGrotto.

Depois do dia 13, Natália deve
tirar uns dias para descansar, mas ..

em seguida, deve viajar paraNova
Yorkpara assinar contrato comDo
nald Trump, que a representaráno
exterior. De volta ao Brasil, a mo
delo começa a estudar também na·

Oficina de Atores da Globo, para
engrenar na carreira de atriz. Natália pretende ingressar no carreira artístico depois de passar o coroa

dia 22 demarçd._
A!§iÍn-que terminar o espetá

culo, amodelo segue para o Japão,
no dia 23 de março. Lá, ela reen
contra aMiss Universo RiyoMori,
para quem perdeu o primeiro lu
gar no concurso mundial, durante
evento que festejará os 100 anos da
imigração japonesa no Brasil. Na
tália, que é embaixadora no Japão,
representará o país na comemora
ção.

.

De lá, a miss só volta no dia
31de' março, quando finalmente
ganha uma semana de folga para
descansar damaratona de viagens
pelo Brasil e no exterior. Ela reto
ma as atividades no dia 8 de abril

quando faz um desfile em Curiti
ba. No dia seguinte, ela embarca
para São Paulo onde participa de
worshops com as candidatas do
concuso Miss Brasil, e da final, no
dia 13 de abril, quando passa a fai-
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CRÔNICA

CARLOS HENRIQUE SCHROEDER, ESCRITOR

Indie
AB coisas sempre foram meio estranhas pra

mim. Sempre. Aquele rua na livraria, por exem
plo, morri de vergonha de ainda ter um disc-man

quase do tamanho de uma vitrola. Mas tudo bem,
garanto que ela nem sabe o que é uma vitrola, afi
nal, ela nasceu no ano em que a Xuxa estreou na

televisão, em 1986. Bom, eu sou da época de Vila
Sésamo. Sem comentários. Ela achou o máximo
eu usar tênis All-star (eu não tive coragem de con
fidenciar que uso desde a década de 80). Nossas
diferenças não eram apenas cronológicas, eu ain
da passava meus amargos ruas escutando Smiths,
Echo & the bunnymen, Joy Division e The Jesus &
the Mary chain, vendo filmes do John Cassavetes e

lendo Camus e Kafka. Ela escutava Interpol, Editors,
The bravery, She wants Revenge, curtia Sofia Cop
pola e livros doNickHornby e doMartin Page.

Voltemos à livraria. Eu escondi meu disc-man
no meio de uma pilha de livros de matemática, e

por entre as prateleiras, passeia a observá-la. Ela
estava na seção de poesias, com o olhar cansado,
parecendo carregar o peso da existência nas costas.
Pura pose. Faço um ar blasé e me aproximo (ela faz
que nãome vê). Solto uma estrofe de Baudelaire:

"Os olhos já sem viço, o preguiçoso pranto,
O ar exausto, o estupor, lúbrica moleza.
Os barcos sem ação, como armas vãs a um

canto,
Tudo afinallhe ungia a tímida beleza."
- E Leminski? - ela pergunta, sem olhar pra

mim.
- Não, não ...Baudelaire ...
- Eu só gosto de Leminski ...
Nesse momento escutei os violinos, o Titanic

estava afundando ... E eu sem nenhum poema do
Leminski na ponta da língua... Quando me prepa
rava para uma saída discreta (e humilhante), ela
olha pramim e pergunta:

- Você fuma?
-Não.
-Hum ...

- Mas tenho um isqueiro ...No bolso ...
- O que um não fumante faz com um isqueiro

no bolso?
- AB mulheres precisam de alguém para acen

der seus cigarros ...
(Nesse momentome senti o mais estúpido dos

homens).
- Isso é ridículo.
- Sim. Ridículo ao quadrado.
- Vai me emprestar a porcaria do isqueiro ou

não?
Ela pega o isqueiro e segue em direção a saída.

Pára, faz uns gestos impacientes e diz irritada:
- Você vem ou não?
- Claro ... Claro ...
Já na rua, pergunto:
- Vamos pra onde?
- Sei lá... Pra outra livraria... Você sabe mais

poemas do Baudelaire?
-Sím.

.

- Ótimo.
Uma tarde perfeita. A jovem perfeita. Eu esta

va feliz por ter me livrado daquele jurássico disc
man e por ter achado outra utilidade para meu

isqueiro, que na verdade servia para queimar os
fios que viviam teimando em sair das minhas ca

misetas surradas.

NOVELAS

VARIEDADES---------

• Cine Shopping 1
• 10.000 A.C. (Leg)
(14h30, 16h40, 19h, 21hI0-sext/sab/dom!quo!qui)
(16h40, 19h, 21 hl0 - seg/ter)

• Cine Shopping 2
• Vestido para Casar (Leg)
(17h, 19h1 O, 21fJ20 - todos os dias)
• Alvin e os EsqUilos (Dub)
(15g - sob/dom/quo)

%'

• Cine Shoppinij 3
• O Caçador de Pipas (Leg)
(Uh,,16h30, t2h, 21 h3.0 � se�sab/dom/quol
(16h30, 19h, 21 h30 - seg/ter/qui)

JOINVllLÊ"

• Cine Cidade 2
• Meu Monstro de Estimaçóo (Dub)
(17hl0 - sex) (14h20 - sab/dom/seg/ter/quo/qui)
• Alvin e os Esquilos (Dub)
(15h - sex)
• O Som do Caroção (Leg)
(19hl0, 21 h20 - sex)
• Desejo e Reparação
(16h30, 19h, 21 h30 - sab/dom/seg/ter!quo!qui)

LIVRO DVD

lOIS P. FRANKEL
"'"IQ,�jchI i"'�I;���·, .hlt;.í",'!.:r fuio erm"':J«em

. Q.Jl�l'/xlf�' "1f.;4j)/Õ �"ag.1"" ��I$J�(i'.Jg
.

Cuidado: Invasores·

MULHERES

LIDERftM
MELHOR
Q!JE HOMliNS

Alguma coisa terrível chegou à Terra, al
guma coisa capaz de nos atacar enquanto
dormimos. O tempo está passado para a

psiquiatra Carol Bennell e seu colega,
Ben Driscoll, enquanto eles embarcam
numa jornada pelas ruas de Washington,
marcada pelo medo e pela certeza de

que a única maneira de permanecer vivo
é nõo dormindo.

])E�ClJr.rv\ !'OR (WE,

Q rmF1L FEMINI�Q
se OESTACt;NO

TI\ASAtHO. EM CASA

tNAVIDA

"ICOLE

KJDMAN

J ��v

Mulheres Lideram
Melhor que Homens
As empresas ainda perdem os grandes
potenciais femininos de liderança por

que lnslstem que mulher nõo deve estar

no comando. Este livro mostra que todas
as mulheres sõo, naturalmente, líderes e

que certas características exclusivas da
mulher sõo o que faz a diferença no novo

conceito de liderança.

DESEJO PROIBIDO
João Antonio conta a Trajano que irá arrumar

um emprego e pedir Madalena em casamento.

Lídio avisa Lauro e Miguel que Henrique está
indo a São Paulo paro se encontrar com Álva·
roo Cândida promete a Ciro que irá convencer

Henrique o ísenté-Ic de impostos novamente.

Lázaro promete a Loura e Miguel que irá lm

pedir a viagem de Henrique. Florindo revelo
no sarau que decidiu virar freira. Magnólia e

Viriato apóiam sua decisão. Podre Inácio pede a

Florindo que arrume suas malas paro dar início
o seu noviciado.

BELEZA PURA
Norma entrega um CO com o projeto errado e

mando Antunes entregá·lo a Guilherme. Erik
mando que Meu Bem escolha e ela afirma que
a mãe ficará em sua casa. Antunes garante a

Guilherme que está com o projeto original e o

engenheiro pede 00 professor que vá com ele
à empresa. Raul leva Suzy o um bar de karo
okê. Kotino diz que Olavo tem um parente vivo
e que eles devem procurar um detetive. Norma
diz o Renato que, no dia seguinte, Antunes deve
confirmar o erro de Guilherme. Norma rasgo o

projeto original do Carcorá.

DUAS CARAS
Rudolf diz que sua mãe era faxineiro, mas seu

pai é muito rico e, embora os dois não tenham
se casado, ele os sustenta. Ferroço se irrito 00

ver Sílvia encomendando o bolo do aniversário.

Sílvia fico possesso e intrigado ao ver Branca e

Mario Paula juntas. Sílvio faz perguntas a An·

dréio, que conta que Branca vai ajudar Maria
Paula o organizar a festa. Heloisa recebe um

caminhão com papel e Célio confirmo que fez
o pedido. Branca se enfurece com a compro de

papel. Dorgival pede que Socorro vá encontni-le
na rodoviário.

AMOR E INTRIGAS
Camilo vê Marília desmaiado e o leva para o

hospital. Kevlo conta que quem armou pro Ali·
ce foi Petrônio. João e Chris acham estranho

e deixam Kevla ir embora. Fobíolo compra um

livro de Poco. Jonaína sente ciúmes e discute
com Fabíolo. Valquírio fico enjoada dentro do
barco. Jurandir oferece cerveja poro Alexandra,
mas elo fico sem reaçóo. Débora e Sérgio saem

juntos para Lapa. Jacira chama Úordison para
dormir com ela na casa de Valquírio. Petrô.nio
vai até Celeste e Anselmo e finge estar com dor
no estômago.

CAMINHOS DO CORAÇÃO
Júlio aponta o pistola de raios paro Guiga, que
aponta o revolver paro ela. Pepe avisa para Ma·
riso que ela será a responsável pela cantina do
teutro-escclo. Ele conta paro Ana que Mario vai
até a ilha com Marcelo. Taveira e Dino mordem
Marlene. Regina conta para Batista que Beto
entrou poro o Depecom. Júlio diz que pode
deixar todos em paz se levar Clara ou Eugênio.
Júlio dispara o pistola de raios. Júlio pega Cia·
rinha. Um vaso atinge Júlio, que solta Clarinha.
Júlio vai embora, mas leva o pistola.

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



---------VARIEDADES

Jim Carrey com
diretor de 'Juno'
Jim Carrey vai trabalhar com Jason
Reitman, diretor de Juno, em uma

comédia chamada Pierre Pierre. A
história gira em torno de um niilista
francês auto-indulgente (Carrey) que
é encarregado de transportar uma
Mona lisa roubada. Enquanto realiza
a tarefa, ele volta a se apaixonar por
sua pátria. Visto nos cinemas pela
última vez com Número 23, Carrey
está filmando Christmas Carol.

Nívea Stelmann
no 'Video Show'
Nívea Stelmann virou repórter. A
atriz fará dobradinha com Sarah
Oliveira no programa "Vídeo Show".
Nívea será responsável pelas matérias
do Rio de Janeiro, no lugar de Ellen
Jabour. Ellen, a ex-namorada de
Rodrigo Santoro, trabalhou dois anos

na atração. A primeira gravação da
atriz será em Santos, mostrando os

bastidores de "Ciranda de Pedra",
próxima novela das 18h da Globo.

Mãe de Gyselle
com dúvidas
A mãe de Gyselle, Josélia Soares,
achava que Marcelo era cpuímnede
pela filha, agora tem lá suas dúvidas
sobre esse sentimento por parte do
psiquiatra. Com o passar dos dias,
a comerciante, vem achando o

comportamento do psiquiatra muito
esquisito. "Estou achando o Marcelo
uma pessoa incontrolada. Antes até
achava que ele gostava da Gyselle,
mas existe ex-gay?", indaga.Josélia.

A Queda
o bêbado leva um baita escorregão e

cai de cócoras. Com muita dificuldade
consegue se levantar.
De repente, sentiu um líquido
escorregando pelo corpo, apalpa
os bolsos e geme:
- Hic... Tomara que seja sangue!

O segredo
o rapaz passava em frente a um

chaveiro quando viu uma placa:
"Trocam-se segredos".
Parou abruptamente, entrou na

loja, olhou para os lados e

cochichou para o balconista:
- Eu sou apaixonado pela minha
professora, e você?!

SUDOKU DIVIRTA-SE

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

repetir números em cada linho e cada coluna. Também
nõo se pode repetir números em cada quadrado de 3x3. PREVISÃO DO TEMPO •

Presença de sol e calor em todo o Estado.
Entre a tarde e noite voltam a ocorrer pancadas
isoladas de chuva com trovoadas, típicas de
verão, devido ao aquecimento.
� Sul e Região

SOLUÇÃO

b"J! ÁRIES

4:�I' (20/3 a 20/4)
." A Lua hoje em '

� l seu signo, entre
várias coisas, pode

indicar que você deve dar mais

importância à sua aparência,
seu corpo e sua forma física.
Gaste sua energia em exercí
cios e ginástica. A alimentação
correta também é fundamental.

)(
GÊMEOS
(21/5 a 20/6)
Sua necessidade de
racionalizar tudo,
muitas vezes pode

atrapalhá-lo, principalmente
quando se trata se assuntos com

amigos. Permita que o fluxo dos
acontecimentos conduza seu dia,
sem querer interferir em tudo
com sua vontade.

,

TOURO
(21/4 020/5)

, O dia hoje está

tranquilo e as

'energias no céu su

gerem que você se recolha um

pouco para relaxar ou meditar.
Através de um equilíbrio, você
pode recuperar suas energias
para realizar suas funções, na
hora em que for solicitado.

,.,,,
CÂNCER

�.........� (21/6 a 21/7)
;��!� Bom dia para você
: '

' ; passar cercado
de gente, pois

as pessoas o percebem como

alguém forte, determinado e
,

proietor. Use esta capacidade
de ajudar o próximo, para
atingir suas metas e crescer na

sua carreira profissional.

i!

---------

-1---
---- ----- ---- --

NOVA C:�SCENTE I
CHEIA MINGUANTE

1/3 �1413, 21/3 29/3

HOJE

MíN: 23° C
MÁX: 31° C
Sol com nuvens

DOMINGO

MíN: 23° G
MÁX: 30° C
Sol com nuvens

MÁX: 30° C f f s f

Sol com pancadas
de chuva

LEÃO
(22/7 a 22/8)
O dia pode ser óti
mo se você souber
olhá-lo com bons

olhos. O sol brilha mais forte

para ajudá-lo a clarear alguns
assuntos pendentes. Mantenha
o otimismo para ter forças e

acreditar que o que antes era
um sonho, pode ser realidade.

#
LIBRA
(23/9 a 22/10)
Sua atenção está
totalmente voltada

para sua área de

parceria. É hora de se apaixonar.
sem usar tanto a razão. Viva
seus sentimentos e curta uma

nova fase na sua vida a dois,
com um novo colorido, mais
intenso e mais profundo.

11}'
VIRGEM
(23/8 a 22/9)
Hoje é melhor
deixar um pouco de
lado tanta análise

e tantos detalhes. Tente viver
esse dia com mais emoção, per
mitindo-se curtir os momentos
íntenses que podem pintar no
relacionamento a dois. Seja
romântico com quem ama.

ESCORPIÃO
(23/10 a 21/11)
Você se encontra
com todo gás pam
trabalhar e executar

,determinadas tare
fas que precisam ser concluídas.
Dê mais atenção também à sua
saúde. Coma alimentos saudáveis
e procure não se estressar demais
com coisinhas corriqueiras.

SAGITÁRIO
• (22/11 021/12)

Uma boa maneira
de passar seu
dia é fazel'!do

alguma atividade com o ser

amado. Você precisa sair e se

divertir mais para relaxar. Que
tal um passeio ao ar livre para
sentir que os limites podem ser

ultrapassados?

CAPRICÓRNIO'
(22/12 a 20/1)

"""" Com a atenção e

concentração to
talmente voltadas

para a família, será difícil querer
sair de casa e fazer outra coisa
fora do ambiente doméstico.
Então curta essa parte de sua

vida, e tente semear mais
harmonia com os que ama.

O CORREIO DO POVO mSABADO, 8 DE MARÇO DE 2008 �

ANIVERSÁRIOS

AQuÁiuo
(21/1 a 18/2)
Sua sinceridade
ao expressar suas
idéias, 6s vezes

choca os que não estão habitu
ados com tanta transparência.
Tudo bem que você nem se im

porta tanto com isso, mas não
custa tentar respeitar o jeito
careta do outro, não acha?

PEIXES

... (19/2 019/3)
•• Bom dia pam fazer
�� aplicações ou al-

gum tipo de inves
timento que o ajudem no futuro.
De qualquer forma, é conveniente
que sejam bem analisados
antes. procure evitar atitudes
precipitadas para não acabar se

arrependendo amanhã.
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IH O CORREIO DO POVO
SABADO. 8 DE MARÇO DE 2008

Por Fabiane Martins

,

seu 1° aninho dia 27/2,
Comemoro� Wenk Beck.
a princesmha Izabe� mandam muitos

Seus av�� Tomaz meu��!C�aúde e paz.
be'los com

VARIEDADES---------

O gatinho Arthur Mendes du
Silva, completou 1 aninho

dia 5. Ele é a riqueza dos avós
Specht, do mamõe Janice

e da mana Natália.

�rocou idade dia 23/2 Let· .

Iz.doro S .' , ,c.a

Edimara d· e�s padr�nhos Claus e
ese,am multas felicidades.

Esta bonequinho é oAno C?rOlina. É o alegria dospa.s Mareio e Neusete, '

Parabéns poro Amo d .

, completou 1 aninho d.
n o do S"�a Mafra que

de seus pais Daniele·a �3/2. Mu.tas felicidadese uares da Silvo Mafra.

A Iindinha Anayally Matheus
Baumgardt, completou .

3 meses, dia 26. Para alegna

dos pais Eliana e E�son, e
avós lurdes e ",Iso. e N��:� sõo os gêmeos Taironi

dia 26 O
que completaram 6 anos

. �em mondo os parabénscom multo carinho e amor
-

seus padrinhos Sérgio e

sao

Bernardete e família.

Na foto
o pequeno
Gabriel

completou
3 anos dia
26/2.

POSTO ,DE VENDAS "

Venha conferir a nova

coleção que é a

alegria da criançadal

3371-1147
,Rua Joaquim �r,anciSC:9 'de',Paula. 295

,-
.

-.> o,!
",.'

Em ritmo de
póscoa, Letícia
Eduardo, que
completou

5 anos dia 6.
Os pais Patrício
e John, os avós
Neusa e Jorge,
mondam os

parabéns.

,::$#tV.

recepcoo@ocorreiodopovo.com.br

NESSE MÊS AS FOTOS
PUBLICADAS ESTÃO
CONCORRENDO A UM

PÔSTER 30X40 DA fOTO
SULE UMA PEÇA DE

ROUPA DA CONFECÇÃO
NICOLODELLI.

Em pose para
a coluna, a

princesinha
Amando de
10 meses.
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Barra
A imobiliária da Barra

CRECI 1713-J

. CRECI 2567JGIRASSOL
'IMÓVEIS' .
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WWW.PRISMAIMOVEIS.COM prisma@prismaimoveis.com

CASAS

Área de Festas cf Churrasqueira

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

Totalmente legalizada

pronta para

Financiamnento.

:2265· Casa TIFA MARTINS 120,00 m', terr. i2254· BARRA 00 RIO CERRO Casa 134,00 m' í
:325,00 m' - 1 Quarto, Suite, 2 bwc, Churr., I [Terreno. 646,45 m' 2 quartos, suite, sala, :
iGaragem R$150.000,00· Aceita Terreno e [cozmha, 1 bwc, lavanderia, garagem R$200.000,00:
::_a�lI..."������i�: .. _._. . ... _.J lAç�itilf'rop<Ísla__... . _

�;;;S;;,;;-2q��rt;;-;p;,-;:Rf6:üiõiúiõcõmEntrada de-Rsii:iiiio,oo éC,isaséõffi3 quartos-riõ;------:
i�$��:oOO,0�.C()n:'�?trada .. d��S1�OgO.OOf.ina�cialTlent���I��,\.IX���c:>".�"'I�A FE�E�':::._.__ _j
TERRENOS

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

R$39.000,OO (Ao lado do Corpo de Bombeiros,
Entrada 50% e satdo em até 12 vezes).
TIFAMARTtNS
2229·Terren0325m' R$55.000,OO.
ITAPEMA.
2211- Terreno 342,OOm' R$26.500.00 Aceitacarro
nonegócio.

APARTAMENTOS

CENTRO
2233 - RUTH BRAUN'· 83m' 2 suites, copa, coz ,sala
de eslar/intima, lavand., sacada c!churr. R$174.782,OO,
PiÇARRAS
2236 ·141 m' area útil4 qtos., sala, copa, COZ" lavand.,
2 bWc. 2 sacadas frentee lateralc! churr. R$130,OOO,OO
VILA NOVA.
2225 - Ed. Capri fi-Apto. com 1 Suite, 2 quartos, Sala
de estar i jantar, COZ, lavanderia, sacada com

churrasqueira e 2 vagas na Garagem Piscina
Privativa, Área de festas. Ptaygroun<l.

GALPÃO
ÃGUAVERDE
2232Galpão ltg,GOm', Terr. 364,OOm'R$110.000,OO

www.pr sma s . c o mm o V e

BARRADORIOMOLHA
2263 - Casa Padrão 200m' terr. 569 m' - 4

qtos, 2bwc, Copa, Coz, Lavand, Garag
R$160.000,00
BARRADORIOCERRO
2254-Casa 134,OOm'Terr. 646,45m' 2qtos,
suite, sala, COl, 1 bwc, lavand, garagem
RS200.000,OOAceita Propósta
�ARAGUÁESQUERDO
2237 - Sobrado 143,85m' - 3qtos, sala de estar
! intima, COZ, 2 bwc, lavand., garagem
RSl40.000,00Aceitaproposta
TRÊSRlOSOOSUL
2266 - Casa 140,00 m', terr, 35O,OOm' 4 qtos,
2bwc, COZ, R$ 85.000,00-Aceita caITO

LOCAÇÃO
2273 - APto. padrão 110,DOm' sala. cooa.ccz. 2
qtos, suíte, 2 bwc e 1 vagas na garagem.
Consulte-nos .

INDÚSTRIA
2262- DONA EMMA (Próximo a BR-470) Galpão
945 m', (700m' Empresa e 245 m' para
Residéncia), Terreno 5244m', Área para festas.
lagoa, quadra de areia e rampa para tavação. 25
máquinas de costura e demais equipamentos e

móveispara confecção.

ARAQUARI
2207 • BARRA DO ITAPOCU 93.050,00 m'

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

35.425,55m'área de Pastagem R$ 88.000,00.
ILHADAFIGUEIRA
2204 -12,146,00m'· Casa, cachoeira, lagoas,
frutas e grande área verde dentro da cidade
R$240.000,00.

3371-2'357
Plantão: 8404-7347.

R.CeI.ProcÓpioGomesdeOliveira,1207

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

à/rroD/Jico de Paula, casa
"com 132m�, t.suíte tE 2

,

' quartos>Terreno com
05m2;s'Pode ser financiada
ia banco, R�11 o.noo,
'fiO.

-_.

';S{
.

"':' -.co: _-; '�-

\

\

Empreendimentos Imobiliários

BarraSul
A imobiliária da Barra

GIRASSOL
IMÓVEIS

?RISlVla
IMóveIS

CREC/2567J

.,?/ , ,
,.

�: Wiw,w�p,arc:irnoveis.com.br
,"�'�'h t. �.

�
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IMOBILIÁRIA

OLF CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

47.3275-1594

Ref. 204 • BARRA DO RIO CERRO - Casa
alv. C/ 100,OOm' e terreno com 363,00m2,
01 suíte, 01 donnitóJio, sala, cozinha, área

de serviço. RSl20.DOO,OO
próximo a Malwee com l50,00m'.

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

Ref. 0450 - Tifa Martins - Sobrado
alvenaria - 04 dorm., 02 salas, .

02 Bwc e demais dep. com
garagem fechada.

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

serviço. R$ 50.000,00

Ref. 2750 - Vila lalau ,

lado Weg 11- Terreno com 420,00m2
c/15,00m 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

Rua Barão d" 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.

PLANTÃO DE VENDAS

9955-4774

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

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

$ 68.000,00 e R$ 82.000,00

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

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

terreno com

379,65m2.
Próximo ao

Champagnat.
R$ 100.000,00

Cód. 2097-
Bom
investimento -

Prédio no

Centro com 03

aptos, cada um

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

R$ 350.000,00

1276-lIha
da Figueira -

casa de
alvenaria com

05 dormitórios,
sendo 01

.

suite, 02 owe,
sala, cozinha,
01 vaga de
garagem.
R$ 230.000,00.

Cód. 1249 - São Luis - ca_sa de alvenaria com 03
dormitórios,sendo 01 suíte,sala,cozinha,e demais

dep.,com 01 vaga de garagem. Terreno com 450m2.
R$ 85.000,00 de entrada mais 96 parcelas de 886,80.

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

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

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

Barra
A imobiliária da Barra

Empreendimentos Imobiliários

CREC: 550-J
o B I L I Á

MENEGOTTI

� IMOBILIÁRIA

!4\chil�el
WOLFEPAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES lTDA.

www.parcimoveis.com.br

RA
�
CRECI 1713-J

GIRASSOL
IMÓVEIS

CRECI2567J
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Parelmóvels

9653-5256
www.parcimoveis.com.br

.

imobiliariaseculus@netuno.com.br

Plantão

Empreendimentos Imobiliários
www.seculus.net

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)

Rei 0034 - Barra - Sobrado com 3 quartos, 2
bwc, sala de estar e jantar, cozinha, lavanderia,
garagem pi 4 carros, ampla área de testas +
casa com 60m2 e piscina - R$ 290.000.00

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

Nova Brasilia -

Ed. Dom Emilio
- Apartamento
Novo com 2

quartos, sala
de estar e

Garden Flowers
Centro, Apto com

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

Rell008 - Amizade - Apartamento com 2
quartos, sala de estar e jantar, cozinha,

lavanderia, bwc e garagem. R$ 70.000,00

Rell001 - Centro - Ed. Tulipa - Apartamento de
suite + 1 quarto, sala de estar e jantar com

sacada e churrasqueira, cozinha, lavanderia, bwc
social, garagem e depósito - R$ 130.000,00

Rell003 - Cenlro -

Ed. 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 fotos 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

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

garagém - 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, area de festas
compiscína, garagem pJ4 carros, excelente

. 'loC<llização - R$ 650.00.0.00 .

, +'�. �

Ref 2023 - Amizade - Terreno com

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

Ref 2019 - Schroeder I - Terreno com

360m2 (15X24) - R$25.000,00 á vista

Ref
.
2033 - Jaraguá Esquerdo' -

Terreno com 810m2 sendo 18x45 Rua
comAsfalto - R$ 85.000,00

Re(2045· Centro - Terreno cl 700m2(25x28) na
Bárão contendo-üt casa residencial, 01 sala
comercial e 02 apartamentos. R$ 750.000,110

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 We� D

sirol
� h

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

construção

Todas as Salas tem mezanino

SALA 01 - cf aprox. 115 m'
R$ 9S0.00

�:���o cf aprox. 39 m'

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

SALA 06 - ci aprox. 83 m'
R$ 700,00

---

P�móvels Plantão9973-8335

3371·8814www.parcimoveis.com.br
imobiliariaseculus@netuno.com.br

R.EpitácioPessoa,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

02Quartos:
- Aptoterreo(Ana Paula-prox. Mime}cf garagem. R$ 380,00
- Ed. Hass(Centro-prox. São Joséjc/mobüa, garagem.RS 650,00

03Quartos:
- Ed. Cezane(Barra do Rio Oerro-prox.parque Mallwee) cf garagem. RS 530,00.
� Ed. Amaryllis(VIIa NOva-prox. Via Pão) cf garagem. R$ 620,00.
- Ed. Bela Vista (Vila Nova-prox. BarOca} cf 02 garagens. R$ 670,00.
- Ed. Chiodini(Centro-João Marcatto) cfgaragem. R$ 700,00.
- Ed. Morada da Serra(Nova Brasüa-prox. Arena) .... Em construção. R$ 850,00.
- Ed. Esplendor-Apto Novo (Baependi-Iundos Caraguã) c/ garagem. R$ 850,00.
- Apto(Centro-prox. Estudio FM)cf 03 garagem. R$1.500,OO.

Casas:
- Sobrado(Estrada Nova-prox. Trevo) cf03 quartos, garagem. RS 850,00.
- Sobrado(lIha da Figueira-prox. Posto Perala) c/03 quartos.paraçern. R$ 880,00.
-casa alv. (Centro - prox. Verdureira da Raquel) 02 garagens. R$ 2.400,00.
-CasaAlv.(Centro-prox. COlégio Abdon Batista). R$2.800,00.
- Sobrado cf sala Comercial(Guaramirim-BR 280). RS 2.000,00.

-Sala Comercial (Centro - prox. Facchini e Jangada) cf aprox. 38m'. RS 340,00.
- Ed. Astral-Ilha da Figueira - sala com mesanino, aprox. 45m'. RS 375,00
- Ed. Alberto Marangoni (Vila nova prox. PostoMime), c/ aprox. 30m'. RS 400,00,
- SalaCml.(Centro-prox. Macol)cf aprox. 32m'. R$ 400,00
- Salas Novas(Centro-Prox. Procon)diversos tamanhos, de 32m' a 123 m' de RS 420,00 a
R$1.600,OO.
- Centro frente PostoMime/Schroeder - salas comI. cf aprox. 30m' - a partir de R$450,00
- Sala Coml.(Centro - prox. Jangada) cf aprox. 90m'. R$ 600.00.
- Sala Comercial(Chico de Pauía-Prox. AgroCml Postais) c/aprox. 50m'. R$ 590,00.
- Salas Comerciais - RuaWaldemarGruba, 2650 (aoladodo Besc). R$ 750,00 cada.
-Sala comi-ilha da Rgueira (ao lado do Bese - Vila Lalau) cl aprox. 203m'. R$ 750,00.
-Sala 02(centro - em frenteMilium) cl aprox. 80m'. R$ 800,00
-Sala Schroeder(Schroeder - prox. a Pan. HoraCerta). R$ 800,00.
-Sala comercial (Barra - prox. Posto Km 07)cl aprox. 168m'. R$ 900,00.
-Sala comercial (Barra - prox. Posto Km 07)elaprox. 167m2. RS1.000,OO.
- Sala ComI. (Barra Rio Cerro - próx. Ponte Argi) elaprox. 100m'. R$1.000,OO.
- SalaComercial(Nereu Ramos-prox.Sinaleiro). R$1.000,OO.
-SalaComercial(Centro - próx. antigo Angeloni) cf aprox. 70m'. R$1.200,OO.
-Ed. Paloma(Centro-lab. Flaming)elaprox. 70m', R$1.500,OO.
- Sitio cf 02 casas e01 galpão(Schroeder-Posto Mime) R$1.500,OO.
-CasaAlvenaria (Centro - prox.VerdureiraRaquel). RS1.800,OO
-Ed, Barbara(Centro - prox. Jangada) c/aprox. 200m'. R$1.800,OO.
- CasaAlvenaria(Centro-prox. Facchini). R$ 2.800,00.
- Casa Alvenaria(Centro-prox. Jangada) elaprox. 350m'.RS 2.500,00.

Galpões
-Galpão cf escritorio (VilaNova - prox. Galeria Vasel).R$ 4.000,00.
- Galpão Alvenaria (Guaramirim - Próx. Berlim) cfaprox. 960m'- R$ 5.000,00.
-Galpão(Centro - prox. Banco Brasil) el aprox. 550m2, R$ 9.500,00.

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

LOCAÇÃO COMERCIAL

Salas Comerciais
.

- Ed. Bruna Mariana - próx. Unerj - com 30m'. R$ 300,00 cada.
- Ed. Astral-Ilha da Figueira, aprox. 39m'. R$ 325,00
-sala Comi (Vila Lalau-prox. desp. Girassol)cf aprox. 40m'. R$ 350,00

3376-0015
Barra
A imobiliária da Barra

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

BARRA DO RIO CERRO - casa alv. c/laje 156,OOm',
pode ser financiada, terreno cf350,00m'(14x25),
murado, com portão eletrônico, 3qtos, sendo um

suite, 3 bwc, sala, copa, cozinha semi-mobiliada,
despensa, churrasqueira, área de festas, lavanderia,
Rua Delphina D. Pradi, n° 67, loteamento satler - R$
170.000,00 - aceita apartamento até R$ 90,000,00

BARRA DO RIO CERRO -

casa alv.nova c/156,46m'
construção averbada,
terreno c/602,00m'
14x43), suite, mais dois
qtos, 3 BWC, sala, copa,
cozinha mobiliada,
lavanderia, 2 garagens,
despensa, murada, portão
eletrônico, sendo as

aberturas(janelas) todas
em vidro temperado
inclusive os box dos
banheiros, Rua Plácido
Saller, n° 281 -

R$ 180,000,00, aceita
terreno até R$ 40.000,00 e

mais carro até R$.20.000,OO

BARRA DO RIO CERRO - casa alv.cilaje 109,42m', sendo
69,42m' averbada, terreno ci334.12m' (13,50x24,75), todo
murado, cf portão eletr., 1 qto, suãe ci hidromassagem, sala,

cozinha embu1ida,bwc social, área de festas ci bwc, aquecedor à
gás, 2 garagens, canil, antena parabólica, guarda roupa, luminária
de jardim, persianas em todas a janelas, fiação para instalação de
2 câmaras de segurança e tv via satélite - Rua Emma S. Marquardt,
n° 260-R$125.000,OO-acerta carro, ou casa em Jaraguá do Sul,

ou ainda em Blumenau até o mesmo valor ou mais.

SANTA LUZIA - casa mista c/143m', terreno
.

cf494,42m'(21,45x23), 3qtos, banheiro, sala, copa,
coz., lavanderia, garagem, churrasqueira, toda
murada, Rua Carlos Frederico Ramthum sin° -

R$ 65.000,00

JARAGUÁ 99 - casa a1v. c/forro pvc,
67,20m' construção averbada,pronta para

ser financiada, terreno c/319,OOm'
(13x24), 2 qtos, sala,coz.bwc,lavanderia,

garagem, R$ 75.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital CatarinenseAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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3055-0900
Plantão 9987-1004

COMPRA· VENDE· ALUGA • ADMINISTRA

CZfRNIEWICZ c/1 suíte c/ hidro, 3 qtos, 3
salas, 3 bwc, cozinha, dispensa, chur., garagem.
Área construída 300m2. EXELENTE IMÓVEL-

. ,Aceita im�lteJ fia BarraVelha,¢omo paqamento,,

i R$ 300.000,00

CENTENÁRIO casa semi nova com alguns
detalhes a termina com 3 Quartos. 2 owe, sala,
cozinha dep, c?m ar�.� de 133,00m2.

Rua Estiríh, com tua asfaltada.
.... 0.000,00 negociaveis.

JOÃO PESSOA casa alv. de 2 Ç(tos, sala, cozinha,
banheiro, lavanderia e varanda. 70,OOm2 de área
construida. R$ 35.000,00 e parcelamento.

BARRA DO RIO CERRO casa de 1 suite, 2 qtos,
2 salas, bw, cozinha mob., garagem, dispensa,
chur. cl bw, murada com portao elenoníeo.

.

Aceita apto em BC ou apto em Jaraguá.
R$ 170.000,00

- Sala comercial centro, com 50 in2', 1
banheiro. Ótima Localização. Valor da
Locação R$ 800,00.
� Sala Comerdal com 50m2e f bwc. Ce
R$400,OO
- Sala comercial na Alameda 25, com 72m2•
Locação R$1.200,00 ultima unidade
- Sala COfT)�.�6fal centro G�,ªramirim c/180012 •

Valor da Lotação R$1.200,00
- Safa comercial cl 40m2 DO centro. R$
300,00 .

• Galpão centro Guara
da Locação R$ 2.400,00
• Terreno na Rod. Br 280 em Guaramirim com

aproximaqamente 280m2 e uma edificação
F em alven�ria. Valor da Lo 550,00.

- Casa Madeira Vila Rau Gam 03 dormitarias,
'

sala, cozinha, banheiro e lavanderia. Valor ,da
Locação R$450,00.
- Apto \1i1"Rau com 02,�!l'mitorios, sala
cozinha conjugado, banheiro, lavanderia ê
uma vaga de garagem. Valor da Locação R$
520,00.
- Apto Ce1{) com 02 dorm�Qri�s, sala, cozinhá,
banheiro e lavaderia. Valordà Locação R$ 550,00
(isento de condominio).
- Casa Vila Nova com 01 suite, 02 dormitarias,
sala, cOQa,cozinha, banh�,iro, lavanderia, dep.
empregada, Churrasqueira, garagem para 02
carros. Valor da Locação R$ 900,00
- Galpão Baependi com 440m2, 4 banheiros e
estacionamento particulilr. yalor da Locação
R$2.500,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital CatarinenseAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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MENEGOTTI www.parcimoveis.com.br
e-mail: immenegotti@parcimoveis.com.br

Rua Barão do Rio Branco, 545 - Centro

COMPRA - VENDE - ALUGA - ADMINISTRA

* 12 Pavimentos
* Churrasqueira na

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

a construtora em até
120 meses.

5887 - CHICO DE PAULA· CASA 100,00M2
- 03 DORM, BWC, SALA, COl, LAV, GAR.

R$ 75.000,00 DE ENTRADA +

16 PARCo DE RS 200,00

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, COPNCOZ, 02 SALAS,
PISCINA, CHURRASQUEIRA, GARA PARA

.

02 CARROS, 203,00M2 - RS 380.000,00
5873 - ÁGUA VERDE - SOBRADO COM 03

• APART. - 70,00M2 (cada) - RS 200.000,00

5888 - AMIZADE - SOBRADO COM 01
SUiTE + 02 OUARTOS, BWC, LAVABO,

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

5808 - PiÇARRAS 314,73rn2
RS 20.000,00

5824 - JOÃO PESSOA 375,00m2
R$ 30.000.00

5804 - CORUPÁ
4.724,30rn2 - RS 34.000,00

5746 - ÁGUA VERDE
465,OOm2 - RS 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
74.216,00m2 - RS 700.000,00

5854 - TRÊS RIOS 00 NORTE -

387,50m2 - RS 20.000,00

LOCAÇÃO
!;AMs;
BAIRRO ClERNIEWICl

- RUA PEDRO FLORIANO, S/N°EM FRENTE
N°200-04 OTOS. COPNCOZ, lAV.. BWC
R$330,00
- RUA RICHAROT PISKE, 270 - 03 OTOS,
SALA, COZ., LAV:.BWC E 'GARAGEM RS
640,00
BAIRRO JGUÁ ESOUERDO

RUA HORÁCIO PRADI, 37 - 02 OUARTOS,
COPA/COZINHA, LAVANDERIA E
BANHEIRO - R$ 380,00
BAIRRO ANA PAULA"

RUA VICTOR WITHOSKI, lOTE N° 42 - 02
OTOS, SL, COPA. COZINHA MOBILIADA,
LAV. BWC E GARAGEM. - R$ 450,00
SCHROEDER

RUA ITOUPAVA, N° 377 - BAIRRO CENTRO
NORTE - PROX. MARISOL R$ 350,00
APARTAMENTOS:

1:l.8LBRQI\M!ZAllE/CZ.ER.NIE.WLC.Z_
PROXIMO GARAGEM DA CANARINHO RUA
JOSÉ BRUNNER, N° 293 - AP. 101 - EDIF.
ALPHA - 01 SUiTE, 02 QTOS, SL, COl,
BWC, LAV, SACADA GRANDE COM
CHURRAS.EGARAGEM.

BAIRRO CENTRO

- RUA MAL. DEODORO OA FONSECA -

EDiF. LESMANN - AP. 25 - 01 SUiTE, 02
OTOS, SALA, COPA, COZINHA,
LAVANDERIA, BANHEIRO E GARAGEM.

- RUA PROGOPIO GOMES DE OLIVEIRA -

EDIF. MAGUILU - AP. 31 - 03 OUTOS,
SALA, COPA, COZINHA MOBILIADA.
LAVANDERIA, 02 BANHEIROS E
GARAGEM.
- RUA PROCOPIO GOMES DE OLIVEIRA -

EDIF. 13ABELA - AP. 1001 - 01 SUITE, 02
QTOS, SALA, COPA, COZINHAMOBILIADA,
LAVANDERIA, BANHEIRO E GARAGEM.
- RUA NELSON NASATO-46-EDIF. FERRETTI
- AP. 202 - BL " - 02 OTOS, SALA, COPA,
COZINHA, BWC, LAVANDERIA EGARAGEM.

6.8JBROILtfl\_l28lLG!!J'IEa
RUA JOSÉ THEODORO RIBEIRO. 1014 - AP.
01 - 03 OTOS; SALA, COPA, COZINHA,
LAVANDERIA, BANHEIRO E GARAGEM.

MIBBO_Bl\.B.8l\
RUA PLÁCIDO SATlER, 87 - EDIF. CEZANI
- AP. 203 - 01 SUITE, 2 OTOS, SL, COPA,
COZ., �AV, BWC, GARAGEM, SACADA. RS
550,00.
KITINETES:

I:l.8lBBMGUA E,S_Q_UE.B.QQ
RUA ELEONORA SATlER PRADI- KIT. 01 -

R$250,00
Sl\!...I.tÇºM!;fiÇllt�:
BAIRRO VIEIRAS

AV. PREF. WALDEMAR GRUBBA, POSTO
BOGO & BOGO, SLS (01 à 08) da frente RS
600,00-SLS (09à 14) R$500,00.
BAIRRO CENTRO-CENTRO COMERCIAL

RUA PROF. MARINA FRUTUOSO - PROX.
SUP. ANGELONI'

.

SALAS COMERCIAIS -VÁRIOS TAMANHOS.

BAIRRO ILHA DA FIGUEIRA

RUA RINALDO BOGO, N° 216 - 29M' - RS
380,00

TERRENO

68lBBO ILtfll..l2MlG.\!flBA
1.200m2 - RUA JOSÉ THEODORO
RIBEIRO, IT 36 e 37 - R$ 600,00 + IPTU

BA.IBBO.ILHADAflGUE!BA
30X20TMROS - RUA RINALDO BaGO.
ÓTIMA LQCALIDADE - R$ 500,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital CatarinenseAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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FIM·DE·SEMANA, 8/9 DE MARÇO DE 2008

P'dificio
6 Pavimentos

8Apartamentos
··2 Jlpaltamentospor andar
·1 ou 2 vagas de garagem
ME(evaáor

. ·:.yirea de fazer com espaço

gourmetJ piscina com áeclt
efitness center

.:.Projeto paisagístico no fia{{
de entrada

.:.Mediáor individuaide água
.:.Localização prioiieqiada

.

- centro da cidade

Um. fJ,lJVO conceito em conforto para você!

I�
8 RUA AMAZONAS

1-----'
'�
�

Entrada + Saldo

Jlpartamento
." yirea totaide 174m2
.:. 1 suíte e 2 dormitôtios .

•:. Sacadagri[{
o:. Sara com porcelanatto
.:. jlca6amento em gesso
.:. Infra-estrutura para
ar condicionado tipoSplit

PROJETO

LEIER

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital CatarinenseAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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OBILIARIA
CRECI: 572-J

Ruo Reinoldo Rau, 585 - Centro • Jaraguó do sul-se I e-mail: imobiliória@jardimjaragua.com.br
PLANTA0: CAMANDUCAIA 8817·3310 I GLEDSON 8843·5751 I ONDINA 9137·4292

ACESSE WWW.JARDIMJARAGUA.COM.BR

LOTEAMENTO CONSTANTINO PRADIII LOTEAMENTO CONSTANTINO PRADIIl

L.,=.=:,"='===':====.=::::::::=:)
co

.".

ii

RESIDENCIAL

I

�!�C:��"��:�r�:T��;:�""=F=�:=�=���:��"���=r=r���===�\

ii

localização Bairro Jaraguá ES.querdo, próximo Arroz Urbano

PEQUENA ENTRADÀ E SALDO EM 60 MESES.
�

.

Ibda infra-estrutura

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

- "Informamos que as ilustraçõesdeste folheto tem caráter exclusivamente promocional.
< As condições de comercialização de cada unidade constam nos contratos

a serem firmados com os adquirentes" .

o Edifício 4 Ilhas é

nosso 4° empreendimento.
A melhor relação

custo-benefício por m2•

�olicite nossas condições
de pagamento.

Teremos prazer em atendê-lo.
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IMÓVEIS

p

IllARIA
CRECI: 572·J

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

Ref JO 2048 - Casa mista casa mista
c/l00 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

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

Ótimo preço. Consulte-nos.

WWW. .JARDIM.JARAGUA.COM.BR

Ref J02054 - Casa de alv. Na Vila
Lenzi, C/área 143,OOOm', 1 suíte, 2
dorm, sala estar/jantar/; área serv, bwc,
garagem p/2 carros, área de festa.
Consulte-nos

Ref J02054 - Ed. Monise na Víla
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 J01014 - Ed.Ágata,centro7 área de
90m', cozinha mobiliada, 2
donm,sala,bwc , área de seviço,
garagem, elevador, salão de festa e

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

ef JO 2037 - Casa de alvno Firenze
asa na laje, 3 dorm. sala. cozinha,
we, área de serv, (c/edícula de
adeira), 2 dorm. cozinha e varanda.
5.000,00 mais financ. (neg)

Ref JO 1003 - Casa mista no São Luiz
com terreno de 2.500m2
Valor R$ 150.000,00 (negociável)
próximo Arroz 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

50.000m�

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

Ref JO 1019 - Centro ED Gardênia.
Cozinha, 1 suite, 2 dorm, dep.
empregada, 2 bwc, sala e/sacada. área
de serv, garagem.
Valor R$ 130.000,00 (neg)

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital CatarinenseAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Ref. 8-399 - Lot. Versalhes - Amizade o Casa Alv.
o Suite o 2 dorm o bwc o sala o coz c/ móveis olav

o gar p/2 carros c/ churr o R$1.200,OO

Ref. 6212 o Vila Baependi o Casa Alv. em
Conste c/ t49,79m2 o SuHe o 2 dorm· bwc o

lavabo o sala estar/jantar o coz o lavo churr o var
o gar p/ 2 carros o R$240.000,OO

Ref. 2037 o Chico de Paula o Lot. Firenze III o

Terreno Residencial cl 350,OOm2 o

R$35.000,OO

Lotes Amizade -

Lot. Itacolomi
terrenos

Residenciais cf
asfalto - A Negociar

Ref. 6254 o João Pessoa o Sobrado Geminado
Novo c/ t17,61m2 o Suite o 2 dorm o bwc o

lavabo o sala estarqantar o coz o lavo gar o

R$120.000,oo

r--
I' PROJETOS ,ARQUITETÕNICOS I INTERIORES

REFORMAS I ADMINlSTRAÇÃO DE OBRAS

I

LANÇAMENTO Ref. 4614 o Vila Baependi o Ed,
Betel o Aptos Novos em Constr, cf 56 ,30m2 o 2
dorm o bwc o sala estar/jantar o sacada o ,coz o

lavo gar o Entrega em DeZ/2009 o R$75.000,OO
(30% Entrada + saldo em 50x)

Ref. 2031 o Amizade o Lot. Ville de Lyon o

Terreno Plano Residencial cf Asfalto c/
420,00m2 o A Negociar

ReI. 6175 o Vila Lenzi o Casa Alv. e/182,00m2
o 3 dorm o bwe o sala o copa o coz o desp. -Iav
o lavabo o gar o área de festas o R$156.000,OO

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital CatarinenseAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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til PavimEnto,s
APslPtamERto pop snCNI'.r

Vagas GIrE _.,..s&nli

soluções construtivas
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RESIDENCE

,

Rua José Menegotti, 277 - Nova Brasília
solu.ções construtivas Fone:(47}�3716310-JaraguádoSul-SC.
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- IMO"VEIS................................................................................................................................................................................................................................

• Compra • Vende • Aluga • Administra

3371-1500
,.

CRECI643-J

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

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

Terreno com área aproximada de 31. ° 1 2,OOm2.
Sendo: frente c/176,OOrn com a Rua Edmundo Koch, fundos c/218,60m.

Lado direito c/184,30m e lado esquerdo c/122,60r:n com a Rua João Ropela.tto.

Referência do IrritEiI: 136f
Autorização de venda: 2007061N0450000

,
.

.

Demais informações do imóvel
S?er\l:i�os �blicos: água, Lq�, t on�}t transporte coletivQ;wtparl;e pS\6imentada tê
.' '.' H

iluminação publica.
i.irtli.i,ticijip .8 ' I� ri... e 8:t!fe6fl%\�, e amplig�ão e�> err e

25,20m2 de'7ho1.455.

Valor do i vel -,R$ 450.000�O�(qu9tro�-R'+Entrega d móvel de �rmed�f*àto: s�ondiçoes
citÍquen

\
mjt r�aiq).

agamento ê Gom'fJinàr.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital CatarinenseAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Financiamento direto
com ao Construtora

.

2 quartos - Sala de Estar
.

Cozinha � Lavanderia - BW� Social

Sacada cf Churrasqueira
1 Vaga de Garagem

3 qt?S sendo 1 Suíte - Sala de EstarCozmha - Lavanderia - BWC S .

S' oClal, acada cf Churrasqueira1 Vaga de Garagem

·NOTEBOOK ACER INTEL COR"E DUO 1.7
TELA 15.4"
MEMÓRIA 1GB DDR2
'HD 160GB

"

CAMERA 1.3MEGAPIXELSOLUÇÕES EM INFORMÁTICA

SOMENTE ESTA SEMANA!!
, ,

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



IMÓVEIS O CORREIO DO POVO IIIFIM·Df·SEMANA, 8/9 DE MARÇO DE 2008

.

. r-:�:���:�7895 I
SPEDITO I Juliano 9992-813_3_=l! karina 8422-7894
IMÓVEIS - CRECI: 4364'

.

3275·3300
msn: espeditoimoveis@hotmail.com

skype: espedito.imoveis
vendas@espeditoimoveis.com.br

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

Ref.554: Casa de
alvenaria, 02
pavimentos, 03
dormãórlos sendo 01
sutte com sacada, 02
banheiros, sala e sala
estar, cozinha mobiliada
toda em granito, 03
garagens, área de

serviço, área de testas,
portõa eletrônico, toda
murada, todas as

pareces em gratiato,
aceita-se proposta e

pode ser ünaclada.
Bairro: Rall.
RS: 230,000.00

ReI. 531 - Prédio
com 02
apartamentos, 02
dormitórios e demais
dependências, possui
uma área privo de
100m'·. 01 sala
comercial, área total
de de 1.783,91m'.
R$120.000.00
Cidade: Schroeder

ReI. 571 • Casa de
alvenaria, 03

.i dormitórios sendo 02
. suites e 01 closet, sala
e copa conjugada,
Bwc principal, área de

serviço, garagem,
churrasqueira, toda
murada, com
escritura, área privo
120m' e área total.
335,50m'. R$
170.000,00 Bairro:
Amizade.

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

Ref. 560 - Casa de
alvenaria,02
pavimentos, 04
eormãóríos + 01 sutte,
sala, cozinha, 03 Bwc,
03 garagens,
churrasqueira, escritório,
dispensa, área de
serviço, sacada em 02
cos donmitõrios e sala,
toda murada, aceita-se
casa e terreno menor na

negociação. Área tert
4.900m' e área privo
aprox.275.60m'.
Bairro: Centenano.
RS1.590.000,00.

Ref. 569 - Casa
de alvenaria. 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$ 60.000,00

Rel.570 • Residencial Alphaville •

napema- se,
- Décimo nono andar, apartamento 1902
- Apartamento com 165,34m' privativo
- Área comum 65,16m'
·01 suite e mais 02 quartos
- 02 vagas na garagem
- Medidores individuais de energia
• Entrada com indentificação digital
• Sacada com vidro temperada
- Sacada com churrasqueira
- Piso porcelanato (60x60)
- Salão de festas cf churrasqueira e enfins
• Piscina, academia, elevador c/ Biopasse
-saena, sala de jogos e heliporto.

Ref, 564 -10 terrenos com 324m' cada (12)<27). Com Infra-estrutura. plano.
R$ 20.000,00 à vista ou entrada de R$ 3.800 + 90 parcelas de 1 salário minimo.

Ref. 518· Terreno com 1.497m', plano, tem escritura, aceena-se proposta. R$
43,000,00 Bairro: Três Rios do Norte.

INFORMAÇÃO:
Ref. 542 - Terreno com

386m2, com vista para
cidade, escriturado, ace ita
se carro na negociação. R$
50.000,00 Bairro:
Czerniewcz

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: Czerriewcz. 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. 563 - Terreno de

esquina, com área total de
364m2, plano, aceita-se
proposta, R$ 29,000,00
Bairro: Três Rios do Norte

Ref. 536 - Chácara com

área de 3.300m2, 02
lagoas. R$55.000,00
Bairro: Riberão Grande do
Norte.

Ref. 511 - Terreno com

20,000m2, com nascente
de aguá. R$ 60,000,00
Bairro: Amizade

Ref. 553 ,;. Chácara com

casa de alvenaria, 05
dormitórios, sala. cozinha,
Bwc, garagem, área de

serviço, lagoa, aceita-se
proposta, área total do terr.
27,500m2

Ref.523 - Terreno com

1.000m2, com vista para a

cidade, R$ 159.000,00
Bairro: Centro

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

www.espeditoimoveis.com.br
...

- *
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· O CORREIO DO POVO '

III FIM-Df-SEMANA, 8/9 DE MARÇO DE2�-'---'-�-�'-----�--�-'- IMOVE IS

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

CRECI n·12567 (41) 3373.1343
9923.4221
PLANTÃO PERMANENTE
aguiar.ci@bol.com.br

OSNI CARDOSO DE AGUIAR

Corretor de I I
RUA 28 DE AGOSTO, 3062 - BAIRRO-AMIZADE-SC

SCHROEDER I -·COO: 050
- PARQUE AQUATICO,
RECREATIVO C/2
PISCINAS E TOBOGAM,1
LAGOA,1 QUADRA
fUTEBOL AREIA,
C/BAR,CHURRASQ.
BWCs,AREA PI EVENTOS,
TERRENO C/13.046,50M'
VALOR 190.000,00

C/80M' cf 4.
QUARTOS, SALA,
COZINHA,2 BWC,
GARAGEM,
TERRENO Cf 303M'
VALOR RS
55,000,009 ou

troca pi casa em

Jaraquá
'

AVAl CÓd. 066 - CASA ALVENARIA 140M', 3 OUARTOS,
SALA, COZo BWC. LAVAND. GARAGEM. fUNDOS + CASA

ALVENARIA 48M', Cf 10. COZ/COPA, Bwe, AREA,'
TERRENO 369.65M' VALOR R$130,OOO,OO

BAIRRO - QUAT! - Cód. 068·- LINDO TERRENO
CI 25,34!i,25M', APROVADO PI O PLANTIO DE

ARROZ, DISTANTE 1 KM DA BR-280.

,

VALOR R$ 100 000,00 - NEGOCIAVEIS

ESTRADA GUAMIRANGA - Cod, 065 - TERRENO
PRONTO PI CONSTRUIR MEDINDO 12X35 =

420M', VALOR R$ 20.000,00

ODORIZZI 8815-4112
Plantêc 24HS

,

CORRETORDE IMOVEIS
Protocólo nO 2008,24,02.00046

.

COMPRA - VENDE - ALUGA

"22

INTERIMOVEIS- 3371-2117
INTERMEDIÁRIA DE, IMÓVEIS LTDA.

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

.4_ ....

,

, 3275-3934 :

,Plantão de vendas:
[ �

i 8434-2370 I
I 8434-2371 �

C>
...
C>

�
"
'"

Oi

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

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

Apto suíte + 2 quartos, banheiro, sala estar/jantar, cozinha, lavanderia,
_

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

-
-

,

Terreno"no Amizade - Lot. Itacolomi 11- ;)
'R$.68�Q,ÓO,OO - Aceita propostas .:�

J. Santos Filho Construtora
Agora com TERRAPLENAGEM
Caminhão e retroescavadeira

Areia Brita Saibro Barro Pedrà

Consulte�nos: 3275-3934

. APARTAMENJOS DE
2 QUARlO anh;eiro,
sala, cozinhâ, lavanderia,

;�i)16ucadu\� V· d rag�m.

Entrada + 5º�X direto'
com -a construtora.

-r � II II
f lJ ell
II. Ill•• ÍI •

Apartamentos
a partir de

R$ 95.000,00,

!��partam�nt9�, tipo,

)Cozinhà planejada

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

ReSidencial
Dom Caliel
Prédio no

Gentro com 4

pavimentos, 2
garagens, salão
de festas, aptos
com Sufte '+.2

qtos, ótima
opção para
moradia; venha
conferir!
ENTREGAEM
MAIO 2009

lindissímo Design
opurtir de

RS 14Ô.OO,OO

Apartamentos amplos e arejados c/ Suíte + 2 dormitórios, Hall de
entrada, elevador, área de lazer com plscine e -playground, salão de

festas com churrasqueira, çoberturas Duplex.

Apto
Arsepum
no Amizade
3 qtos, sala,
cozinha, área
de serviço,
bwc social, 1 '

vaga de

REF: 00092001 Casa Centro na Barão do Rio Branco com 21 ami - Suite
+ 4 qtos, 3 bwc, sala, coz, ãrea de serviço garagem RS 650.000,00

Sala Cómercial para Aluguel no Czerniewicz
após a Canarinho com 63,40m2. R$ 700,00

.
Terreno no centro, próx. Unimed, 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 + 2
Ref: 00087001 Casa no Czerníewicz - próx. ao Alberto Bauer cl Suite + ctos, sala de estar e jantar, copa, COZo área de sew bwc social, lavabo,
2 dnrm., bwc social, sala de estar e jantar. coz: �re de serviço despença, churrasq + tcçao a lenha, garegem p/ 2 carros, possui sotão e um sub- REF: 00091001 Terreno Centenárto- próx ao DG da WEG com 391

_!��e fest� cl bwc,�rage�c�r.r.CJ.:.��.���.0o.�____ solo. R$ 225 000,00 R$ 85 000,00
� . . , __ . ._, �, � �__ , �_. �_-__c�__ ._,-. �_- .. __ - -- �.__ . __ , __

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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.COM
CRECI: 2377

v

. Ref..20.258 .: Rosidoncia� Monal�;Aêto .

.com 1'15,285. me com Suíte + 01 dorrriltól'ioi{§b!a
estar/jantar. eecaea com chur'f'àsql.lefra, oo�i",hti. blovc somal. áfêà: de servIÇo, garagem p�tiva.

Pf'edio cem playground, area de tesw.s com churrasQüeira, internet.previsâo para TV a caboJ£o!eta
seletIVa de líxo. 2JI" andar .. frente p/ sol da manhã. Entrega em JuI/OS. R$ 105.000.00 �Estuda

propostas e formas de pagamento. aceita veioulof$l e terreno,
Ref. 30.407 • Joau �SOà � �la(lta ror!ranos !'eSidtmciais/corner't:;lI.ns em lceataacào

privilegiado, pI'OfI"" par. OOI)$tr.iil"SAIA 00 ALUGUEL E VENl1A REAUZAR O SONHO DA
CASA PRàPR1A

...
NA ltv'108'LtÁRI�,C(ltvt AssF.�orarnOS todo c projete, a construcão e o

ftnanclanmnto da cuse + terrene crt) até 20 unos eo VOCEJ pode ul:>ar):l FGl'E.
Terreno: 350.715 m" - VoIol' A$ 27.000,00 [""'idenelal)

Terreno; 325.0Dm'· Velor; A$ 37.000.00 [reaióencial/comerclalj
T."""o: 348,66m' ·Val"'" All! 87.000,00 (reBlóenclOVoomerclalJ

Terreno: 668.75-m"·V.lor; A$ 37,000,00 [reeklenclaq

O CORREIO DO POVO mFIM-DE·SEMANA, 8/9 DE MARÇO DE 2008,

.

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

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

Ref.: 20.267 • Centro - Ed Geroen
Flowers· Belíssimo optó dê alto padi'êO,
c/1 suite '" :2 dqrmjt, ccnnha 'Sala

estar/jantar cOfijúgada, bwc, la>/en�erfe>
sacada cj churrusQuIl1l'8, 2 garagens,

Pr-édio cj sauna, home t11aatflf�r,
'

-academia, sela de íOQos, salão de restas ..

pisei"", ploy groud, Valor: A$ 290.000,00.
8:ltuda propostas.

Ref. 30.411- Amlza.de. Terreno residencial de 382.50m2
[14.501<25.001. pi""". pronto pal" Construil', V.lo� A$ 48,000,00

. __ 'j:::
.... ,.

'_0';,_ ., �".' .::.

f!QÍ. 20257 • Nova Brasma " Residencial Moradas da Serra· Apto 100%
novo pronto pI moral; c/ suite + 2 oormitô.no&,sala ést:ar/jantar, copa e

zinba, owe 'Soeial, área de serviço, S
a, Condofr\inio 0/ e�celente lof
oortão e oorteiro eletrônico, esp

O de piZ?,", play
R$124.

•

Ref, W.l!79· [;entro· rd. Royal Bal1l -

Undo apto C! suite [bwc t'fl(JbHi�dol + 2-
dorme. sala ost!l('/jilflUil" cD2lnha
rnobihada. tI\t1C sociol mobiliado. àrea
oervlço, sacada 01 churrasquel'rá.

ga�gem privati\la. Prédio 0/ pisl:'Jna.
pla�'(Jfi)tmd. areede fe:Sf.a$

Valor: A$ 225.000.05. PoPe SEr
1irmnolàdo e user- o FG'f'a asseSSQ('àI1105 "'

ucdos tI$l.;:f>&mjta�)Uflto ao bancá.

;1
�. Ref. EO.i!!7.1 - Vila Nova • Ed. Resid. TQrq! Oi,
"'Jibna • Apto 100% novo 6/ 2 d9n;íítôrios, salll

estar/lantar conjugada. sacada a)'
ChUI'r"squeil'a, coznna, a''Ela de serviço e va[jê
de garagem Prédio c/ 4 pavimentos. salâo'oe
tést:as. PQrtêo e j)ol'l:eiro eletrOnico, localíz�o
privilegiada. próximo B creche. escola, postO a�: �

saúde, transporta Entrega set/200B.
.

Valor; A$ 117.000,00.
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",citIIDD.. I· .

I
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IMÓVEIS
ricardocimoveis@gmail.com PLANTÃO

8808�5378
8835-6617

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

�I
I*i
I
•

I
�
%i

I
I
Ilw R$270.000,oo. �od� ser financiada quartos no Rio Cerra II.

I.
ou traca-se por apart. no centro.

. .

R$62.000,00.
....�"D¥. tã\\\U8��...�._

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

R$179.000,00. Aceita
.

Financiamento .

Cod.07.7 - Prédio de alvenaria,
com 4 quitinetes, na Vila Lalau,
próximo a WEg. R$150.000,00

Cod107 - Casa de alv. com 3
quartos, na Ilha daJigueira.

R$1 00.000,00.'

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

+ edícula com 30m2 Cód. 0104 - Lindo
Apartamento no cenüo por R$

85.000,00 (aceit't- se
automóvel como parte de

paçarnento) Confira!!

-asaev.

Figueira c/3 qtos, garagem,
.

churrasqueira, rua asfaltada.
•
etc ... R$143.000,00

Cód.0148 - Oasade Alv. Vila
Lenzi cl 03 quartos,01
banheir'o,área de festas,

asfalto,etc ... R$ 115.000,00

Cód. 0146 - Casa de Alv. na
Barra sqtos, 2 bwc,área de

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

(negociável)

"hl
i (#-n ó v.e

IFranc
•

seD Alves
FINANCIAMENTOS

C'A,.,�TA...A
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Facilitamos seu crédito junto a

CAIXA. Regularizamos seu
imóvel para financiamento.

3370-64S0 I 9609-0736

Cód.131 - Apartamento no

Baependi cf cozinha mobiliada

por 110.000,00 aceita-se troca

por casa

CONSULTE-NOS SOBRE
OUTROS IMÓVEIS ,

Rua Jos� Theodora Ribeiro, 860 - Ilha da Figu.eira -_ J�r�guê{ do Sul - se I" ,- (

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

R. João Januário Ayroso, 631 - si 2 Início do Jaraguá Esquerdo

PLANTão VENDAS 9977-4654 I 9977-4652 I 9977-9336
PLANTãO ALUGUEL,9977-9337

Casa cf suíte, 3 dorm., cozinha, sala
estar, bwc, área servíço, despensa,

garagem, edícula.

Apto cf2 dorm., sala estar, sala
jantar, cozínha, bwc, área serviço,

garagem. (lib. p/'financ.)

Apto cf suíte, 2 dorm., sala estar,
sala jantar, cozinha, bwc, área de

serviço, garagem.

Apto cf suíte, 2 dorm., sala
estar/jantar, cozinha, bwc, área

serviço, garagem.

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

garagem.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital CatarinenseAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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3372-1122
CORRETOR - OSMARI A. BERTOlDI- 9981-1122
CORRETOR - IRIO lUIZ VOLPI - 9979-6750 .

CORRETORA - ANNE BERTOlDl- 9927-6088
www.vivendaimoveis.com

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

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

RS ,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, ?10
- casa nova em alv.
01 suíte, 02 dorm,
cozinha cornmobília,
garagem 02 carros.

R$ 950,00

,REF 1156. Nova Brasilia, 1045· Ed.
Mathedi I • apto 03 dorm. RS 97.000,00

•

REF 2528 • Barra Rio Cerre- Rua João Mass,
787 -casa alv. 90m'. Terreno 370m'.

RS 92,000,00

REF 2540 • Agua verde- Rua Carlos Hart,
3710· casa alv. 100m'. Terreno 464m'.

R$110.000,OO

REF 157 - Vila Nova
- Rua Guilherme

Wackerhagen - casa

nova em alv. 01
suíte,.02 dorm;

garagem. R$ 900,00

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

www.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 80,50m2 com

01 suite 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.

Entrega em dezembro de 2009.

ReI. 310 - Vila Lalau - Edifício Vitória Régia -

Apartamento com 03 dormitórios, 01 banheiro,
sala com sacada, sala de jantar, cozinha, área de
serviço, 01 vaga na garagem. R$ 135.000,00.

Ref. 121- loteamento

Champagnat - Sobrado
Residencial com 01 suite
com closet + 02 suites,
cozinha mobiliada,
lavanderia, dep. de
empregada, 02 vagas na

garagem, dispensa,
piscina, quiosque, salão de
testa com churrasqueira.
R$ 790.000,00

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 suites, 01 banheiro
mobiliado, sala de jantar, sala de TV,
escritório, cozinha mobiliada, área de

serviço, área de testa, 03 vagas
na garagem. R$ 450.000,00.

Rei. 140 - Champagnat - sobrado de alvenaria
com 02 suites com closet e banheira, 02

cormnoríos com banheiro, lavabo, banheiro
social, cozinha mobiliada, lavanderia, 02 vagas

na garagem. R$ 490.000,00.

Ref. 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.

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



O CORREIO no POVO�E.SEMANA. 8/9 DE MARÇO DE 2008 IMÓVEIS-.-----------

. Seu imóvel está aqui.

IT T
iii> , iii>

CREC11583..J �

:VENDE ALU A
AD INISTRA

www.imobili.ariahabitat.com:br

PLANTÃO DE VENDAS 8405-6125

abra sllá_ja71(:!á. ..

r
.. '----

I

MORADAS DA SERRA -

Localização privilegiada,
espaço gourmet, com forno
de pizza, churrasqueiras
deck e piscina e play ground, IAPROVEITEAS ULTIMAS
UNIDADES DA TORRE A,
coberturas especiais. Rua
Hilario Floriani esquiná com

Joao Planinscheck (ao lado
da jartec)

ALUGUEL ÁPTO. '

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital CatarinenseAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Corretor de Imóveis
CRECI - 13252 Compra. Venda, Locação e Administração

I Casa de alvenaria com

: 85m2, 2 quartos e

I demais dependências,
ina rua 96 lateral da 7

I de julho, Corupá, pelo
IYéll()r �E'. '3�:1.º.ººº�ºO.

i Terreno com 11.247rN,

II com 3.700 pés de banana

jChácara com casa del [b r a n ca, rua Ervino1

! ��r�:;oa�;� ;�.3g��� I 'l�a!��;'�$o���?�??��I� j
i e 4 mil pes oe banana: 1 Chácara com 100.000m' !i produ�ivos, localizada I .

. 115. mil pés de bananas:
: no bairro Bomplant a 7 i Uma chacara com 8.000m', contendo uma casa! balm) Bom Plantant, a 7. I

i Km do ce ntro de. de madeira, e 1.700 pés de eucalipto, localizada i Km do centro de coruPá'l·i Corupá, pelo valor de : no Rio Novo Alto, proximo as cachoeíras.] S C, valor d e R $
,

. R$ 87.000,00. ! Corupá, SC, pelo valor de RS 35.000,00 190.000,00. ___j';.....��.�_�_ _.�. ._.¥�.�__ .4.;. .. ¥ •••••••••••••_ ••••••••••••••• " •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• " ••••••••••••••__ - ••••••••••••••••••••••••• 4 " .•.
,., .;... _

IChácara com casa de Casa de alvenaria com' Casa de alvenaria com ,.
110m' bairro Ano�85m2 terreno com·Squartos,terrenocomi19·0m', 4 quartos.i

! Bom, Corupá. Valor: 120.000m2, localizada 5.700m', localizada �?, ohurrasqueira, piscine;! ,

: R$ 85.000 00. Vende: na Estrada Pedra de bairro Bomplant, pelo: ter:eno co� 1250.m,:
i'!

.

' I d RS8S 000 do i bairro· Joao TOZInI !

I ou troca por casa em,Amolar, Corupa, pelo va or e : .

". Corupá, SC, pelo valor d� !
. t-I�r�L1 '3(irll()�' : \léll()r cJf3I3��!5:q99,2º:.... , LRS1Jo,QoQ,QQ,

.

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

CASAS

Ref. 1571- Casa- Centro· com 1 sala
comercial + 2 aptos + sobrado, corn
área de festas, piscina. R$ 880.000.00

.

olimo para clinica.
Ref. 1651 - Penha - casa c/ suite, 3
dorm .• chur., garagem. R$ 270-:000,00

--------_--_......_------

·0 CORREIO DO POVO EIIJ:II
FIM-DE'SEMANA. 8/9 !IE: MARÇO DE 2008�

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

Chácara no Jacu-Açu, distante 12 km do centro de Guaramirim e a 2800 metros da Rodovia SC 413, com mata, água,.
.

1uz, vende/troca por imóvel como forma de pagamento, no valor de R$ 42.100,00.

, Centro/Guaramirim-Vende-se apartamento com
.

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

Casa com

160,00m2, na
Rua28 de

Agosto, rr 2278,
próximo ao

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

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

agosto, coin 03 dormitórios; 02 salasa, copa/cozinha,
despensa, sacadas, garagem 02 BWC, todas as

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

Rel,261 - Penha - casa alto padrão "frente pi omar" R$ 550.000,00
Ref. 1571 - Cenlr� sala comercial ótimo para Glínicª, ci255m' + 2 aptos 275m'
+ sobrado c/piscina R$ 880.000,00

SALA COMERCIAL
Rel1491 - Rau - sala comercial cl garagem (prox. Unerj) R$ 35.000,O1l
Rel.1751-SalaComercialccenlrocom41.50m2 RS56,000,00 _

lli!lID!Il
Ref. 774/775 - Jaragua Esquerdo -prox. arena - R$ 43·:000,00
Ref. 1071 -Amizade - 400m2 RS 43.000,00

.

ReI. 711 - Chico de Paula - terreno com 595.64m' - R$ 43.500,00
!lef431- Jaragua Esquerdo- RS 45.000,00
Ref. 516 - Chico de Paulo - 322m2 - R$ 45.000,00
ReI. 1731 - Jaraguá Esquerdo RS 46.000,ÓO
ReI: 5147515 -Chico de Paula-terrenos432m'R$47.000.00.
Ref.1601- Água Verde- 455m2 R$55.000,00
Rei. 1541· Rau- terreno 360m'R$ 58.000,00
Ref. 017 - Vila Lenzi-terren0487m'-R$ 70.000.00
REf. 1252 - Chico de Paulo - 445.50m2 R$ 70.000,00
Rel852 -Ilha da Figueira -terreno ·1300m2 R$ 71.500,00
Re1.1681- Ilha da Figueira-370.80m2 RS 75.000,00
Ref. 1531 -Ilha da Figueira· terreno 385,17m' - R$ 7-6.000,00
Rei. 1532 - Ilha da figueira - 503.30m2 RS 90.000,bo
Ref. 1881 - Baira do Rio Cerro - ótimo para comercio - 620,50m2 R$
92.000.00

. ..

REF. 1861 - JGUÁ ESQUERDO - CONDOMiNIO DAS AZALÉtAS R$125.0QO,00
ReI. 63.1- Czerniewicz - R$ 250.000,00 "ótima localização"

.

SíTIO ICHÁCARA '

'..
ReI. 861 - Molha/Massaranduba-26.0.. 000m' R$ 95.000,00
Ref. 551 -Corupa -1 casa de alv. "estilochale"- 40.779,OOm- RSl 05.. 000,00
ReI. 741 - Rio da luz - zcasas ci 72m2, em alv.. água correme, - 6.200m - R$
110.000,00· •

Rel.1141 - Garibalde - area de 5777m2 com casa RS 220.000.00
Rei. 1741 - Garibaldi 75000m2 RS 320.000,00
Ref,871 - Nereu Ramos - pasto ªO.000m2 frente astaito- R$ 385.000,00 .

Ref. 663 - Massaranduba -7lagoas casas, area de fesl!l238.000m'. R$ 600.000,00

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

www.imoveisemjaragua.com.br

CASASIAPARTAMENTOS
ReI. 1711 • Chico de Paula - Casa de madeira com 2 dormitórios�R$ 55.000,00
ReI. 1001 -Jaraguâ99- 3dormitóries, sala, cozinha, bwc. R$ 59.000,00-
Ref. 1381 - São Cristovão - casa 1 dormít., bwc, cozinha "pronta pi 2° piso R$
65.000,00
Ref. 1821 - Madeira - Chico de Paula, 3 dormitórios, toda murada com portão
eletrônico R$ 65.000,00
Ref. 1871 - Amizade - 2 dormitórios, bwc. sala, cozinha R$ 65.000,00
ReI. 801 - Estrada Nova - casa alvenaria RS 70.000,00

•

Ref. 1851 - Rau -,3 dormitórios, sala, cozinha, bwc (forro demadiera) RS 70.000,00
ReI. 1.721 - São l.'IUs - Madeira - 2 dormitórios, sala, cozinha,bwc R$ 75.000,00
Ref. 1672 - Vila Lalau - apto em construção , Residencial Vermont, com 2

dormitórios. sacada c/churrasqueira, garagem, a partir R$ 80.000,00
Ref. 1421 - Rau - casa 3 dormil.demais depend. 250m' RS 85.000,00
Rei. 1401 - Barra Velha - casa S:dormi!.demais depend. R$ 85.000,00
ReI.1591-NereuRamos-casa + galpã0220m"1renteparaBr2BO"R$85.000,OO
ReI. 1701 - Água Verde, 2 dormitórios, cozinha, bwc, lavanderia RS 95.000,00
Ref.G21 - Chico de Paula -casa /luntocomercíal S qtos, sala, copa, coz .. 2 bwc
• R$l 08.000,00

.

ReI. 541 -Ilha da Figueira - casa alvenaria - 65m2• terreno com duas casas-'
casamadeira - 57m2 terreno esquina - R$110.000,00
ReI. 1891 - Três Rios do Sul: R$ 110.000,00 com 3 dormitórios, 1 owe, e

garagem para dois carros.
.

ReI. 1091 - Casa 3 donn. 2bwc, 2 saías portão eletr., piscinaR$125.000,00
Ref.971 -Barra - casa,tjunto comerciaiS dorm. (r. Waltermarquardt) R$130.000,00
Rllf. 1241- Vila Nova· casa 130m2madeira - R$130.000,OO
ReI. 1661 • Centro - apto em construção, Residencial Aquarela, com 1 suite, 2
dormitórios. bwc, cozinha, lavanderia, garagem, sacacac/cnur R$135.000.00
Ref. 1841 - Araquari - Sobrado com 3 dormitórios, 3.bwc R$140.000,00
ReI. 1631 :Sao luiz- 2 casac/3 dormít., sala, coz: lavand, bwc, R$150.000,00
Ref 901 - Sanla Luzia· casa suíte + 2 dorm.+ sala cornerclatks 150.00o,oà
Ref. 1811 - Chico ·de Paula - Casa mista com 3 dormítónos, 2 salas, área de
testas c!churrasqueirae piscina RS160.000,00
R$831-Vila Lenzi -5 quartos, sala, copa, bwc, surre, chur, cozinhaR$lS0.000,OO
ReI. 1101 - Centenário- 2 casas nomesmoterreno 150m2",70m' R$180.000,00
Ref.1831-Chico ite Paula,4 dorm" 2 bwc, 2 vagas de garagem R$230.000,00
Re1.1621-Vila Lenzi- 2 casas sendo 1 sobrado 200m'+ 1 de 70m2RS240.000.00
Ref. 1041- Barra Velha- sobrado lindo proxa praiaR$250.000
Re1.1511 - Barra Velha - sobrado "@to padrão" R$ 260.000.00
Ref. 1521 - Baepenili - sobrado alto padrão "interno inacabado" prox rect

Marisol R$ 385.000.00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital CatarinenseAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Cód. 1008 Centro= Casa 350m2,
com terreno de 550m2. 1 suíte, 3'
quartos, sala e demais dep. R$
350.000,00
Oód. 1028 Vila Lenz!- Casa Alv. -1

suite. 2 quarto, bwc, ríep, Empregada,
salão de festas. garagem para 3
carros. churrasqueira. mais 1 kitinete.
e piscina. RS170.000.00
Cód. 1Ô37 ILHA DA FIQUEIRA - Rua
Anlonio Bernardo Schimidt, travesao
Irontal, prox. Igreja N. S. Aparecida:
medindo 6 x 6m com bwc alve�aria.
Terreno de 10 x 15 RS 30.000,00
Cód. 1040 Vila tenzí- Sobrado com

dois apartamentos. duas garagens.
churrasqueira. RS170.000.00
Cód. 2005 Nova Brasília - Apto e- 3

quartos, sala. copa. cozinha,
lavanderia. bwc,. RS 140.000,00'aceita
terreno, casa ou carro no negócio.
Céd. 2006 Vila Lenzi - Apto semi-mob.
- 211uartos. saia.. cozinha.
lavanderia. bwc.. R$ 76.50G.00 acena
terreno. casa ou carro no negócio.
Cód. 2007 Vila Nova = Apto 201 - 2'
ANDAR Edif. Vila Nova - 3 quartos, 1

bwc. , sala, copa, cozinha, lavanderia,
1 vaga de garagem. RS 98.000,00
- Aluga-se urn apto ci 1 suíte, 2
quartos. agua quente. chur., 'sacada, 2
vagas. R$ 750.00. Vila Nova.
Côd. 3021 Ilha da Figueira - Bonito
lote com uma meia água em lugar de
bonita loealização, terreno de = +l-
370 'm', PrÓx. Ao Hotel Panorâmico
prania para construir RS 80.000,00
Cod.3015 TERRENO - BARRA DO RIO
CERRO - um lote. 1000M. APÓS A
Malwee. com 449.50m' RS 30 ÓOO,OO
Cód. 2008 COBERTU� .DUPLEX
Centro= Duplex - pavimento Inlerior

Côd. 1035 BARRA VELHA - próx ao
- 02 suítes (01 closed) OJ!

Ginásio de Esportes. no Jardim Los
. dormitórios, si intima, awe social.

Angeles' Casa Cí250m" de área Pavimento superior - Dep. Empregada
consn. terreno 15 x 15 murada. 7 completa, lavabo, cozinha mob .• área

qtos dois bwc salá copa. cozinha, Cod, 4005 Rio Cerro 11_ Chácara ci +1- 25.000,00012. cl lagoa, de serviço, sala, sacada e chur. 3

lav, 4 vagas. R$ 90.000,00 Rancho pi festas com churrasqueira RS 170.000,00
.

vagas de garagem. RS 295.000,00
�----------�--�--------�--------�--------�----�

PARA ALUGAR jVENDER jCOMPRAR OU ADMINISTRAR SEU IMÓVEL ,�
VISITE - NOS E eONSULTE MAIS ITENS DisPONíVEIS. a

mullercorrelordeimoveis@gmail.com I Rua Clemente Barallo, 81 - Cenlro (Próx. StudIO FM) - Jaragua do Sul - SC

3370-6370
Plantão de Vendas

8804-4.467
TERRENO PARAINSTALÁÇÁO DE
EMPRESA NO RIO CERRO COM
4.160,00M2 R$ 80.000,00

Brasilia .: casa mista

(elm duas divisões),
.

terreno cf 336,00m2,
155.000,00 valor

negociável, aceita apto
de menor valor ou-em

construção.

Ref. 350 - Jaraguá Esquerdo - casa cl
214,00012, terreno cl 618,0001205
dorm .•copa. 02 cozinhas, lavanderia.

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

negociação troca por outros ímóveís.

ReI. 150 - CENTRO - 02 casas.
terreno cf 450,OOm2•

próx, a Prefeitura Municipal, R$
115.000,00 Acerra çasa, apto.

Ref. 202 - BAR.RA DO RIO CERRO -

. Sobrado cl 2 suites. 4 dorrn., 4
owe's. 2 selas estar. 2.cozinhas, 2
lavanderias. 2 garagens. Aceita troca

por 2 ímóvels.

ReI. 201 - Barra do Rio Cerro -

casa cf 02 dorm .• 02 salas,
cozinha grande, lavanderia, bwc.
varanda, garagem e edicúla nos

fundos R$ 85.000,00

VILA NOVA - Apio Jardim das
Mercedes com 67,00m2 02

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

RESIDENCIAL IPANEMA
localizado no Bairro

Baependi, próximo a Caraguá
com: 0.1 suite. 02
dormitórios. cozinha e área
de serviço, Sacada. Medidor
individual de água.
Arquitetura moderna. salão
de festas, Playground. 04
aptos por andar, portão e

porteiro eletrônico

DISPOMOS DE V4RIOS LOTES NA BARRA DO Rlq

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital CatarinenseAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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CI
CI www.dejaimoveis.com.br·ldejaimoveis@netuno.com.br

Reo£iz(lf(.({a aea a� PLANTÃO
9187-1112 I 91,87-1114
9173-5472 I 9183-2900

Ref. 87 .: Vila Nova - Apto com

3 quartos, sala, cozmha,
.lavanderla, banheiro, g'aragem

H$ 110.000,00 pronto para
financiamento - FGTS +

financiamento.

3371·1411
3371·1136

EmpreendimentQs Imobiliários 'Marcalto I Av. Marechal Deodoro da FOnseca, 1179

,

• CONDOMINIO
JARDIM CRISTINA

· RESIDENCIAL
PALM ,SPRINGS

c

REF. 38 - Chico de Paulo - Terreno com 929.04
012 = 26x36. Próximo posto marcoâa.

R$130.000,OO

...

Corretor de,lmóveis
ALBERTO G. MARQUARDT

e-mail: marquardtimoveis@gmail.com

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

REF 068 - BARRA
DO RIO CERRO -

Casa de alv (em
constr.) c/101 m2 -

suíte + 2 qts, bwc,
sala estar / jántar,
cozinha, lav, •

gariigem - R$
115.000,00

.

REF 065 _'

ERVINO _

Terreno

c/364m2
(120m da

.prala)

Ref 060, Rio Cerro II Terreno c/100.000m' - R$ 85,000,00

REF 067· BARRA DO RIO CERRO - Casa de aív (em
c�nstr.) c/90m2 - 3 qts, bwc, sala estar / jantar,

cozinha, lav, garagem - R$ 110.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital CatarinenseAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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I
DELL
PRADI
I M ó V E.I S

Rua João Januário Ayroso. 2633 - sl.01 - Jaraguá Esquerdo - JARAGUÁ DO SUL - SC

LOTEAMENTO PRADII
- Com 2 Quartos, Sala e Cozinho integrado, Banheiro, IArea de Serviço e Garagem - R$ 108.000,00 .

I
.

(Terreno + Casa + Doc�mentoção-..I
FINANC. NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL

.

L��� ===-���,���_,� �� �__�

Com 3 Quartos, Sala, Cozinha, Banheiro
R$ 78.000,00 (Terreno + Caso 1- Documentação

pora FINANC. NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL)

9974-1915
9923-6418
nemezioimoveis@pop.com.br

COMPRA I VeNDe I ALUGA

SCHROEDER -

130.000.00 .

AMIZADE· 2 casa. 3 quartos. demais dep. Útima oportunidade. R$ 150.000.00
JOAO PESSOA - 4 qtos, demaisdep. R$ 62.000,00. Aceita carro

'

JOAO PESSOA - 3 qtos e demais dep. R$ 50.000.00 + financ.
CASA -148m2 + ár� 1 o.oOOm' no Bairro João Pessoa
GALPÃO· Aluga-se em Shoroeder - 600m2

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

SCHROEDER - próximo ao centro, 10.000m2 p/lotear. R$ 350.090,00
SCHROEDER 1- Área indo c/12.425m2. R$ 120.000,00 /

Terrenos em Schroeder com entrada a partir de R$ 3.500,00
Área indo c/5.000m2, cl terreno de 117.000m2.

EDIFíCIO PROP MARIA ·EDITH
_.Ótima localização na Ilha da Figueira
_ Aptos de 2 dormitórios (1 suíte) 95m2
- Preço de l�nçamento

8406-5606.

BARRA DO SUL - Vende-se, 800m da

prata, R$12.000,00. Tr: 33lt'-1635.

CASA - Compra-se. R$ 60;000,00 ou

70.000,00. Financiada peta'caíxa. Ir:
9182-2327.

CASAS - Vende-se, 5 , de alv, próx.
Unerí cl escritura. R$ 140.000,00 ..

. Troca-se por casa até 50.000,00. Tr:
'

3371-6069.Crecí 11831

CASAS . CORUPÁ - Vende-se, cl2 sI. com. na
frente. 4 qtos. 4 bwc,2 pisos. Tr: (47)
3375-2798 ou 9905-9850.

BARRA - Vende-se, imóvel
comercíal-i-resl, cl 400m2, terreno
600m2.Tr:8407-7567.

' CZERNIEWICt - Vende-se, de 2

pisos, c/189m2; c/3 qtos, suíte, R$
240.000,00. Tr: 33.76-4534.BARRA DO SUL - Vende-se. Tr:

IMÓVEIS

JARAGUA 84 - Vende-se, 115

m2,alv.garagem pra dois carros. R$
45.000,00. Tr: 3276-0949 ..

..

JARAGUÁ 87 - vende-se, 100 m2, de
mad. R$ 32.000,00. Tr: 3276-0949:

JARAGUÁ 99 - Vende-se, 70m2 alv.
R$ 45.000,00. Tr: 9655-5632

.

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

.,

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

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

RIO CERRO - vende-se ou troca-se,
15x30. R$ 15.000,00. Tr: 3275-
6475 .

.

RIO MOLHA - vende-se, cf 450m2, cl
casa de mad., ou troca-seterreno. Tr:

'

3370-369Ó.

SÃO LUIZ-Vende-se; R$ 45.000,001.
neg. Tr: 9187-1114

SCHROEDER - Vende-se, 200m2, 2
andares, murada.H$ 200.000,00:Tr:
9975-0117.

TERRENOS
COMPRA�SE - Terreno ou casa pi
assumir finançiamento. Tr: - 3273-
0211.

FIGUEIRINHA - Vende-se, de alv, cf
239m2, terreno cl 514,50m2• Tr:
9912-7750 ou 3373-0098.

GUARAMIRIM - Vende-se, cl
1061 m2• Tr:.9183-8081.

GUARAMIRIM - Vende-se,
comercial, e/868m2• Tr:9912-7750.

ITAPOÃ .: Vende-se ou troca-se por
um terreno em Jaraguá. Tr: 9183-
6�63.

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

NOVA BRASíLIA - Vende-se, de aív,
c/3 suítes. Tr: 3373-0098 ou 9181-
1355 .

PROCURA"SE - Terreno comercial.
Tr: 3273-6956 ou 8806-5242 -Ó,

SÃO FRANCISCO DO SUL ., Vende-
.

se, Jardim Sayonara, 1375m2. Tr: .

3373-0764.

SÃO FRANCISCO DO-_SUL - Vende-'
se,;Jardim Sayonara,442m2, 200m

ÁLUGA-SE
QUITINETES
EQUARTOS
MOBILIADOS.
Mensal e diário.
Próximo WEG II

Reserve também na praia.
3370-3561 c/ proprietário

da praia. Tr: 3373-076<4.

SHHOEREOER - Vende-se, cf
650m2. R$ 50.000,00. Tr: 9183-
8081.

VENDE-SE - el 380m3. Tr: 3373-
. 0098.

VILA LENZI - Vende-se, 406m2• Tr:
3275-2773..

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

MARECHAL - Vende-se, no calçadão,
2 qtos. Tr: 9926-2931.

VENDE-SE - 82m2, sacada c/ chur.
R$125mil, tratar 91288100.

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

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

llllUllllM
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CHÁCARAS
MASSARANDUBA - Vende-se.' Tr:
3379-1119.

RIBEIRÃO GRANDE - Vende-se, c/2
lagoas. Tr: 8807-4849.

RIO BRANCO - Vende-se, c/ 30
morgãos, 2 ranchos eli 00 mts. Tr:
9912-7750.

,
.

NOVA BRASíLIA - Procura-se moça
para dividir aluguel. Tr: 9115-3370.

QUITINETE - Procura-se. Tr: 9996-
6657.smo - Vende-se, 125.000 m2, cl

lagoa. R$ 140.000,00. Tr: 3370-
3309 ou 9654-8894.

SALAS COML.
�

FIGUEIRA - Vende-se, loía, moda
fern/mas. + diversos. R$ 25.000,00
ou aceita-se carro, Tr: 3370-5366 ou

8429-6448.

GUARAMIRIM - Vende-se, sala'
comercial. Tr: 3373-0690.

J

LOCA ÕES
'-

CASA - Procura-se, pi alugar em

Guaramirim. Tr: 9609-6437.

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

Relógio.de Parede
Tamanho: 25 em

10 Peças 15 ,00 unidade
20 Peças 14,00 unidade
30 Peças 13 ,00 unidade
40 Peças 12 ,00,u!lidade
50 a 100 Peças 9,00 unidade

�, Corn ologomarca de sua empresa
Pard impressão de foto consultar preços

Relógio de �Iesa
t5,00 unidade

Tamanho: 12 em

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

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

Informações
(47) 3273-7645

vendas@destaquébrindes.com.br

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



CHEGOU
O QUE ,FALTAVA PARA

JARAGUÁ DO SUL E REGIÃO

PREÇOS ESPECIAIS
DIRETO DA FÁBRICA
Conmfões de pagamento: 1 + 2x sem

juros com cheques ou 3x sem juros
com cartão de crédito. Consulte I VISA Ipareelamento em até 6x no cartão

COBRIMOS QUALQUER OFERTA!!!

De 2" à 6a das 8h às 12h e

das 13h30 às 18h.
Aos sábadQs das 8h às 12h.

O CORREIO no POVO

ACER ASP 4520-3485
- Processador: AMO Turion64 X2 - 2.2Ghz
- Memória RAM: 1 Gb DDR2 667MHz PC5300
- Disco Rigido (HOD): 160GB
- Drive óptico: DVDRW (Lê e Grava CO e DVD)
- Tela: LCD 14.1" WIQESCREEN (1280 X 800)
- Rede (LAN): 10/100 Ethernet LAN (RJ-45 conector)
-VGA GF 7000M 256 MB REAL
- Fax Modem: Integrado 56kbps v.90/v.92
- Leitor de Memória Digital: Sim
- Conexão sem lio (WiFi): Sim 802.11 big
- WebCam embutida: Sim
- Entradas 8. Saídas: 03 x Portas USB 2.0
01 x Poria RJ-11 (modem)
01 x Poria RJ-45 (rede I LAN)
01 x Monitor Externo
01 x 6ntrada AC-In (Energia)
01 x S-Video
01 x Suporte pi Express Card
- Bateria: Lithium Ion Recarregável

Equipe formada por
técnicos qualficados e

certificada pelos melhores
. tabrícantes de hardware e

. software possibilitando uma

confiabilidade nos serviços' .

e na assistência.

À VISTA R$ 2.099,00

.. MICROCOMPUTADOR
PROC. INTEL CELERON 420
MB MSI 945GCM5-F
VGAINTÉGRADA128MHZ
MEM DDR2 1 GB 667MHZ KINGSTON
HARD DISK 80GB SATA samsung 7200RPM
GRAVADOR DVD LG'

.

GABINETE WISECASE PADRÃO PRETO
TECLADO ABfIlTIl PS2 PADRÃO PRETO
MOUSE OPTICO PS2 PADRÃO PRETO
CAIXA DE SOM PRETO
ESTABILIZADOR 300VA
MONITOR LCD 17" LG L177WS WIDESCREN

�
[h�
aca:

À VISTA R$ 1.399,00 AMD�

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital CatarinenseAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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isplaneta CRECI240�J

www.imoveisplaneta.com.br/imoveisplaneta@terra.com.br
Rua Barão do Rio Branco, 557 - Centro 327'5-0100 /. 917'6-0064CEP 89251-400.- Jaraguá do Sul / SC

l' ÓTIMA
'C'OMPRAH! ,f

01 suíte + 02 ,

quartos,sacada
com churrasqueira

a partir'de,,' R$ 105.98Q,84
i�

AceitarnbsfFGTS

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
.amos refê)fJb�J"á1'jlo��ve esta'lner"
www.imobiliariaws.com.br

"
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Rua: Norberto Silveira Junior 233 Centro Guaramirim SC

vende-se terreno

com2.373,25m' alterar
metragem vende-se
terreno com

1.973,25m'.

CENTRO/GUARAMIRIM
I vende-se linda casa no
, centro de guaramirim
com 1 suite master, 2
quartos, sala de estar,
sala de tv, cozinha sob
medida, 1 banheiro,
lavabo, lavanderia, area
de. festas e garagem.
casa com 238m' de

casa no entro com 3 quartos, 2
banheiros, sala, cozinha com jogo de
cozinha sob medida e garagem para 2
carros, 130m' de área construida e

terreno com 520m'. R$150.000,00

CENTRO/GUARAMIRIM vende-se linda
casa no centro de guaramirim 'cl 1 surre,
2 quartos, sala de estar, sala de jantar,

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

terreno cl 542m'. R$ 350.000,00

Caixa D'Água/Guaramirim linda chácara
no bairro caixa d agua com lagoa, casa
mista de 102m' contendo 3 quartos 2

banheiros sala cozinha area de serviços e

vaga .de garagem. Chacara com 20.050m'

Cenlro/Guaramirim
vende-se sobrado no centro 'de
guaramirim com 2 quartos. sala,

cozinha bwc, lavabo e linda área de
festas R$ 130.000,00

BEIRA RIO/GURAMIRIM vende-se casa

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

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

RIO BRANCOfGUARAMIRIM
vende-se terreno no bairro no branco cf

107.732.50m' de frente para se 413. R$160.000,OO

Financiamentos

CA"�A
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Facilitamos seu crédito junto a CAIXA

* Casas Prontas
* lotes a venda em

diversos pontos da cidade.
* loteamentos Próprios

Anuncias com validade de 5 dias após a veiculação.

vende-se casa em

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

outra casa nos fundos

R$ 90.000,00

Avai/Guaramirim Vende-se casa em alv. alto
padrão, 01 suíte master +. 02 qtos, aqcececor

solar, sistema de ar condo central pronto pi instalar
ótimo acab., piso termico, sistema de alarme,

chur. e 02 vagas de gar., 146,22m' de area constr.
e terreno c/386,83 R$ 185.000,00

Amizade/Guaramirim Residencial São Luis,
lotes cl 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 cl plyground e 67% de area de

floresta nativa.

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

serviços garagem e area de festas 60m' de
. area construida e terreno.cóm 306m2. casa
financiavel pela caixa economica federal.

,

R$ 80.àoo,00

TERRENOS
• AVAí 360 M2 R$ 25.000,00
• TERRENO NO BEIRA RIO R$ 30.000,00
• VENDE- SE LOTES NA BANANAL DO SUL
PROX. PONTE NOVA COM 360 M2
• MASSARANDUBA AREA DE TERRA COM

283.000,00 M2
• NOVA ESPERANÇ/V COM 360M'
• AMIZADE COM 376M2. TERRENO COM

ESCRITURA. R$42.500,00
• AVAIVENDE-SETERRENOC/360M'. R$:25.000,OO
• VENDE-SE TERRENO NO BAIRRO VILA

CAROliNACOM 400M2 R$21.500,00
• VENDE-SETERRENO NOAVAI R$ 27.000,00
• VENDE-SE CHACARA EM GUARAMIRIM

IBRUIDERTHAL ,COM 200.000 M2 DE AREA

,COM MATA NATIVA ,2 LAGOAS,NASCENTE DE

AGUA ,OTIMO PARA LAZER,HÁ 2.000 METROS
DA RODOVIA DO ARROZ. R$168.000.00.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital CatarinenseAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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HEXAGOi·
engenharia&construçõesCentral de Atendimento - Rua 13 de maio,

esquina com Jacob Gesser (Champagnat) - Amizade
Hexagonal - Rua Fritz Bartel, 77 - sala 01 - Baependi
Agende uma Visita à Construção

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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VENDA

www.atlantaimoveis.com

atlantaimoveistgatlantaimoveis.corn
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$ 84.0.0.0.,0.0.

. Localização:
Bairro Vila
Lalau. Rua
Henrique
Fernando
Mielke

LOCALIZAÇÃO
Baírro 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 e!etrõnico;
* Central de gás;
,* 2 vagas de garagem;

APARTAMENTOS
* 1 suíte+ 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 suíte + 2 dormitórios
Sala de estar! jantar
Bwc social .

Cozinha, área de serviço
Sacada c! churrasqueira

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

APARTAMENTOS:
- 1 suíte + 02 dormitórios;
- Sala estar f jantar;
- Bwc social;
- Cozinha
- Área de serviços; .

- Sacada cf churrasqueira;
- 2 vagas de garagem,,

FINANCIAMENTO DIRETO COM A CONSTRUTORA

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 . ff%'iffl?Jt

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

cozinha mob., 2 vagas de garagel1).
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, cl 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

211 m', suite +3 qtos, saías de estar
e jantar, copa, cozinha,garagem p/2

carros. R$ 220.000,00

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

c/ sala de estar, sala de jantar, 3
quartos, 2 bwc s, chur. integrada c/

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

1000· CASA
CENTRAL
EXCELENTE

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

Aceita apto

1305 • SOBRADO -

PRÓX.
PREFEITURA
com área de
305m' - suíte
master + 3
quartos.
R$ 440.000,00

2004 - EXCELENTE TERRENO CENTRAL C/
2.294,52M'. CaNO. RES. FECHADO. RS
315.000,00
2006 - TE[lRENO CENTRAL (SERVIDÃO) Cf
789,90M'. R$190.000,00
2010 - TERRENO CENTRAL c/ 337,50m'
(13,50 x 25). R$160.000.00
2162 - CZERNIEWICZ - Próx. PAMA cf 406m2

(15 x27,06). RS 85.000,00
2195 - ILHA DA FIGUEIRA - Próx. Indumak.

Linda Vista da cidade, cf 856m2 (29,60 x 21 x

41 ,50x40). R$93.000.00
2225 - TERRENO - íNICIO JARAGUÁ
ESQUERDO - EXCELENTE LOCALlZAÇÁO Cf
ÁREA DE 2.652M2. R$180.000,00
2280 - TERRENO - RIO CERRO" Cf 420M2. R$
17500,00
2052 - ÀGUA VERDE Cf ÁREA DE 450M2

SENDO 15 X 30. R$ 69.000,00
PRAIAS
2437 - TERRENOC! 454,55M' (15,50X21,50)
- LOT. RADUN - BARRAVELHA. R$ 28.000,.00
2438 - PRAIA ITAJUBA - LOT. SEREIA 00 MAR-

750mls do mar. Terreno cf 15,90 x 19. Entrada

de R$ 2.000.00 + 60 parcelas

LOCAÇÃO ��11
600· VILA NOVA RS 2.805,00
601 - EXCELENTE LOCAL pf1ins 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, saías estar e jantar, sala intima,
copa. cozinha, área de serviço, despensa.
quarto de empregada, banheiro de serviço, em
terreno de990m2 (55x18).
605 - JARAGUÁ ESQUERDO cf suíte + 2

quartos. RS 630,00
606 - RIO CERRO cl suite + 2 quartos. RS
655,00
607 - CENTRO c/3 quartos. RS1.505,OO
608 - CORUPÁ c/3 quartos. R$ 385,00
610- CZERNIEWICZ - ALV. R$1.505,OO

612 - BARRA RIO MOLHA - R$ 375,00

613 - BARRA RIO MOLHA· RS 385,00

615 - IDEAL PARA FINS COMERCIAIS
ALVENARIA - R$1.505,00
617 - JOÃO PESSOA cf 01 suite + 02 quartos.
R$505,OO
619- COMERCIALR$1 .255.00

621- CENTRO c/04 quartos. RS 855,00
622 - VILA LENZI RS 455,00

623 - VILA NOVA R$ 2.205,00
624 - CHAMPAGNAT Casa em alvenaria com

sufie com hidro, 3 suites, salas estar e jantar,
sala intima, copa, cozinha, área de serviço,
despensa, banheiro ceservíço, garagem para 2
carros. RS 2.205,00

625 - CENTENARIO cl 01 suíte + 02 quartos.
R$ 995,00
626 - NOVA BRASíLIA cf 04 quartos. R$ 995,00
627 - CHICO DE PAULA cf 03 quartos. R$
1,200,00
628 - CENTRO CASA COMERCIAL RS 1 .505,00
629 - BAEPENDI RS 455,00
633 - CENTRO cf 3 suite + 2 quartos. RS

1.205,00
635 - CENTRO c/03 quartos. R$ 755,00
637 - CENTRO cf suite master + 2quartos. RS
1.305,00
638 - NOVA BRASILIA cl suite + 2 quartos. R$
855,00

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

.

640 - CZERNIEWICZ - MOBILIADO cf suite + 2

quartos. RS 905,00.
641 - CENTRO cf suite + 2 quartos R$ 705,00
644 - CENTENARIO cf 1 quarto RS 305,00
645 - CENTRO cf2 quartos. R$ 525,00
646 - AGUA VERDE c/03 quartos R$ 455,00
647 - BARRA DO RIO CERRO c! 02 quartos RS
385,00 '

649 - VILA RAU cf 1 quarto - semi-mobiliado
RS425,00

.

650 - CENTENÁRIO - c/ 2 quartos - semi
mobiliado. R$ 555.00
653 - BAEPENDI c/03 quartos R$ 855,00
658 - BARRA DO RIO CERRO - cf 02 quartos RS
410,00
659 - VILA NOVA - cf 01 quarto R$ 245,00
660 - CENTRO Cf 02 DORMITÓRIOS - RS
565,00
663 - CENTRO C/ 02 DORMITÓRIOS - RS
505,00
664 - CENTRO suite + 2quartos- R$ 755,00
666 - CENTRO suite + 2 quartos - R$ 785,00
669 - CZERNIEWICZ - MOBILIADO cf 2 quartoS.
R$775,00
670 - CENTENARIO c/01 quarto. R$ 295,00
674 - CENTRO MOBILIADO - cl 02 quartos RS
695,00
675 - CHICO DE PAULA quitinete RS 305,00
679 -ILHA DA FIGUEIRA quitinele RS 305,00
680 - VILA RAU 3 quartos RS 555,00
682 - VILA RAU c/2 quartos RS 455.00
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CONSULTE OUTRAS OPÇOES!
www.engetecimoveis.com.br

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

Apto próximo Arena

"Lançamento" Apto cf1
suite (com sacada) + 2

quartos, sala 2 ambientes e

chur., cozinha, lav. Próx. ao

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

Edf. Athenas • No Centro,
apartamento com 1 suite
mobiliada + 2 qtos, sala de
tv, sala de jantar, 2 salas de
estar com lavabo, cozinha
rnobíüada, dep. compl. 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
suite mais 2 quartos,
2 saías corjugadas,
churrasqueira com

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

R$ 175.000,00

Pr-:,ximo 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 suite
+ 2 qtos,
sala 2 amb.,
sacada com
churrasqueira.
R$, 130.000,00.

IMÓVEIS

�
, ..

.

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

* Apto Hapema -

Apartamento duplex, área
total de 165m', cf
garagem fechada, sendo
1 sutte + 3 Quartos
(mob.), sala de estar, sala
intima, cozinha mobiliada,
2 bwcs, sacada, amplo
terraço coberto cf chur.

.

e linda vista para o mar.

R$172.000,00 - Acefta
imóveis cf parte de

pagamento.

Vila Nova· Casa com 4

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

Lote 550m2.

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

bwc. Galpão cf 100m2, escritóro e

bWc. R$ 155.000,00. Aceita carr
de mais ou menos R$ 25.000,00.I

Barra do Rio Cerro: Casa com 3
qtos (1 suite), sala, copa,
cozinha. lavanderia, área de

serviço, canil. Pronta para
financiar. R$ 130.000.00

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

Excelente retorno para investidor.

Jaraguá Esquerdo: Linda vista,
próximo ao Cond. Azaléia. Lote
.corn 342m' de esquina.

R$ 65.000,00

Ilha da Figueira· Lote

plano com 450m2 com

casa de madeira.

Rio Molha - Lote cl
450m2, cf casa: de

madeira. R$ 30.000,00

Estrada Nova - Casa mista
cl 3 qtos, sala, cozinha e

bwc, lote com 380m2.

Centenário.;- Casa com
.

100m2, com 2 qtos. sala,
copa/cozinha, 2 bwc

.

s,

garagem pi 2 carros. Lote
com 420m2•

Amizade - Casa pronta
pra financiamento com

108m2, 3 qtos, sala.
copa/cozinha, bwc,
garagem. Lote com

550m2• R$11 0.000,00

Haus
imóveis

CRECI1.10S·J

Residenciallafim
Apto cf área aprox. de 130 e 105m2

.

(2 e 3 dorrn.), 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· toe.o privilegiada na rua 28 de
Agosto próx. a Associação Comercial cf
casa de 250m;-cf 311tos (1 suite), sala
de estar. jantar, copa f cozinha, cnur,

piscina. L8te cf aprox. 900m'.

Chácara Guamiranga· Cf 20.000 m2,
casa mista cf 4 qtos, sala, cozinha, bwc.
lavanderia, rancho e lagoa. R$ 70.000,00.
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EdHlcio Jaeser
II· terceiro
andar- apto
com suite mais
dois dorm.,
sala estar e
jantar, bwc
social, cozinha,
lavandería, uma
vaga de

garagem.
RS160.000,00·

Rua Prefeito José Bauer, bairro RAU

Apartamentos de 02 e 03
dormitórios.

A partir de R$ 99.000,00
(entrada + saldo em 36x - pare.

direto cl a imobiliária)

CORRETOR
DE IMÓVEIS

003 - Santo Antonio, terreno com área de 89.268,00m' .

007 - Santo Antonio, com área de 62.352,00m'.
014 - Nereu Ramos, com área de 990,29m'
020 - Corupá, terreno com área de 945,00m'.
040 - Água Verde, casa com 150,00m' e terreno com 360,00m'.
045 - Vila Lenzi, com 450,00m' .

048 - Amizade, terreno com área de 562,14m2.Terreno de esquina,
049 - Amizade, terreno com área de 348,00m',
064 - Estrada Nova terreno com área de 89,OOO,00m'_
065 - Santo Antonio, com área de 105,000,00m',
109 - Nereu Ramos, área de l1A70,00m' (ótimo pi indústria)
111 - Schroeder, terreno com área de 3.042,00m2,

·RS 500,000,00
RS120,000,00
RS 97,000,00
'RS 30.000,00
RS 165,000,00
RS • 45.000,00
RS 110.000,00
R$ 85.000,00
RS180.000,00
RS 70.000,00
RS 250.000,00
RS 45.000,00

APAaT:IlME[(o'1Xif.
033 • Apartamento Baependi - condomlnio Bartel- com 1 suite, 2 quartos, semi- mobiliado
046 - Apartamento - Centro, com área tbtal de 165,00m',

CASAS

004 - Vila Nova,
terreno com área
de 372,97m2.
A$ 100.000,00

Aceita apartamento 'até
R$ 60.000,00 como

forma de pagamento.

009 - São Luís- casa de madeira com 55,00m' e terreno com 405,00m'
DIU:" Ja'raguá'84, casa com 38,66m; e terreno com 207,55m',
'017 - Chico de Paula, casa de alv, cl 140,00m' e terreno cl 720,00m' (aceita troca por outro imóvel)
042-Nereu Ramos, casa de alv. cf 38,00m' e terreno com 322,00m', Aceita financ. bancário, RS '50.000,00
0'52· Vila talau - sobrado residencial ou comercial com 395,00m2 e terreno com 375,70m'
074 - Nereu Ramos, casa de alvenaria com 108,00m' e terreno com 322,00m',
080 - Vila Lenzi, Súbrado c/258,00m2 e terreno cl área 418, 12m', aceita apto de (.)valor, casa ou terreno,
083 - 8aependi sobrado com 250,00m' e terreno com 548,00m',
096 - Tifa Martins - casa de alvenaria com 180,00m' e terreno com 301,07m',

_
112· Centro, sobrado com 277,00m' e terreno com 375,00m'. Aceita apto no centro como' parte do pgto
124 - Tlía Martins, casa de alvenaria c/114,00m' e terreno cf 420,00m', Aceita éarro na negociação,
133 - Tila dos Monos, casa de alv cl 180,00m' terreno com 420,00m2, Aceita carro na negociação
151-Três Rios do Norte - casa em alvenaria com 90,00m' e terreno com 420,00m'
154 - Schroeder, casa de alvenaria com 48,00m' e terreno com 450,00m',
155 - 8R 260, sentido Corupá, cf casa de alv de 170,00m', lanchonete, mercado. borracharia, terreno cl área aprox. de 20,000,00m2,
(aceita casa em Jaraguá). Valor a combinar
168 - Estrada Nova, casa de alv, c/70,DOm' mais edicula (aeeita.carro na negociação) R$ 50.000,00
172 - Trlls Rios do Sul, casa de alvenaria com 167,00m' e terreno com 498,40m', RS 165.000.00
175 - Nere'u Ramos, casa de alvenaria com 72,00m' e terreno com 378,00m', R$ 55.000,00
188 - Sanlo Antonio, sobrado com área de 170,00m' e terreno cont2,500,00m': RS 100.000,00

RS 72.000,00
RS 35.000,00
RS 140.000,00

R� 445.000,00
RS 80,000,00
RS 280.000,00
R$ 300.000,00
RS 80.000,00
RS 470.000,00
RS125.000,OO
-RS 110.000,00
RS 55.000,00

no centro da cidade, com

com

027 - Corupã, chácara cl lagoas, bananal, eucaliptos, palmeiras, palmito, casa nova de 76m', terrenoc/ 150,OOOm',
070 - Santo �ntonio, com casa, com área de'7,356,60m',
089 - Santo Antonio, mini sítio com casa de allienaria, rancho, com area de 7,125,00m'.
123 - Santo Antonio. - com área de 80.000,00m', aceila carro na negociação,
184 - Caimão. Itapocu, cl 3D,DOOm', Casa mista 60,00m'. aviário, 01 lagoa, lOOn pés de eucalipto,

R$150,OOO,00
RS 55,000,00
RS 120.000,00
R$ 75.000,00
RS 220.000,00
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IMÓVEIS

5 -007
.. COMPRA" VENDE .. ADMINISTRA

RUA REINOlDO RAU, 278
.. CENTRO • JARAGUÁ DO.SUL

Que ver mais?
Visite nosso site:

www.imoveiscidade.com.b r-
,

,: ,I M O V E I S

Aptotl.
cj 2 qtos.
garagem.
saoade 0/

churrasqueIra.
NaVlla Nova,

prt))I(.a
Prefeitura
Entrada ...

Saldo,
A Pârtlrde

R$ 75.000.00

ED. WALTER BARTEL

¢aSaM Vtis laiso - próx. a Weg 2 cj 3 quarto? ,

sala, copa, cozinha, t tavabo, 1 banheiro social,
1 quarto de.vtstte, garagem, área de serviço.

Jerreno com 456m2,�$ 215.000,00

Terreno central com 14X28
'" 392m2, R$130.000,OO

R�, $4.1 � ieiflllW €I! $TOm> fiil
Vila l'IliilJ. /!i$ lae.ooo,oO

Terreno Comercial na Rua José
Theodoro Ribeiro, na Ilha da Figueira

(6 km do Centro) cl 4,820m',

fMfófj§ OOtidbtnínio I'ecliádo (AÍallila).
OohslJité"1iós!

Ild.lsalJl.:!l!í;· 1 suíte, 2 Quartos, sala, copa,
cozinha mobiliada, bwc, lavanderia, sacada e

garagem, Área útil98m2• Consulte-nos!

Apto. no Centro -

c/186m2,
Prédio cl piscina
e playgroun�,

quadra
pouesportíva e

porteiro 24h,

R$ 160.000,00

Casa no c.mtrc;. cl 1 suíte + 2 quartos, 3 saías
amplas, 3 banheiros. lavanderia; dependência de

empregada, 3 vegas de garagem, cozinha
mobiliada, com a metragern de 205m', e o terreno
com 392m'. Imóvel Averbado.!l$ 210.000,00

Ref, 11S.1 - Oâaa de alv. no Jaraguá
Esquerdo c! 3 qtos., 2 saías, 3 bwc

-

s,
área de festas, 2 vagas de gar. Terreno

c! 450m".R$195,.OOO . .oO

Terrtilno no Bairro Amizade cl 350m2
(14X25). R$ 30.000,00

E.d; Aoyal Barg - Rua Marechal Deodoro da
Fonseca - Em frente ao Posto Marechal.

Apartamento com 1 suíte, 2 quartos, sala de
estar e jantar, bwc social, sacada com

churrasqueira, áreaee serviço. Préd.io com
; amplo salão de festas e pjscjna.Ú(jnfílJtt�fl�1

Ed. Miner - Rua Marechal Deodoro da
Fonseca - Calçadão. Apartamento com

2 quartos, owe, sala de estar e jantar,
cozinha, lavanderia, sacada, piso
cerâmico. Área útil de 80m2,

R$ 92.000,00

Jlpartamento
.;. ;trea totalde .114m2
-:. 1 suite e 2 dormitôrios
':0 Sacadagrief
-:. Sala com porcelanatto
.:. Aca6amento em gesso
-:. Infra-estruturapara
ar condicionado tipoSp{it

:No
Centro de

Taraquá

CASA PRONTA PARA FINANCIAMENTO
(Averbada) - 1 suíte, 2 Quartos, sala,

cozinha, lavanderia, ewe, social, ârea de
festas com churrasqueira, garagem

para 2 carros. R$ 70.000,00

No Centro
de Jaroguó!

(Próx. antiga
MarCCltta Chapéus)

Vendas
Exclusivas�

Entrada + Saldo parcelado em até SOx

.�

casa mista com 6 quartos, próximo'
a WEG II. Terreno com 330m2

Terreno com 900m2" contendo 14 quitínetes
de 1 e 2 quartos, bwc, sala e cozinha

conjugadas e área de serviço. Aceita
. imóvel de menor: valor e imóvel no litoral.

COn$ulw�nogl
'

Financiamento direto com o construtora.

seeraeo c! 3 quartos, z.bwc's, sala de estar

I jantar, cozinha, área de serviço, garagem
coberta. Localizada no bairroNova Brasilia.

Casa da alvenaria com 1 suíte, 2 dormitórios,
bwc, sala de estar em dois ambientes, área
de festas, garagem coberta pra 2 carros,
mezanino em pisoiaminado. Localizada
no bairro Água Verde. Consuite-nOSI
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Strasbourg Jaraguá do Sul - (47) 3370-1900
Rua Reinoldo Rau, 414 - Centro

Blumenau - (47) 3331-4500
Itajaí - (47) 3344-7000

Brusque - (47) 3396-8661
Rio do Sul- (47) 3522-0686

CAEP - Central de Atendimento Especializado Peugeot: 0800 703 2424 - www.peugeot.corn.br Peugeot usa e recomenda lubrificantes TOTAL

IISANCO PEUGEOT

rct¢$.scrner:!6p<"lf'�j)Mil(ffilra1Ívos.�và!klaP<lralOC!aaUfl�Peugeo!.2t6. 6xre�o?eugeot2ú6Úffi;pecabri<llet. Campm�¥ãI�jasorr.ef\leP<itar'�ndamímtoCl)rl'lOStnro ?eugootaoos�s espOOj)ca�(lbako. Plr,,'lí)CO{: <C(�to D:ffltoMCtmumldor pllic�lf:CO P�Eot Pla,ó'l<lparilolir.ünci<lmeflIOOO\'<11C1bcomo Pll.oot�oo secsccs
(SegilIUS). Pst;geOt 2£'fj Sensalíon t<lL-P"<.!,;. 3 pertas. afUl,'modefu .Q!MlB, pinlura rne!âiit.a preto Perla Nees. eravés da Pel.'g..."C! Üf!-Une. Frete ir.duse.Preço piib!icc �U{leOOo para �nda ã \ista aparfu de R$ 2:� .•{'oo:.OO.Simi.llaçãt> oor.é:leta.ndo c �llioo!o acima ,e o Pf€.Qo ti 'ASla Sll{!$!idO de RS 280490,00 a nlve! Btasli semece se va:Ofde R$ 5,000,00
oorresoonclente ee Filoom4e.SeNiços !Seytro� éutc.Tranqcifda<.fu (Pro!eçáO Af!a.�ral e Edensâc de GaranMj, rom o pe!'ti! (mico a nive! Bresl. Písnc da &1 meses senOO�E",trada IJe AS 14,3í>i;12 (SO.2191%)à >/lSta, WES 60 pareses fiusde RS 499.00 oom ¥enarmmto da 1 (priméira) parcela para Abt;12GOS. Preço krtai 00 >reb;\() à prazo para -00meses,
!ndui�o PaCt$�SE:1viços(Segtl!l}s):í1$M.241,45. Ta>:asoo�GS60fI:uses<ie !4,5J1 aee 1, 14a,:'l'!,aCETIC(i$!óEM'.iOTutai}6acp-amçáodftfmr.cia!'!\<lr::oéde21.28%a.ae jJ32%a.rr� COfr.mdOél:dade KWditJ.,V"ka.u.para Pessoa f;$-A(oc;tStQdolOF<I(Íicl¢r:-a!deQ,38%BSti';m:iuiOO!ll}cwllti{.lJr�).Sujeiloá<;p�'{a¢GdecréOi:o,A<;!axas�rão.
seralWfacMsa r,{M,'m i:$!açô.,ssigt<&.a� oomHcaoofir..a�"€Íro, sem aliioo�r$.'ID,OP<:<X)!ade&!� iSm aSSB{lliir.!$wactéstioos:�ros"· 3aoosíS6ffi€�icom lrar.qi.lia.da R$ 'í,799,oo, Canos M.ttW:-.aise C<lJ,P*I1S00 ft$. 3t.GOO,OO:$egk'l'CExleroâo de Gar.af!'ja· ãance, rominici-::: sa >.-igência apCsdWJtl'idoQ prarooo S meses cro
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IE O CORREIO DO POVO
FIM-DE-SEMANA. 8/9 DE MARÇO DE 2008 VEícULOS------------

Rua Walter Marquardt, 2670 Barra do Rio Cerro Jaraguá do Sul· SC Fone: (47) 3370-7500

Vectra GL 1998 branco
COMP+RLL

4iIll:'N'K'I'-

Uno ELX 4p 1995 R$ 10.900,00
Palio ELX 1.3 Flex completo 8$ 29.500,00
Palio ELX 1.3 4p.2005 Idt/aq/te prata R$ 26.800,00
Escort L 1.6 GNV 1994 R$10,900,OO
Escort GL Zetec 1997 ac/dh/kit R$ 14.900,00
Pampa 1.8 1996 elope R$ 11.000,00
Fiesta GL 1.0 4p 1996 R$ 12.500,00
Veetra GL 2000 completo R$ 2.8.800,00
Vectra GLS 1997 R$ 19.900,00
Ford Ka 2001 cl kit + cd painel. R$ 16.800,00
Kangoo Express 1.6 2003. R$ 23.000,00
Golf 1.6 2000 completo. R$ 28.500,00
Palio Fire 4p GNV. R$ 19.900,00
Santana 4p 1988 GLS cornpletu. R$ 7.900,00
Fiorino Furgão 1.5 1998 RS 15.500,00'
Gol1.6 1988 R$ 6.800,00
Escort GU1995 R$ 10.500,00
Celta 1.02005 cl opcionais azul R$ 21.500,00
Fiorino Furgão 1.51994 cl GNVR$1o.50o,oO
Gol MI1997 cl ac/dhite R$ 14.500,000
Gol CU1.B1995 R$ 12.300,00
Audi A4 1.8 completa+couro 1996 R$ 28.500,00
Tipo 1.6 4p 1995 R$ 9.500,00
Palio Fire 4p 2001 branco R$17.500,00
Ford Royalle 1993 el kit GNV R$10.50o,00
Corsa Sedan MN 2003 trio/ao R$ 26.800,00
Santana 1.8 4p 1996 R$ 13.500,00
Clio Sedan 2002 completo - dh R$ 22.900,00
Uno EP 4p R$ 11.000,00
Escort GL 1888 R$ 5.500,00
Kombi 1.6 MI 2006 Escolar R$ 29.500,00
Gol GII12001 4p R$ 17.900,00
Scenic RXE 1.6 2002 GNV R$ 35.900,00
Santana Evidence 1997 R$ 16 500,00
Corsa Sedan Classic 1.62005 R$ 23.900,00
Ka 2005 R$ 19000,000

.

Palio 1.6 4p completo. R$16.500,00
Fiesta 4p 1998 R$ 12.900,00

:C«;l�SÓRCIO 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 adesãd;
# Redução de parcela após contemplação (via lance);
# Carência de 2(dois) meses após contemplação (via lance);

. # Antecipação de parcela na ordem direta ou inversa;
# Sem iuros, sem taxas extra etc;

Yamaha Fazer 250

RS 218,08 mensais

Honda XR 250Tornado

R.$ 229,88 mensais

MESES

'12.780 00 2'1989

'14.9'10,00
'17.040,00

256,54 MESES
293,'19

'19.'17000 329,84
30.00000 38'149

2'1.300 00 37275 35.000,00 445,07

24.560'00 42258 40.000,00 508,66

28.27000 486'4'1
,50.000,00 635,82

'

29;.59000
60.00000 76298

70.00000 890 '15

80.000,00
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V E í ,C U L OS

3275-0045

CORSA SEDAN 1.6 2005 COM opes

FIESTA CLASSI 4P 1999 C� OH + OPCS

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 KA GL 2000 C. oH+ VIDRO ELE. + OPCS CLIO SEDAN 2006

EMAIS ...

BLAZER DLX 2,2 GNV 98
CHEVETT 93
MONlA SL/E 2P compl 87
PARATI Glill ,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 campi 99
STRADA WORKING 00
FUSION completo .,

06
ECOSPORT XLT 1.6 compl.s-ab+couro 04
FOCUS Gl 1,8 completo ,

01
FIESTA 4P trava e alarme 97
ESCORT ZETEC 4P GL 1,8 completo 97
ESCORT L1 ,6 2P 92
VERONA GHIA 4P compl.+ rocas 93
PEU, 307 feline aut + couro 04'
2061,6 2P completo+GNV+rodas 00
SCENIC RT 1 ,616V COMPLETA 02
CLIO SEDAN RN 1,0 16V completo 03
XT 600 04
TWISTER 07
CG 125 Cf PARTIDA 00

""'�IiJil���
wwwmaréoüamulãmarcas.corn.br

Astra CD 2.0 2004 Parati CL 1.6 1994 Goll.6 AP 1993'Palio Fire EX 1.0 BV 2001

i
j

l_��!!��!J_,,,,y����!,�..�_j__ !,...���_i.._.'I.��_'3....!!.. _
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Entrada + saldo-em até 60 meses
com taxá a partir de 0,99% a.m.

R$ 42.000 R$ 42.500

COf\'1PLEfA, 2004 COMPLETA.2004

Entrada +- saldo em até 60 meses

com taxa a partir de 0,99% a.m,

Entrada -+ saldo €m até 60 meses
com taxa a partir de O.99%.a.m.

COMPLETO, COlmO, CAMS. AUf. , 2004

R$ 52.000

307 RA,LLYE 2.0
COMPl<W, COURO, CAMS, AUl:. 2005

R$ 40.000
Entrada + saldoem até 60 meses
com taxa a partir de 0,99% a.m

Entrada + saldo em até SO meses

com taxa a partir de 0.99% a.m.

STRASBOURG

I
VEíCULO'S
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VEíCULOS
3 -13

O CORREIO DO POVO IIIFIM-DE-SEMANA, 8/9 DE MARÇO DE 2008

28�de

AV. Mal. Deodoro da Fonseca, 1014 - Centro

(em frente Posto Marechal)

NISSAN PATHFINDER 1994

V-6, PRETA, COMPLETA,
AUTOMÁTICA

KA 1.0,1 998,BRANCO OMEGA GlS 2.0 1993,
AZUL, COMPLETO COM

TETO SOLAR

·GOl '1.0, 4P. 2000, BORDÔ,
COM OPCIONAIS

ESCORT Gl 1.8 199"
AZUL COM OPCIONAIS

SAVEIROCL 1.6,1989,
. BRA'NCA

VECTRA GlS 2.0, 96,
BRANCQ,COMPLETO+GNV

VECTHA CD 1994,
VERMELHO, COMPLETO
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VEíCUlOS'--

MUITAÇ OPÇÕES EM UM SÓ lUGAR
VEíCULOS SEM ENTRADA
CRÉDITO RÁPIDO E FÁCil

AS MENORES TAXAS DO MERCADO
ÓTIMA VALORIZAÇÃO DO SEU USADO
PRAZO DE ATE 60 MESES PARA PAGAR

SEU CARRO .ESTÁ NA

11 ane« de twdiçiío- e gwtanlia
Você que exige veíwlOs de qualidade, procedência garantí�a

-

revisão j::>reventiv� e uma negociação transj::>tilre.nte, venha nos visitar

Cella 1.0 - 2004 - Praia - (AQ I AL I VE I DT I Corolla XLl16VVTAm:. 2003 " Preta - (AQ I AS I
AC/LT/TE-2P)

-

ALIRE/FNIVE/DTIDH/AC/RLL/TE-4P)

w· w w . d i t r e n t o aut o m o v e i· s . c om·

FORD-
ECOSPORT 1.6 8V - 2007 - PRETA - AO'; CO / ALI RE / FfIJ / VE / DT /
DH/AC/RlLlCD/lT/TE-4P

.

ECOSPORT 4WD 2.0 - 2004 - PRATA -4WD/ AOI ALiVE/DT/DHI
AC/ IT /TE - 4P
ECOSPORTXlS 1.6- 2004-BRANCA-AC/DH/VE/TE/lT!DT/Al-4P
ECOSPORTXLS 1.6 l - 2005 - PflHA c AC /OH /VEiTE/ DTIRE - 4P
ESCORT 1.816V -1998 - BRANCA - AO/ DT I DH/lT ITE - 4P
ESCORTSW1.6-2001-PRATA-AOjALiVE/DTIDHIAC/lTITE-4P
ESCORT SW 1.8 -1998 - AZUL -AC/DH/VE/TE/DTIlT - 4P
ESCORT SW 1.8 -1997 - VERMELHA -OH I IT I DT - 4P
ESCORT SW GlX 1.8 -1998 - AZUl- AC/DH/VE/TE/DT IRll � 4P
FIESTA 1:0 8V - 2005 - Branca - AOI DT I IT - 4P
FIESTA 1.0 HATCH - 2004 - PRATA - DT I IT - 4P
FIESTA 1.0HATCH-2004- BRANCA- DT IlT -4P
FIESTA 1.0 HATCH - 2003 - BRANCA - LT I DT - 4P -

FIESTA 1.0 HATCH - 2003 - PRETA - LT IDT I AO - 4P
FIESTA HATCH 1.0 8V -.2005 - PRATA - DT / IT/TE - 4P
KA 1;0 8V - 2002 - PRETA - AO/DT /IT ITE - 2P
KAGlIMAGE1.0-2001-CINZA-AO/VE/DT/DH/ -2P
CHEVROLET
CELTA 1.0 - 2004 - PRATA - AOIALIVE/DT I AC IlTITE - 2P
CORSAHATCH 1.0-2001- VERMElHA-AO/DTIlT /TE -4P
CORSA SEDAN - 2003 - CINZA - AC I TE I DT - 4P
CORS: �::DAN 1.08 V- 2005 - CINZA - AO/ AlNE/DTI OHIAC/
TE/-4P
CORSASEDAN 1.08 V - 2004 - PRETA - AOI DT - 4P
GORSA SEDAN 1.0- 2001 - VERMELHA - AO! DT - 4P
CORSA SEDAN 1.0- 20Q4 - BEGE - AO/ DT /IT - 4P
CORSASEDAN 1.0-2002." CINZA-AO/DT IlT -4P

•.

CORSA SEDAN 1.0 - 2002 - BRANCA - DT /TE - 4P

CO�SAWIN.D HATCH 1.0' -2001 - PRATA - AOI DT - 4P

-

'Rua Exp_ A�tônio Carlos Ferreira, 130 ao lado da Moretti/Fqr�_- 3;371-82'87 -r,

CORSAWIND SEDAN 1.0 - 2001 - BRANCA - AO/ALIDT - 4P
VW
GOL PLUS 1.0 16V - 2001- PRETA - IT/ DT / AO - 4P
GOL PLUS 1.0 16V - 2001 - CINZA - TE /VE IAOI DT I IT - 4P
GOL SPECI�l 1.0 - 2002 - BRAN.CA - BÁSICO - 4P
PARATI1.0 16VTOUR - 2002 - CINZA- ALIVEI DT IUH/lT ITE - 4P
'SANTANA 1.8 - 2001- PRATA-AC/DH/VE!TE/RE/DT r4P
FIAT
FIORINO 1.5 FURGÃO IE -1997 - BRANCA - SASICO - 2P
PALIO 1.0 - 2001 - AZUL - ALIDTIlT /TE - 4P
PALIO EDX -1997 -VERMELHA - BASICO e- 4P
PAllO WEEKEND 1.616V -1998 - VERDE - AOI ABI Al/RE/FN/VE
lOT IDHIAC/LT /TE-4P
SIENA 1.0 16V - 2002 - AZUL - AOIALIVE I DT /DHI ACIRlL/TE-
4P·

-

SIENA FIRE 1.0 - 2007 - CINZA - AOIALIVE DT DH I AC ITE - 4P
STllO 1.8 8V - 2005 - VERDE - AltAOI RE/VEI DT I OH I AC I CO I
IT ITE-AP
UNO CS IE 1.5 -1995 - VERDE - AOI DT IlT - 2P
UNOMilE - 2001-AZUL-AO/VEIDTITE/lT -4P
UNO MILLE SX - 1998 - VERMELHA - VE I DTI AC I ITI TE - 2P
UNOMillE SX 1 O -1997 - VERMELHA - AOI DT I IT - 4P
RENAULT
CLIO AUTHENTIC 1.0 16VSEDAN �2005 - PRATA- TEl AOIDI -4P
CLIO HATCH 1.0 16V - 2004 - BRANCO - AOI A'S IALiVEI DT I DHI
IT ITE-4P -

CLIO HATCH AUT 1.0 8V - 2006 - CINZA - DT I IT - 4P
CLIO HATCH EXP 1.0 16V - 2004 - PRATA - AO I AB I VE IDT I OH I
AC/lT/TE-4P
CLIO HATCH Rl 1.0 8V - 2001- PRATA -AOIAB/VEI AC -4P
CLIO PRIVILEGE 1.616V SEDAN - 2005 - VERDE - AC I OH I VElTE I
ABI DT lUIREI RlL/ CO - 4P

,

.

CLIO Rl 1.0 8V - 2001 - BRANCO - AOI AC IRLl - 4P
CLIO SEDAN 1.0 16V - 2006 - VERDE - ACI DH/VEITEI AB/DTIlT-
4P
CLIO SEDAN 1.0 16V--2006 - VERDE - AOI ABIALIRENEI DH/TE
IDT-4P
CLIO SEOAN,AUTENTIC 1.0 16V - 2004 - PRATA - AOI OT I IT - 4P

.

CUO YAHOO 1.0 - 2003 - PIiETA-ALI DT ITE - 4P
SCENlC 1.616V - 2002 - CINZA .AOIABI REI FN/VE/DT /OHI ACI
RlL/ CD I IT ITE - 4P
SCENIC 1..616V - 2001 - BRANCA - AOI AB I VE lOT I OH I AC I LT I
TE�4P

, .

SCENIC 1.616V - 2004 - PRETA - AO!ABI RE/VE/DTI OHIACI IT I
TE-4P
SCENIC 1.616V - 2001 - BRANCA - AQIAB/VEI OT I OHIACI IT I
TE-4P"
SCENIC EXPRESSION 1.6 16V - 2005 - BEGE - AC I OH I VE ITE I AS I
DJ IlT -4P
SCENIC EXPRESSION 1 :616V - 2005 - CINZA - AOI AB IAllRE/VEI
DT/DH/AC/Rll/lT/TE-4P
HONDA
CIVIC LX1.7 - 2006- PRATA- AOIABIAL/REI FN/Vi::J L'T /OHI AC
IRlL/COI IT ITE - 4P
TOYOTA _

COROllAXEI18VVT - 2003 - PRATA -AOI AB! AL/RE/FN/VE/DT
IDH/AC/RLl/TE-4P
COROllAXU16VVT AUT. - 2003 - PRETA - AQIAS/ ALI REI FN/VE
IDT/DH/AC/Rll/TE-4P
-PEGEOUT
206SW 1.616V - 2006 - VERMElHA- AOIABIAL/RE/VE/OT /OH
I ACI Rll/CDI IT ITE - 4P ,

2061.0SENSATION - 2004 - CINZA-AOIAL/VE/OT/U ITE-4P
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CHEVROLET
ASTRA - Vende-se, 03, 2.0, 4 pts,
flex. R$ 30.000,00. Tr: 3273-0775 c/
Milton.

CELTA - Vende-se, 03, 20.500,00. Tr:
9186-8386.

CELTA - Vende-se, 04. R$21.500,00
ou Troca-se por Strada ou courrier. Tr:
9604-9676

CELTA - Vende-se, 2p, branco, 2004,
excelente estado. Tr: 9102-2008.

CORSA - Vende- se, 06, 1.8 flex. Tr:
3372-0011.

CORSA - Vende-se, 01, 1.6. Tr: 9903-
0941.

CORSA - Vende-se, 98, 1.0 MPFI, 4
portas,LDT,AO,TE,AL R$14.800,00.
Tc8434-7317 (Após 18h.).

MONTANA - Vende-se, 04, 1.8, Flex,
eM, PE. R$ 25.000,00. Tratar:

9189.7947

MONZA - vende-se, 69, camp,
menos ar. R$ 12.800,00. Tr: 3376-
2247.

MONZA - Vende-se, 94, GLS, GNV, 4
portas campI. R$12.800,00 Tr: 3275
-3538.

MONZA - Vende-se, 96, 4 pts. R$
12.800,00. Tr: 3376-2247

VECTRA - Vende-se, 94, GLS,
Campi, GNV. R$ 16.000,00. Tr:
9128-8100.

FORD
CORCEL - Vende-se, 2, 79. Tr: 9133-
7987.

ESCORT - Vende-se, 88, conversível.
Ou troca-se por moto. Tr: 3370-
0760.

F-1000 - Vende-se, 91. R$
22.000,00. Tr: 3376-0500

F-1000 - Vende-se, 92/00. Tr: 3371-
1030 ou 8404-9615.

F-1000 - Vende-se, 94, super cap,
diesel. Tr: 3376-2275 ou (45) 9916-
9415.

F-250 - Vende-se, 99, 4 pts, XLI,
Tropicampo, 6cc diesel. Tr: 3371-
9157 com Nilson ou Fábio.

FIESTA - Vende-se, 97,1. 0,4 pts.c/

LDT, mp3, NF e manual. R$
11.900,00. Tr: 9611-8360.

FIESTA - Vende-se, 98, 1.0, 4 pts. Tr:
3371-6480.

FIESTA - Vende-se, 03, 'ar, te, ai, 4
pts. R$ 24.500,00. Tr: 8823-8479.

FIESTA - Vende-se, 98, 4 pts. Tr:
3371-6480.

FOCUS - Vende-se, 01, 1.8, c/ GNV,
campI. R$ 30.000,00. Tr: (48) 9948-
9070.

KA - Vende-se, 00. Tr: 33700992 ou

3275-2500.

KA - Vende-se, 01. R$15.800,00. Tr:
9112-3138.

PAMPA - Vende-se, 97. R$
11.000,00 Tr: 9969-9116.

RANGER - Vende-se, 01, campI. R$
47.000,00. Tr: 3370-7995.

RANGER - Vende-se, 98, campI. Tr:
3379-0092.

VERONA - Vende-se, 91, campI. R$
7.00,00. Tr: 9183-7373.

FIAT

PÁLIO - Vende-se, 06. Flex. compl, -

AR. R$ 28.500,00. Tr: 9978-9990.

PÁLIO - Vende-se, 01, campi,. R$
24.000,00 ou 11.500,00 + 33 de

... VEíCUlOS ····.· · · ·.m_.

488,00. Tr: 9148-021 O.

PÁLIO - Vende-se, 97, te. Tr: 3275-
1642.

SIENA - Vende-se, 98, campI. R$
17.900,00. Tr: 3379-1102.

STILO - Vende-se, 1.8", 16v,
completo, 2003. Impecável. Tr:
8406-4447.

STRADA - Vende-se, 05/06, ar. R$
28.000,00. Tr: 3373-1043 ou

99322555.

UNO - Vende-se, 01. Tr: 9980-6554.

UNO - Vende-se, 88. R$ 5.000,00
Tr: 3276-3077 ou 9171-6159.

UNO - Vende-se, 96. Tr: 9651-5223.

t'len$i*l!tan.
CAMINHA0 - Vende-se, 86, 6.90. R$
28.000,00. Tr: 3372-1391.

FUSCA - Vende-se, 81, azul, original.
R$ 3.000,00 neg. Tr: 9953-6747.

. GOL - Troca-se, 02, carro de menor

valor. Tr: 9993-2962.

GOL - Vende-se, 01, 1.0, 16 v, c/ aq,
ai, 4 pts, cor prata. R$19.000,00. Tr:
8421-8356.

GOL - Vende-se, 01, 1.0, c/GNV, ar,
dh. R$ 23.000,00. Tr: (48) 9948-
9070.

ros são como mulheres:
merecem toda atenção.

GOL - Vende-se, 84. R$
2.400,00+ doc. Tr: 3275-2034.

GOL - Vende-se, 88, eL c/ RE, TR,
som, AL. R$6.500,00. Tr: 8841-
8509.

GOL - Vende-se, 93. Tr: 3373-6754.

GOL - Vende-se, 94. Tr: 3373-6754.

GOL - Vende-se, 95. R$ 8.300,00 +
11 pare. de 260,00. Tr: (46) 9104-
8134.

GOL - Vende-se, 95. R$
8.300,00+parc. Tr: (46) 9104-8134.

GOL - Vende-se, 96, SU, 1.6. Tr:
9651-5223.

GOLF - Torra-se, 01, 2.0,
compt t couro, automático,
emplacado 08. R$ 29.900,00. Tr:
9191-6333.

PARATI- Vende-se, 00, campi, 1.6,4
pts, azul. R$ 21.000,00. Tr: 8402-
2527.

PARATI - Vende-se, 98. R$
16.500,00 Tr: 9937-5984.

RENAULT
SCENIC - Vende-se, 01, 2.0, RXE, c/
GNV. R$ 35.000,00. Tr: 3371-8153
ou 9936-1304.

SCENIC - Vende-se, 03, campI. R$
37.800,00. Tr: 8831-8989.

O CORREIO DO POVO �
FIM-DE-SEMANA. 8/9 DE MARÇO DE 2008 Jill

TWINGO - Vende-se, 00/01, 1.0, TE,
VE, Ae. R$ 17.000,00. Tr: 9135-
8601.

PEUGEOT
504 - vende-se, 96. R$15.000,00 c/
capota. Tr: 3374-1049 c/ Ademar.

PEUGEOT - Vende-se, 95, AR, TRIO.
R$ 8.500,00. Tr: 9128-81 00.

OUTROS

CARRO - compra-se pi assumír
pare. valor até R$ 350.00. Tr: 8444-
0027.

JEEP - Vende-se, 62, 6ec original,
4x4. R$ 15.000,00. Tr: 3371-6243
ou 8404-1636

MICRO ÔNIBUS - Vende-se, 99, c/19
lugares. Tr: 3370-4888.

MICRO ÔNIBUS - Vende-se, 99,
campi, sêníor, c/linha, c/24lugares.
Tr: 9654-5380.

MITSUBISHI - Vende-se, 93, L200,
cornpl., 4X4. R$ 30.000,00. Tr:
9128-8100

SPORTAGE - Vende-se, campI. Tr:
8422-1462.

TOYOTA - Vende-se, 90, bandeirante.
R$ 29.000,00. Tr: 9975-0117.

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



· EVE 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 .

abivel
Tudo que Você Quer
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jOINVILLE I jARAGuA 00 SUL
3145-3145 3214-0000

ITAjAf
3341.3341

8LUMENAU
3144.3144

WWW.LIBERTE.COM.BR
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v e i c u t o s

3370-3113
Av. Prefeito Waldemar Grubba, 4040 - Centenário - Jaraguá do Sul

www.streetcarveiculos.com.br

Picasso Exclusive 2003 R$ 39.990,00

(47) 337·0-3015
ANTES DE COMPRAR SEU CARRO NOVO ..

CONSULTE-NOS

Rua Presidente Epitácio Pessoa 570 , sale 02 - Jareguá do Sul - Santa Catarina

Av. Prefeito Waldemar Grubba N° 4286 • Centenário

3370-7942

PROMOÇÃOp� 'leUj
.

50°0A CADA
R$

'EM COMPRAS
VOCÊ RECEBERÁ UM CUPOM PARA

CONCORRER A
.

SORTEIO DIA 20/03/2008 ÀS 19h.
Rua Walter Marquardt, 2820 • SL. 05 - Bárra

DE R$100,OO
EM DINHEIRO

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

Celta Super2007 R$ 26.500,00
Clio Sedan Expression 2003 R$ 27.500,00

;�,iOf!\@ Se
> _,)t,Ji\0! > ._

EcoSport XLS 1.6 2004 R$ 39.500,00

Alàrme. Positron
a-partir de

R$ 265,00 Palio Fire FIel( 2007 R$ 29.500,00
- ._

Pi'lio Fire Flex 2008 R$ ;��.500,00
&' t:, "

1J,\

Parati CL 1.8 1995 R$ 13.000,00

Scenic RT 1.6 2001 R$ 33.000,00
Scenic RT Alize 1.62003 R$ 37.000,00

'o,

�portage G�and 2000 R$ '3'7.00(),OQ",

Alarme Sistec
3 anos de garantia

Dois controles remotos

R$> 190,00

Uno Eletronic ELX 1995 R$ 12.000,00

MUno Mille Fire 2003 R$ 16.500,00
Uno Mille Fire 2005 R$ 21.500,00

Zafira CD 2002 R$ 37.000,00

�

TINO AUTOMOVEIS
FINANCEIRA

.

(() 3373.1387 /3373.1387 O s.carros*r
Rod. BR-280 km 60, sin - Imigrantes - Guaramirim www.tinoautomoveis.conl.br

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital CatarinenseAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Gall.O If? V Plus Bordô 2000 17.900;00

Gall.O 4P GIII VE/TE/AL Branco 20Q4 21.900,00

GolBX Básico. Preto 1983 2.900,00 ESCOLA DE CABELEIREIRO ClEM SAHB -

JARAGUÁ DÓ SUL/SC .

Certificado reconhecido pela Secretaria
Estadual da Educação Portaria E na 186

28/12/1999 - Reqístron" 4480

IMAGEM PESSOAL:
Monzo SLIE 1.8 4P Des/ AQ Azul· 1987 5.900,00 - Cabelereiro - Estética Facial e Corporal
Omega GLS Completo + GNV Cinza 1995 17.900,00 - Manicure e Pedicure - Unhas Artísticas

�

510 Deluxe Diesel Completa Branca 2000 29.900,00 - Depilação - Maquiagem
Vectra 2.2 GLS Completo + GNV· Prata 1999 24.900,00

TÉCNICAS DE MASSAGEM:
- Qualificação em Massoterapia
- Shiatsu
- Ouiropraxia

Escort 1.8 4P Completo .Branca 2001 19.900,00
- Massagem na Cadeira Ergonômica

F350 MWM Turbo Diesel Amarela 1973 . 17.900,00

Mondeo CLX Co.mpleto Azul 1997 16.900,00

Ranger STD 4.0 Completa + GNV Prata 1996 29.900,00

Sua melhor escolha está aqui!
-(47) 3373184047

Ibautomoveis@hotmail.com
.

SR 280, Km 60, nO 329 • Imigrantes· Guaramil'im· seLB AUTOMÓVEIS

senae· Serviço Nacional. de Aprendizagem 'Comercial

Fone: (47) 3275-8400

Rua dos Imigrantes. 410 - Vila Rau - Jaraguá:do Sul

Fone: (47) 3275-8400 .

WWw.sc.senac.br

Consultores de vendas externas para Telefonia Móvel Empresarial para 'Jaraguá do Sul e Região.

Interessados entrar.ern contato com Káthia através do fone (47)3055-0099 - 9609-0281 ou

pelo e-mail rh@eusinesstim:com.br.

ENGLISH INSTRUCTORS

NEEDED IMMEDIATELY

Experience in English.:speaking country preferred
- Please, bring CV the branch at 309 Cabo Harry Hadlisch street or send it to:

I.exical_coord@yahoo�com.br - 3371-0235·

o Primeiro Shopping
Virtual de Jara uá do Sul

www.]aragUaShOp.com.b.
Empresa Mullicomercial

seleCiona pessoas-com o perfil
comercial para treinamento na

área de _fJIarketing e negociação.'
Pré-requisitos:

.
boa comunicação,
2° grau 'completo e .

Espíríto de Liderança.
Mande seu curriculum para R.

Exp. Cabo H. Hadlich, 309 -

Centro - Jguá do Sul.

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



Visite nosso site e

aproveite para cadastrar
seu Currículo e consultar
as vagas disponíveis.

www.back.com.br
PROGRAMADOR DELPHI: Ensino superior completo
ou em curso. Experiência 2 anos plataforma windows

-

e linux, linguagem Delphi, banco de dados relacional e
SOL.

AUXILIAR DE ELETRICISTA: Ensino médio completo.
Desejável ter cursos na área de elétrica e/ou eletrônica:

VAGAS URGENTES!!!
VAGAS PARA JARAGUÁ DO SUL

Entlereço para cadastros: Rua Victor Gaulke, 70 - Bairro
Czerniewicz • Próximo ao Hospital Jaraguá e SCAR

AUXILIAR DE INSTALAÇÃO: Ensino médio completo.
Desejável ter cursos na área de elétrica e/ou eletrônica.

AUXILIAR DE PRODUÇÃO: 10 VAGAS - URGENTE
Residir nas proximidades do bairro Vila Rau.

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.

SUPERVISOR DE SERViÇOS: Ensino médio completo.
Experiência com coordenação de grupos de serviço
especializado.

ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL: Ensino
técnico completo. Conhecimento com manutenção de
empilhadeiras.'

.

TELEVENDAS: Ensino médio completo ou em curso.

Conhecimento .com televendas ativo e receptivo.

/

ASSISTENTE . DE VENDAS INTERNAS: Ensinei superior
completo ou em cursoem áreas afins. Experiência em vendas.

JARDINEIRO: Experiência como Jardineiro em

empresas.
VENDEDOR INTERNO: Ensino superior completo ou

em curso em áreas afins. Experiência em vendas.

-

ia.-6A '''_
JARAGUÁ DO SUL'

AFIADOR DE FERRAMENTAS
2° Grau Completo.
Conhecimento na função.
AJUDANTE DE COZINHA
1 ° grau Incompleto.
Disponibilidade para realizar-

. horas extras nos feriados e finais
de semana,
ANALISTA DE FINANCEIRO
Ensino Superior Completo.
Conhecimento em Mercado de

Capitais, Operações,
Empréstimos, Financiamento,
Contratação de Cãmbio e Excel
avançado.

. ANALISTA DE PROCESSIl£.=
RAMO 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.
, 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.
ASSISTENTE DE SETOR
rus.!!Al...Cursando Ensino .

Superior. Conhecimento na

função.
AUXILIAR TÉCNICO
Conhecimento com processo de

pintura a pó e eletrostática.

Mais recursos,
Melhores humanos.
TIMBALHO lEMPOWW ,RECRUTAN.ENTO E :ELEÇÂO . CONSULTORIA �ESTÁGI05

• Rua Hénrique Píazera, 103 - Centro TeL 3276�0700
, -

www.grupometa.com
Necessário possui curso de

pintura.
CAIXA 2 Grau Completo.
Conhecimento na função.
Disponibilidade para atuar em

�
CONTADOR Ensino Superior
Completo em Ciências
Contábeis .. Conhecimento na

Função.
CONSULTOR COMERCIAL 2°

grau completo. Desejável possuir
veiculo. Conhecimento em vendas.
COZINHEIRO IAI

· Desejável Conhecimento na Função.
Disponibilidade para realizar horas
extras nos feriados e finais de
semana .

ENGENHEIRO MECÂNICO
Superior completo ou cursando.

Disponibilidade paraaurar no bairro
Ilha da Figueira. Conhecimento na

função no ramo metalúrgico.
ELETRICISTA AUTOMOTIVO

Conheçimento da função de
eletricista automotivo. Primeiro Grau
completo. Disponibilidade para
atuar em horário normal.
ElETRICISTA MANUTENÇÃO
Necessário possuir curso técnico
na área de elétrica, Conhecimento
em manutençào elétrica. Desejável

·

curso de NR-1 o.
ELETRICiSTA INDUSTRIAL
Ensino Técnico em Eletrônica ou

Elétrica cursando ou completo.
Conhecimento na lunção.
ESTÁGlARIAtQ) SUe DE

ADMINISTRAÇÃO
Disponibilidade para atuar no bairro
Vila Nova. Cursando Ensino
Superior em Administração de
Empresas Marketing ou Finanças.
ESIll.!UA

.

Ensino Superior em Moda ou

Técnico em Estilismo cursando ou

completo: Conhecimento na

Função. Disponibilidade para atuar
em Schroeder. Desejável possui
Carteira de Habilitação.
ESTOFADOR
Conhecimento na função.
FERRAMENTEIRO
Conhecimento na função em com:

fresa e torno. interpretação de
desenho mecânico.
GERENTE DE PRODUÇÃO - RAMO
METALURGtCO Superior completo
ou cursando. Disponibilidade para
atuar no bairro Ilha da Figueira.
Conhecimento na função no ramo

metalúrgico.
LioER DE PROOUÇÂO
Curso Técnico ou Tecnólogo em

Mecânico ou Elétrico ou Eletro
Mecânico cursando ou completo.
Conhecimento no-setor de trefilaçáo
e esmaltação e coordenação de
equipes. Disponibilidade para atuar
em Joinville.

-

MECÃNICO PE AUTOMÓVEIS
Desejável estar Cursando 2° grau.
Conhecimento em mecânica geral
de automóveis.

.

M.ECÂNJ.c.Q..IttlW!liSIfilAl.
Necessário possuir curso de
Elétrica e curso de Eletromecãnica
ou Mecãnica completo ou em
andamento. Conhecimento na

função. Disponibilidade para aíuar
no Bairro Chico de Paula.
PROGRAMADOR IAI DE WEB
Conhecimento em desenvolver
websites noçôesbásicas corn

.

PhotoShop Corel Draw e recorte de

layout HTM Flash PHP Desejável
conhecimento em: ASP NEt
PROGRAMADOR tAl DE PCP -

RAMOTÊXTIL
Conhecimento na função no ramo

têxtil.
RECEPCIONISTA
2' grau completá. Desejável cursos
relacionados com a função.
Dísponibilidade' para atuar em 2

turno no bairro Barra Rio Cerro.11.

. TÉCNICOtAI EM ELETRÔNtCA
- Necessário estar cursando ou

completo Técnico em Eletrônica.
Conhecimento em solda SMD e

montagem de placas eletrônicas.
SUPERVISOR DE PRODUÇÃO -

RAMO MOVELEIRO
2° Grau completo. Conhecimento
na função. Disponibilidade para
atuar no bairro Água verde.
�
Conhecimento na função com

solda: (lig, mig e elétrica).
Disponibilidade para atuar na Ilha
da Figueira.
VENDEDOR tAl EXTERNO
Conhecimento com vendas -de
produtos e serviços de
infofmática.
VENDEDOR (A) INTERNO
2 °

grau completo. Conhecimento
na função com vendas de roupas
e informatica. Disponibilidade para
atuar em horário comercial.
1lI.(ill.1lNIf .. Conhecimento na

funçào disponibilidade para atuar
em escala 12 X 36 no bairro João
Pe.s.s.oa....... .

-

��!.Aº.º!lA.Disponibilidade para
atuar no bairro Czerniewcz.
Desejável1° grau completo ou

cursando. Disponibiiidade para
trabalhar em finais de semana e

GUARAMIRIM·

ANALISTA DE RECURSOS
!:I.!lMAHllS.
2° grau Completo.
Conhecimento com folhas d?
pagamento e rotinas do

departamento pessoal.
VENDEDOR EXTERNO· SETOR
ALlMÊNTlclO

-

2° grau Completo.
,

Os interessados devem comparecer com sua Carteira de Trabalho na Meta Recursos Humanos

VAGAS ABERTAS

Compareça munidos de docunientos

Rua Jorge Czerniewicz, 1245 [Rua do Hospital)

ex. Postal 200 - CEP 89255-000

Fone (471 3371-4311

Fax (471 3275·1091

recrutamento@humana.com.br ww.humana.com.br

• AUXILIAR DE PRODUÇÃO - VÁRIAS VAGAS· • MONTADOR DE.PAINEIS ELETRICOS (8884) -,
Não exige escolaridade . Para Empresa de Para Guaramirim

.

Alimentos. (Vagas Efetivas -1 0,2° e 3°turno). • OPERADOR DE CNC (8813)
• AUXILIAR DE PRODUÇÃO (8795) - Serviços • OPERADOR DE EMPILHADEIRA (8862) -

gerais - Residir no Bairro Garibaldi ou proximidades. Carteira de habilitação C
• ASSISTENTE DE LABORATÓRIO (8763/8878) • • PEDREIRO E AUXILIAR (8845/8846/8883)
Técnico em química ou alimentos. • PREPARADOR DE PASTAS - ESTAMPAS (8895)
• AGENTE DE VIAJEM • SOLDADOR (8774/8857/8898)
• CALDEIREIRO (8860)

• TO�NEIRO I\.'1ECÂNICQ (8�13)
.

• TECNICO DE INFORMATICA (8864/8896) -

• CO�.TA�OR (8753) • Supenor Completo/Com Suporte técnico e manutenção 'de equipamentos
Experiência. (hardware) de nossos clientes, instalação de redes,
• CORTADOR DE TECIDOS (8899) internet e tudo que envolve a informática, condução
• ESTAMPADOR (8899) própria. .

• ELETROTÉCNICO (8856) • TÉCNICO ELETRÔNICO (8802) • Montagem de
• ESTAGIÁRIO (A) (8807) - Cursando Secretariado Placas SMD, precisa ter conhecimento em solda.
Bilíngue ou Executivo (com boas noções em Inglês • TÉCNICO EM VENDAS (8839) - Acessórios para
ou Espanhol). Veículos.

.

o ELETRICISTA (8875/8898) - TÉCNICO EM AUTOMAÇÃO (8867) • CLP
• ENGENHEIRO MECÂNICO (8855) • TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO (8871)
• FUNILEIRO (8859) - CO,m experiência em RH.
o FRESADOR (8813) .• TECNICO DE ENFERMAGEM DO TRABALHO
• MECÂNICO DE MANUTENÇÃO e AUXILIAR (8889)
(8810/8887) • VENDEDOR EXTERNO (8861) - venoa de
'. M E CAN I C O D E MA N UTE N ç Ã O DE materiaiselétricosem geral.
EMPILHAnEIRAS (8873) - VENDEDOR EXTERNO (8775) o Alimentos
o MECÂNIC.O DE MANUTENÇÃO DE -VENDEDOR(A) EXTERNO(8819)-Móveis.
COMPRESSORES (8873)

.

• VENDEDOR EXTERNO (8849) - Material de
• MECÂNICO DE ÔNIBUS (8879) Construções/Acessórios.
• MARCENEIRO E AUXILIAR (8843/8885) • VENDEDORA EXTERNA (8874)· Publioidade
• MONTADOR DE MÓVEIS (8866) • VENDEDORINTERNO (8854)-Material de Construção

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



J' O CORREIO DO POVO
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Concurso Público
Polícia Civil - ·se

MÁQUINA - Vende-se, de lavar, R$
180,00.Ir: 3371-1 098.

MAQUINA - Vende-se, de roçar
grama. R$1 00,00 Tr: 273-0779.

MÁQUINA - Vende-se, Hp, financeira'
·12C. R$ 280,00. Semi-nova. Tr:
8843-5751.

MÁQUINA - Vende-se, overtook R$
500,Op. Tr: 3376-050'0.

MÁQUINA - Vende-se, overlock. Tr:
3370-8954.

, •••••••••••• �a.�••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• a ••••••••••••••••••••••••••• �
. .

.
.

EMPRESA DO SEGMENTO PLÁSTICO
.

· .

·

CONTRATA:
:

REPRESENTANTE, DISTRIBUIDOR E
REVENDEDOR PRONTA-ENT.REGA para se

Candidatos enviar currículum para:
coplasa@coplasa.com.br I 47-3375-1327� ..

·
,�

..
•.....••.....•..•••......•.................••...••.....•..••••.•.....•................••...••

S;stl?� Fooeraçiio das IftdfJlil.t'ks
do Estado de San!:" Caiarina

RECRUTA CANDIDATOS
www.sesisc.org.br
(link: Trabalhe conosco)

ORIENTADOR DE ATIVIDADES Formação Superior Completa em Educação
FíSICAS Flsica e Registro no CREF

Jaraguá do Sul

Até dia 14/03 pelo site

AUXILIAR PEDAGOGICO
Jaraguá do Sul

Superior completo em pedagogia Até dia 17/03 pelo site

PRECISA�SE
DE PEnREIRO
E SERVENTE
DE PEDREIRO.

Tr:.3275-6979
ou 9102-2048

PRECISA-SE DE PESSOAS .

COM OU SEM EXPERIÊNCIA
EM VENDAS, PARA
DEPARTAMENTO

.

COMERCIAL:

. Interessadas deixar
currículo na Rua-João
Marcatto, 142 - Centro -

de 3a a 5a feira.
.: Tr: 9974-3182

Alexandre
(Protocolo CRO-SC 1138�2008)

DETETIVES
PARTICUlaRES

•Sigilo absoluto
• Causas trabalhistas

_

• Extraconjugal
• Funos e roubos
• Pessôas desaparecidas

Tr: 3370-7928 I 9931-9138
detetivelori@yahoo.com.br

VENDE-SE

ANIMAIS - Vende-se, filhote.s beagle,
cf 45 dias, macho. Tr: 9902-1907.

ANTENA - Oompra-s-, parabólica.
Tr: 8408-3633 .

ARCO E FLECHA - Vende-se, pi tiro
ao alvo. Equipamento compl. R$
250,00. Tr: 8424-2073.

.CAPACETE - Vende-se. R$25,00. Tr:
, 3371-9682.

'CENTRIFUGA - Vende-se, ge roupas.
R$ 20.0,00. Tr: 3371-1 098.

_

DORMITÓRIO -. Vende-se, de
solteiro. Tr: 8838-2957.

DVD - Vende-se, LG, leitura divix. R$
200,00. Tr: ;3275-2fH2:

ESTEIRA - Vende-se, elétrica. Tr:
.

9197-2309.
.

FARMÁCIA - Vende-se, cf ótimo

ponto, convênios e clientela
formados. Tr: 3372-2747.

FILHOTE - Compra-se, pastor
alemão macho. Tr: 3371-7965 ou

3372-0816

FILHOTE -Vende-se, chow chow. Tr:
9197-2309

F'ILHOTE - Vende-se, de dobermann .

Tr: 9979-0403.

FILHOTES - Vende-se, de york shire
· e rotweiller. Tr: 3376-0179 ou 9918-
7210.

. FOGAO - lIende'-se. R$ 150,00. Tr:
273-0779. :'

FREEZER - Vende-se, 530L, 2

tampas. Tr:3370-3561.

GAIOLA - Vende-se, p/sabiá ou

trinca-ferro. Te 8407-7567.

GÁS - Vende-se, kit, 2 cilindros. R$
2.000,00. Tr: 3370-18q6.

GATO" - Vende-se" filhote de gato
persa. Ir: 3370-0974 -Ó,

GELADEIRA - Vende-se, ;340L. R$
.

850,00. Tr: 3275-2012.-

· GELADEIRA - vende-se, cf 320L. R$
.

400,00. Tr: 3276-1773;.

GELAOEIRÀ": Vende-se, duplex. R$
..

300,00. Tr:-3276-0949

JANELA - Vende-se, 1 ° cernpl R$
· 1.500,OÓTr: 3376-0010.

LOJA - Vende-se, de moda feminina,
cl estoque. Tr: 9193-0802.

MÁQUINA - Vende-se. corta
debrum, 1 faca. Tr: 3370-8954.

Tr: 478408-3633.
.

250,00. Tr: 3370-0277 (noite) ou

8424-2138.

CHIP - Compra-se, da Brasil
Telecom, promoção 09/1 O. Tr: 8408- PLACA - Vende-se, captura de vídeo.

3633. R$130,00. Tr: 9607-2022.

FILHOTE - Compra-se, pastor WIRElLES - Vende-se,' placa. Tr:

alemáo macho. Tr: 3371-7965 ou 9917-3771.

3372-0816

MÓVEIS - Compra-se; pi loja. Tr:
9936-4341.

PLAY STATION - Compra-se, II. Tr:
8408-3633.

MESA - Vende-se, de sinuca pi TELEVISAO - Compra-se, 14". Tr: 47
criança. R$150,00. Tr: 3370-7995. . 8408-3633

PANTOGRÁFICA - Vende-se, de
alumínio, 3,25x2, 15. Tr: 3371 c7475.

PRANCHA - Vende-se, body board
Mormai, cl pé de pato redley, n° 42, e
capa. R$ 250,00. Tr: 8825-2449,

PRANCHA - Vende-se, pró ilha 6'3.
R$ 350,00. Tr: 9604-9676.

�
..

AULA - Aula Particular de
SolidWorks. Tr: 9607-2022. z

FARMÁCIA - Vende-se, convênios e
. cllentelatormadas. Tr: 3372-2747.

ROUPA - Vende-se, .de borracha,
mormaii. R$ 400,00. Tr: 9604-9676 .

SOFÁ - Vende-se, 7 lugares. Tr:

3371-6725(após 15h)

TelEFONE - vende-se, fixo
transferivel.Tr: 3371 -4284.

TELEVISAO - Vende-se, 21".' R$
100,00. Tr: 3376-3670 ou 8419-
:2710.

.

TíTULO' - Vende-se, Patrimonial, do
Acarai. Tr: 3275-2500 ou 3370-
0992.

TUBOS - Vende-se, 7, 80 em. Tr:
3372-0409.

.

TV - Vende-se, 21", plana. R$
500,00. Tr 3275-2012.

VIOLÃO - Vende-se, gianini estudo.
R$160,00. Tr: 8825-2449.

COMPRA-SE

ANTENA - Compra-se, parabólica.
Tr: 840B-3633.

BEaEDEURO - Compra-se, serní
novo, Tr: 47 8408-3633.

BICICLETA - Compra-se. Tr: 3371-
6727.

GATA c Doa-se, siamesa. Ir: 3276-
0190.

PASTOR ALEMAO - Doa-se. Tr:
9609-6168.

PIZZARIA - Vende-se, cl clientela
formada, centro de-Jaraguá do sul. Tr:
3372-3474.

.

PROCURA-SE - local pI montar
lanchonete. Tr: 9169-2092.

COMPUTADOR - vende-se, campi.
R$ 650,00. Tr: 9157-7113.

COMPUTADOR - Vende-se, campI.
Tr: 9171-4626.

COMPUTADOR - Vende-se, k62500,
cf impressora de brinde. R$ 200,00
Tr: 3370-5057.

CELULAR - Compra-se, cf câmera. COMPUTADOR Vende-se. R$

encontro IIos amigos e çasais

. ShOW be street» tese.
com maiS lie 15 mulheres

Aberto de Segunda a Sexta.
Horário: das 15hOO as 3hOO
Rua Joaquim Francisco de Paula, 105

. Chico de Paula

Tel. 3273-2347 I 8853-971

Vende-se Pet Shop--..__

com sala de banho e

tosa 38 canis para
hospedagem e

criação.
Clientela formada há -

13 anos: Tratar no
fone 9927-3158

'. -.

MANUTENÇÃO, DESBLOQUEIO DE VIDEO GAMES, .

JOGOS, ACESSÓRIOS E CONSERTOS EM GERAL.

Destravamos o seu Playstation 2 (qualquer modelo)
na hora eom 1 jogo a escolha do cliente.

3 meses de garantia a R$100,OO ou 3X s/juros

I""
. .

Rua Bertha Weege, 525, sl1 - Barra�o Rio Cerro - Jaraguá do Sul- Fone: (47) 3379-2206 - E-mail: planetagame@hotmail.com
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-------------vEícULOS

revenda

MO(IÍ DEPRi PIIG
Use o crediário TELPAR

*Envie mensagens
e fale por apenas

Nokia 6070
cf câmera
Apenas

R$199,OO
1+11

R$ 24,00 .

Apenas
R$ 79,00
1+11

R$ 9,90

-

j Sony Ericsson W200
cf câmera, Mp3 e rádio
Apenas

R$ 249,00

29,00

Motorola V3
cf câmera
Apenas

R$ 399,00
1+11

R$ 45,90
3634·0400 Oxford· 3633·6660 Centro I São Bento do Sui

3644·5465 • Rio Negrinho· 3642·3004 Mafra· 3273·0888 Jaraguá do Sul

RODíZIO DE PIZZAS. mASSAS.
CHAPEADOS E BUFFET DE FRIOS

PR\OIVlOçAo
..._...

Pizza G 35eth + refrigerante = R$ 19,00
Pizza M 30em = R$ 12,00
Pizza P 250 R$ 7,00

s * Entrega;�. "';' taxa

DiSIl Pizza
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)
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Quando a sedução ultrapassa o desejo,
a satisfação tem lugar garantido
no coração de uma Mulher.

AUDI A3 1.812004
Excelente Veículo,
Consulte Opcionais
,

�$48.990·00
à visto

I1U em gté 60 vexes

Homenagem da Dream Car no mês internacional da Mulher.

VEíCULOS SUPERANDO EXPECTATIVAS

Jaraguá do Sul- Rua José Theodoro Ribeiro, 658 - B. Ilha da Figueira �SULTE: 3372.0676
ens de cunho meramente ilu�trativas. 'Ofertas válidas até 10/03/2008. -Financiamento sujeito a aprovação cadastral.
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---------VARIEDADES

Volta em obras e ações_
na área social.
- Vale-Cidadão (auxRio alimentação para famRias vulnerávei$).
- Programas sociais para a Terceira Idade.
- 70 clubes de mães atendidos em oficinas de arte, ginástica
na praça e clubes, pintura e artesanato.

- Programa FamRias Acolhedoras.
- Rpinserç�o social através do Centro de Resgate Social (Albergue) .

•

•

•
........
--_.

SECRETARIAMUNICIPAl
OAFAZENDA

O CORREIO DO POVO rnSABADO, 8 DE MARÇO DE 2008

HOMEM

Modo poro
o dia-a-dia
exige cuidado
Escolher a roupa adequada
para trabalhar é fundamental

Elegantes, formais, casu

ais, ousados, coordenados,
descontraídos. É a moda mas

culina em constante transfor

mação. O início dessa mudan
.

ça começa no final do Século
·

XIX, com a criação do' terno
(calçà, paletó e colete) na

'. Inglaterra. A dobradinha ter

.no -
, escuro e camisas brancas

segue . caminho para França,
Itália, Alemanha e, num cur-

·

to espaço de tempo, torna-se
o uniforme masculino, sendo
sinônimo de elegância os ho
mens vestirem-se iguais.

.

Os tempos foram mudan-
.

do e os. estilos variando. Hoje
o homem brasileiro tem à sua

disposição ternos e costumes

com tecidos térmicos, como a

Lã Fria Super 100 e Super 120
'que, por manterem a tempera
tura do corpo, proporcionam
mais conforto e caimento na

medida certa.

Mas, junto com toda essa

gama de opções surgem tam

bém dúvidas, como: Qual a me
lhor roupa para se trabalhar, ter
no ou costume? Que cor usar?
bois botões, três, quatro ...

Especialistas no assunto

garantem que o mais impor
tante, antes de tudo, é usar o

·

bom-senso.

As tendências da moda es

tão aí, mas nem sempre o que
é fashion é adequado para seu

tipo físico ou ao trabalho que
você desempenha. Vão aqui
algumas dicas.

- O terno (paletó, colete' e .

calça) é sempre mais indica
do para situações formais, ou
seja em casamentos, reuniões

ímportantes, concertos musi
cais etc. Já o costume (paletó
e calça) pode ser usado em

qualquer situação.
- Cor escura, de preferência

à noite e, clara de dia. Em am

biente de trabalho evite o pre
to. Pode usar e abusar de tons

claros. O marrom e o marinho
estão em alta.

- O risca-de-giz voltou com

tudo. Prefira os que têm espá
çamento de 2cm de uma risca

para outra.
- Quanto aos botões, os de

três continuam imbatíveis;
- A elegância hoje pede, ou

melhor, exige ternos de Lã Fria

(Super 100 ou Super 120), te
cido térmico que não amassa e

tem caimento perfeito.
- Esqueça definitivamente

a combinação terno, camisa
e gravatas escuras no mesmo

tom. Pior ainda se o terno for
mais claro do que a camisa.

Paletós·continuam sendo um símbolo de elegância e bom gosto
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DUAS COISAS QUE VOCÊ
PRECISA SABER HOJE!

São Pedro de Alcântara
A exposição "São Pedro de Alcântara e o imigração alemã em Santo Cata
rina", no Museu Wolfgang Weege, integra o comemoração dos 184 anos de

imigração alemã no Brasil. A abertura do exposição aconteceu no quinta
feira, dia 5, no Restaurante Armalwee. Ao som do músico alemã, mais de 300
convidados prestigiaram o evento. A exposição mostra os aspectos do história
de São Pedro de Alcântara, cidade que em l°de março comemorou 179 anos

de fundação, considerado berço do imigração alemã de Santo Catarina. Ho
rório de visitação: segundo o sexto-feira dos 10 às 12h e dos 13 às 17h, finais I

de semana dos 9h30 às 12h e dos 13h30 às 17h.
.

Espaço para arte de Santa Catarina
Aos artistas que desejarem mostrar seu trabalho à comunidade, os lojas
do Angeloni têm espaço reservado poro o divulgação do cultura local.
Além de valorizar o arte e incentivar artistas, o exposição é uma ótimo

oportunidade de ampliar admiradores e clientes. Sem qualquer custo, os
artistas interessados devem encaminhar o material para o departamento
de marketing do Supercenter de Jaraguó do Sul, aos cuidados de Janiffer
Massaneiro. Outros informações pelo telefone 3276-2288.

Ademir Orsi
Presidente

Bombeiros Voluntários de Guaramirim

ASSOCIAÇÃO DE SERViÇOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS
DE GUARAMIRIM "BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS"

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL

19/3/2008
Conforme rege o Estatuto Social da Associação de Serviços Sociais Voluntários

de Guaramirim "BOMBEIROS VOLUNTARIOS", ficam convocados pelo presente
edital todos os seus associados a se fazerem presentes na sua Assembléia Geral

Ordinária, a se realizar no próximo dia 19/03/2008, em sua sede a Rua 28 de Agosto,
N° 2700,Centro, Guaramirim, SC, às 19:00 horas, em primeira convocação com a

presença da maioria dos associados, e, em segunda, meia hora após, com qualquer
número, para deliberar sobre a seguinte ORDEM DO DIA:

·Prestação de Contas relativas ao ano de 2007.

·Apresentação do Relatório de Atividades referenteao ano de 2007.

·Eleição dos membros do Conselho Deliberativo, Conselho Administrativo e Conselho

Fiscal, para o biênio 2008/2010,

·Assuntos Gerais

Guaramirim, SC, 07 de Março de 2008,

IDINEI PETRY
Presidente do SINSEP

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de
.

Jaraguá do Sul e Região - SINSEP - convoca todos os Ser

vidores Públicos Municipais de Jaraguá do Sul, Guaramirim,
Corupá, Schroeder e Massaranduba, para Assembléia Geral

Extraordinária que acontece no dia 13 de março de 2008, às
18h30 em primeira convocação ou às 19h em segunda con

vocação, no auditório da Associação Comercial e Industrial

de Guaramirim - ACIAG - situada na Rua 28 de agosto, 890,
centro, Guaramirim, SC, para deliberarem sobre a seguinte
ordem do dia:

1. Tirada de Delegados para a 12a Plenária Estadual da

CUT - SC.
'

Jaraguá do Sul, 6 de março de 2008.

VITRINE----------

CULTURA
ESCLARECIMENTO

O presidente do Fesporte,
Carione Mess Pavanello, escla
rece que ns divergências que
mantém com o ex-deputado Dio

nei Wolter do Silvo são de ordem

político e não pessoal e por tal
motivo afirmo que não atribuiu
00 mesmo o 'palavra crápula
como cito matéria publicado no

dia 9/10 de junho de 2007.

Esclarece, ainda, que conti

nuará trabalhando poro o desen
volvimento do esporte em todo

Santo Catarina e em especial nos
municípios que integram o região
do Amvali.

HOMfNAGEM À MÚSICA ALEMÃ
Amanhã/diu 9,'terca de 150 músicos sobem no palco do Botafogo
Futebol Clube para homenagear o dia dedicado à músico alemã
em Santo Catarina. Comemoram também os 184 anos do imigra
ção alemã no Brasil e 179 anos em Santo Catarina. Em suo terceiro

ediçõo, o Encontro de Músicos do Cultura Alemã resgato valores
expressivos do história estadual.

LOTERIA
EDUCAÇÃO

CONCURSO N° 303

Unerj incentiva seus acadêmicos
Acadêmicas do Unerj podem se inscrever no seletivo para representar o instituição
no Festival Estudantil do Canção de Jaraguó do Sul. As inscrições vão até o dia 19 de

março e podem ser feitos através do site www.unerj.br ou no setor de Cultura e Exten
são, no bloco E. No dia �6, os candidatos inscritos devem comparecer no auditório do

Unerj, às 19 horas, para o seleção. O festival deste ano acontecerá no dia 17 de abril.

Informações sobre o evento pelo telefone 3275-1300. 01 - 32 - 49 - 60 - 75

02 --- 03 - 04 - 06 - 08
12-15-16-11-18
20 - 21 - 22 - 23 - 24

CONCURSO N° 1872

SJN
'""

ReAovando, assinan e também indicando,um novo

assinante, o jornal O CORREIO DO POVO

presenteará você assinante com.urn passaporte
os do J "pelo

« �

>Marcatt .

ge

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



---------COMUNIDADE

Com o falto de professores, alunos possam tempo brincando e praticando esporte no rede estadual de ensino

VOCÊ CONCORDA COM A GREVE DOS PROFESSORES?

JULIANE FERNANDES DE PAULA,
17 ANOS, ESTUDANTE.
"Não. Eles poderiam arranjar
outro jeito poro resolver este

problema sem prejudicar os
alunos".

IVONETE APARECIDA DA MANSKE
PLUTA, 27 ANOS, COSTUREIRA.
"Não concordo. Essa greve
prejudico os crianças. Elos vão
ficar atrasados, sem ter culpa
nenhuma do problema".

ERON FAGUNDES, 52 ANOS,
REPRESENTANTE COMERCIAL.

"Sou contra o greve. Eu tenho
filhos no rede estadual, eles
vão poro o escola e agora, não
sobem se tem aula ou não".

EDVALDO BRITO DA SILVA, 25
ANOS, VIGILANTE.
"Concordo com a greve. Eles
têm que buscar os direitos de
les. E esta é o único maneiro de
conseguir. A união faz o força".

JOSIANE ALICE MARTINS, 28
ANOS, AUXILIAR DE PRODUÇÃO.
"Eles poderiam resolver isso
de outro maneira. Assim, es
tão prejudicando os crianças
que ficam sem aula".

CRISTIANO GONÇALVES DOS
SANTOS, 27 ANOS, VIGILANTE.
"Eles estão no direito deles.
Só assim poro serem ouvidos.
Tem que "bater o pé" senão o

situação não melhora."

Greve divide
o opinião dos
pois e alunos
Família já se pre,1cupa com
a perda de aula nas escolas

EDUCAÇÃO

JARAGUÁ DO SUL

OS professores da rede es

tadual continuam a mobiliza

ção para pressionar o Governo
a atender as reivindicações
da categoria. O Sindicato dos
Trabalhadores em Educação
(Sinte) realiza arrastões nas

unidades de ensino na tenta
tiva de conseguir mais ade
são ao movimento. Segundo
o órgão, 30% dos educadores
de colégios estaduais catarí
nenses estão paralisados. Na

região, o sindicato estima que
pelo menos 150 trabalhadores
estejam em greve.

Já a Secretaria de Estado
da Educação, divulgou uma

lista com os números dos tra

balhadores faltosos, onde apa
rece somente 1,6% de adesão
à greve. Segundo os dados,
nos municípios que perten
cem a Secretaria de Desenvol
vimento Regional de Jaraguá
do Sul, 64 trabalhadores não
estiveram nas salas de aula na
última quinta-feira. O índice é
um dos mais altos do Estado.

O CORREIO DO POVO rnSABADO. 8 DE MARÇO DE 2008

gião da capital, Florianópolis,
onde existem mais de seis mil
servidores em educação, 5,4%
participam da greve. Na região
de Jaraguá do Sul, são 1316
servidores e 64 grevistas, ou

seja, 9% dos educadores par
ticipam da mobilização.

A situação pode piorar já
que os sindicalistas tentam
mobilizar mais profissionais
do setor. Mas se de um lado,
estão os professores lutando

por melhores condições de
trabalho e do outro, o Gover
no que não aceita as reivindi
cações, no meio deste impas
se, estão os pais e as crianças
que se vêem apreensivos pela
perda no ensino. No colégio
Abdon Batista, por exem

plo, somente três professores
comparecem às aulas. Mesmo
que a orientação da Gerência
de Educação seja para que os

estudantes estejam presentes
e ocupados, muitos preferem
não ir para a escola, por não
estarem perdendo conteúdo.

Para se ter uma idéia, na re- DEBORA VOLPI
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SABADO. B DE MARÇO DE 200B SOCIAL-----

"

TO FORA!
Sinceramente, adoro receber informações, quando boas, atualizados, des
tacando o que é proveitoso. Porém, quando denegrindo os pessoas e sem

fundamento, tem somente um destino: o loto do lixo. Como certos seres

humanos perdem tempo com atitudes negativos? Sou do bem, acredi
to em Deus e no Virgem Mario. O tempo é sem dúvida o melhor escola,
o melhor remédio. As dúvidas de hoje serão os vitórias de amanhã, con
fiar sempre que somos capazes de rirmos de todos os obstáculos do vida.
Por favor, membros dos invejosos, dos mentirosos, falsos, não percam tem
po, não ocupem espaços com mensagens negativos. A vida é belo! Por mais
difícil que seja, não merece ser vivido com mágoas e maldades no coração.
Hoje é sábado, sejam felizes!

POESIA
No próximo dia 14 de março, come
moro-se o Dia do Poesia. Cá entre
nós: acho que todo dia deveria ser

dia de poesia, pois o vida preciso
dela todos os dias. Mos como não sou

poeta, recolho-me às minhas magros
linhos de texto ... e deixo o resto poro
Carlos Henrique Schroeder e trupe.

FOFOCÓDROMO
Comento-se nos bastidores: como é
possível um político que tem uma ren

do mensal de {Iproximodomente R$ 8
mil, digamos, pegar empréstimo poro
pagar até R$ 20 mil por mês? É o mila
gre do multiplicação.

CHAMPANHE
Somente um pequeno lembrete poro o

"Festa do Champanhe", que terá rendo
filantrópico e ocorrerá no Kanton. Não
é necessário afirmar que o "menu" as
sinado pelos gourmet Julmir Roza será
sucesso garantido!

" Necessitamos
sempre ambicionar

alguma coisa
que, alcançada,
nõo nos torna
sem ambiçõo "

CARLOS DRUMMOND
DE ANDRADE

CASAMENTO
O casal destaque que coso hoje é
Ronei e Luciano Viergutz. Após o

cerimônia, os noivos recepcionom
parentes e convidados no salão do
AABB.

10 COSTEI.ÃO ROTARY
Hoje, o partir dos 11 horas, acontece
no Comunidade do Igreja Evangélico
do Bairro Amizade o 1° Costelão do
Rotary Club de Jaroguá do SuI. O valor
do convite é R$15.

,

DIZEM POR AI•••
Que uma pessoa achou uma

maneira fócil de falar com o

prefeito Moacir Bertoldi.
E o truque é infalível: ela
envia um "torpedo" elogiando
a gravata do Moacir de Souza,
o Moa. Vaidoso, o assessor

fica tão vislumbrado que agen
da um horório para ela
no mesmo dia. Pode?

LEITORA DO DIA
É o sempre simpático Sildelma Belem
de Oliveira, que lê o coluna poro ficar
por dentro de tudo o que acontece no

urbe sorriso e em todo o região.

Com cerimonial e recepção no Seminário, em Corupá,
cosam-se hoje o administradora de empresas Aline Ramos
e o engenheiro civil Renato Limo

Poro motor o saudades dos pois Oscar Luiz e Roseli Mobo, o filho Fronscine Moira Mobo,
envio foto exclusivo de Washington (USA), onde trabalho e estudo

'

TE CONTEI!
• No próximo dia 15 de março,
acontece no Sociedade Diana, em
G,Uaromirim, a festa la Folia, Green
Beats, com o participação do grupo
de pagode Entre Elos, de Floripa, o
mesmo que embolou o feijoada do
Moa no ano passado. Djs convida
dos: Marcelo;;luiz, Johnz e X�!�h9�f,

:';'}>'" A,\

k • É bem neste sábado que o
,

grande camarada e gente'do bem
Everson Wodzinski, o popular Eve,
bote os taças foz tim-tim, poi�k
t.h9ie o dia ti ornemoror ePlI �

grande estil aniversário.
.

E no domingo (9) é vez do irmão
ViníciusWodzinski, o Vini. Mil vivos!

• Os amigosmais chegados de
Marcelo Muelle� que, aliás, nõo. s

esconde de ninguém que adora
uma coroa, andam comentado que
o Marcelão anda vivendo um amor

platônico. Dizem também que a

,.,moça moro em ItojaL Vixiiii!!!!
'to'" �j

• Amanhã, quem estará com o suo

caixa postal do telefone entupido
é a esposo do meu amigo Percy
Norman Joes' g, porque do

.

vez del r a idade no

Hoje à n r flO Deep, tem
festa das boas, a Eletrodivas, com
a presenças de mulheres tocond9
eletrohouse cipoção do
rios Fuse: ndo's.

• O meu abraço de hoje, cheio
de ener�ias P9sitivas, vai para o

empresário Hipólito Kuczkowski, *
do Hitan, d� Massoranduba.· q;!/,e
conheci no!quínta�feira, mos é<;" ii
gente do beni e merece todo o meu
carinho e apreço.

• Como fazi
�.Aposseavo pel
, Grande do No ran,te o

dei uma esticadinho por aquelas; !Jl
bandos. Olho, fiquei impressionado
com o beleza e o cuidado do região.

£/

• Rogério (Mofanguinho) e '
$

Fernanda Marcatto, do geração i:
teen, é outro casalzinho que nõO se

desgruda. Casamento o visto.

• Com essa, fui!
--

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



---------ECONOMIA

Perscneleecêc em folha de pagamento.

Rua Henri ue Piazera, 103 - Centro - Jara ufE do Sul- Fone: 47 3276-0700 - wim. ru ometa.com

Resultados Positivos
A comitiva jdraguense formado pelo prefeito Moacir Antônio Bertoldi, Carlos Alberto Dias, Márcio Manoel do Sil
veira, Amarildo Sorti, Luiz Fernundo Marcolla, Ranis Roberto Bosse, Leocádio Neves e Silvo e Alessandro Hansen
Vargas esteve esta semana em Brasília participando de audiências nos Ministérios: Indústria e Comércio; Turismo;
Agricultura; Desenvolvimento Agrário; Meio Ambiente; Integração Nacional; Transportes e DNIT Ferroviário e obteve
resultados positivos dos pleitos realizados.

CONSÓRCIO DO TURISMO .

Segundo o secretário Márcio Manoel do Silvei
ra, poro os ministros e seus assessores, o que
mais se destacou foi o qualidade dos projetos
e o envolvimento do sociedade civil organiza
do junto com órgão governamentais de nosso

região, no elaboração e implantação desses
projetos. Um dos próximos passos é o criação
do Consórcio do Turismo envolvendo todos os

municípios do região, no mesmo formato do
Consórcio dos Águas.

MULHERES E REMUNERAÇÃO
Segundo informações do site InfoMoney do
Pesquiso Mensal de Emprego, divulgados pelo
Ibge (Instituto Brasileiro de Geografia e Esta
tísticos), ontem sexto-feira, as mulheres com

nível superior ganham 60% do rendimento dos
homens com o mesmo nível de escolaridade. Em
média, o rendimento dos mulheres equivale a'

71,3% do recebido pelos homens. w;',j
INDICADORES CÂMBIO

MOEDA COMPRA ,VENDA VARIAÇÃO
Dólór comercial (R$) '1,682 1,6a4 0,24%
Euro (em,US$)

"

1,534 1,535, ,�0,29%
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JORNADA DE TRABALHO
Cerco da metade de homens e mulheres ocupados, 51,6% e 49,5%,
respectivamente, trabalha entre 40 e 44 horas sémanais. Contudo,
em faixas menores ou ig'uais o 39 horas, o população ocupada fe
minino predomina, com 26,4%, contra 10,1% dos homens. O inverso
se verifico no faixa de trabalho maior do que 45 horas semanais,
com percenruais de 38,2% poro homens e 24,1% paro os mulheres.
As mulheres predominam no setor de administração pública, edu
cação, defeso, segurança, saúde (22%), comércio' (17,4%J. outros
serviços e outros atividades (17%) e serviços domésticos (16,5%).

ESCOLARIDADE
Entre os mulheres trabalhadoras, 51,3% possuíam 11 anos ou

mais de estudo, em janeiro de 2003, contra 59,9% em janeiro
de 2008. Entre os homens, esses mesmos níveis de escolarida
d,e eram de 41,9% e 5(9%, respectivamente, nos meses de ja
neiro de 2003 e de 2008. Poro as mulheres com nível superior
completo, o rendimento médio habitual foi de R$ 2.291,80 em

janeiro de'2008, enquanto, poro os homens, esse valor foi de
R$ 3.841,40. Todos os dados acima são médios e percentuais
nacionais divulgados pelo Ibge, não refletindo multes-vezes em

nesse região. Mos é um.lnteressente parâmetro para refletir
mos sobre o papel da mulher em nossa sociedade.

SÁBADO LEGAL
Hoje o comércio Jaraguaense funciona em horário especial das 8h
até as 17h. Trato-se de ótimo oportunidade poro os pessoas que
estão sem tempo poro comprar os presentes e chocolates do Páscoa.
Está é melsumn promoção do COL de Jaraguá do Sul presidido pelo
João Vieira. Não esqueçam o presentinho do sogra.

,
etarrek@terra.com.br '

-----�----CARREIRA EM PAUTA-----------

LUIZ MARINS, CONSULTOR
E PALESTRANTE

Liderar é
motivar·

Na ausência de líderes, o homem se torna

fraco, abúlico. Sem desafios, o homem se

tmnsíennn num alcoólatra do ócio

No meu livro 'Admínístrar, Hoje" escrevi um capí- pais, professores e chefes.
tulo chamado "Precisa-se de um Chefe", em que digo:

'

Na ausência de líderes, o homem se torna fraco,
"Chefes fracos, moles, com baixo teor de exigência abúlico. Sem desafios, o homem se transforma num

com relação a seus subordinados estão desmotivando alcoólatra do ócio. É preciso reeditar aqueles chefes/
os empregados." E tenho continuado a notar este sério 'líderes que eram respeitados, queridos, verdadeiros

problema na empresa brasileira. Os chefes atualmente mestres, enfim, verdadeiros líderes.
estão tímidos no exercício inalienável de sua função O conceito de "chefe" hoje está mudando para o

de liderar. Vêem o erro e fingem não tê-lo visto. Cons- conceito de "coach" que em português signífica "trei

tataJ7l"a.çles,íç4� e .ceg�.�tP;t:óp�lf!çº:p.�çiência. ",

'

.

.nador" - "Coach" éo nomeque os 'ingleses dão-aos
Esse relaxamento no cumprímefito das funções técnicos de um time, O "coach" é aquele que acompa

de liderar está levando a uma profunda desmotíva-, nha, que insiste em alta performance, que acompanha
ção entre os empregados. Não são poucos aqueles' o time, que conhece cada um dos "jogadores" e traba

que vendo a completa ausência de reforço positivo lha individualmente com cada um ao mesmo tempo
pelo trabalho bem feito e a não-punição da negli- que faz com que todos tenham consciência de equi
gência, desinteressam-se pelo auto-aperfeiçoamento pe. Num time, cada um dos indivíduos com as suas
e auto-exigência e disciplina. O ser humano pre- características indíviduais e aptidões é fundamental.
cisa de desafios constantes que o levem a superar- Porém, se cadaum jogarsozinho, o time não vencerá,
se constantemente e .precísa de .modelos nos quais Assim, uma das,grandes tarefas dolíder-coach é fazer
possa se espelhar. Os mais próximos modelos são ,?S a necessária integração entre' o individual, e o coletivo.

O coletivo na empresa é o seu mercado, seus clientes,
seus objetivos. Para marcar o "gol" tanto é necessária a

competência individual quanto a habilidade coletiva.
Gostaria que você fizesse, como chefe, um exame

de consciência e se perguntasse: (a) Deixo claro aos

meus subordinados o que espero deles? (b) Sou
firme e decidido e exijo o máximo de meu pessoal? (c)
Quando vejo algo fora dos padrões de excelência, ime
diatamente chamo os responsáveis e, com eles, reve
mos se todos entenderam os objetivos e tarefas e osda
empresa? (d) Tenho sempre a intenção de ser "justo"
ao invés de ser "bonzinho"?

Pense nestas perguntas. Leve seu pessoal a também
pensar nelas. O que precisamos é de verdadeiros líde
res que possam levar as pessoas a vencer seus próprios
desafios e limites sem esquecer o coletivo, a harmonia,
o "passar a bola" para que o outro marque o tão espera
do gol e todo o time saia vencedor.

Pense nisso. Sucesso!
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ENERGIA

SANTACATARINA----�----

Subestação será construída em se
Empresários, Governo e PT catarinense viabilizaram o investimento
JOINVILLE

o ministro de Minas e Ener

gia, Edson Lobão autorizou €i
contratação direta da Eletrosul
para executar as obras de cons

trução da Subestação de Energia
230/138 kV; Joinville Norte, res
ponsável pelo atendimento do
Distrito Industrial do município
e das obras de integração de 138
kV A decisão atendeu apelo de
empresários da região, do Gover
no estadual e do PT catarinense
no Congresso.

Segundo secretário de Energia
Elétrica, Ronaldo Schuck, este in
vestimento estava previsto para ir
a leilão no mês de maio. Com os

procedimentos normais do pro
cesso, as obras poderiam iniciar

apenas no final do ano. Contudo,

diante dos números da Celesc de

que o crescimento da demanda
de energia alcançou os 14,8% em

2006 e 2007, quando se esperava
no máximo 5%, o ministro e o se

cretário autorizaram a obra.
A Eletrosul já possui um ter

reno adequado para instalação
da subestação. Iniciada imedia
tamente, a obra tem previsão de

- conclusão em fevereiro de 2009,
com um custo aproximado de R$
35 milhões.

No começo dessa semana,
o governador Luiz Henrique
da Silveira decretou estado
de emergência no setor eletro

energético na região, o que de
sencadeou amovimentação das

. lideranças locais para a libera
ção do investimento federal. Crescimento da demanda de energia levou governador Luiz Henrique a decretar estado de emergência

Energia
o presidente da Celesc, Pinho Moreira, ligou para esclarecer que a obra da linha de transmissão que vai aumentar o

potencial de energia em Joinville não envolve a Celesc e o governo do Estado é tudo com o governo Federal e a Eletrosul.
lembrou que desde agosto do ano passado estão trabalhando para viabilização desta obra evidenciando que o decreto
emergencial assinado pelo governador luiz Henrique visa evitar o leilão, pois devido às exigências legais empurraria o

início dos trabalhos para o ano que vem, o que seria inviável. Considera toda a ajuda bem-vinda e sempre defendeu a

participação da Eletrosul, exatamente por ser uma empresa pública, e idônea.

CRÉDITO· <'

No dia quatro de abril o governador luiz Henrique vai co
. nhecer detalhes sobre o Fundo de Aval que visa democra
tizar o crédito para as. micro e pequenas empresas. Um
pmgrama que vem sendo capitaneado pela secretária de

..Assistência Social, Dalva Dias. Nos próximos dias será em-

possado o conselho que vai gerir os recursos e determinar
.

as regras. Para a secretária a tendência é oxigenar o se

,tor injetando recursos dentro de uma política de governo,
além de abrir o mercado de trabalho.

AFASTAMENTO
Por enquanto ainda há meios de se manter no cargo,
mas o projeto de lei do deputado Valdir Colatto endu
rece e suspende as atividades dos prefeitos caso os tri
bunais de contas manifestem irregularidades na apli
cação, pelos municípios, dos recursos transferidos pela
União e pelos estados. São imediatamente suspensos
de suas funções, -só retornando depois que os recur

sos forem repostos aos cofres públleos ou que todas
as medidas administrativas e'[udltiuls forem adotadas.
Tem razão o parlamentar do PMDB quando afirma que
faltam medidas efetivas e imediatas que, pelo menos,
induzam à reposição dos valores desviados ou não apli
cados. Quero ver passar.

OPINIÃO
"O Darci (Mattos) não agüenta um questionamen
to judicial," frisou o deputado Kennedy Nunes
(foto) provável adversário do democratas na dis
puta pela prefeitura em Joinville. Mattos inaugll
ra nesta segunda-feira sua sede no município com

a presença de lideranças tucanas e democratas,
em confraternização.

o
,..,

�
s
::>
>
Õ
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Congresso sem emendas
Sem orçamento projetos podem ficar só no papel, diz Bernardo.
BRASíLIA

Depois de ameaçar inun
dar o Congresso com uma

enxurrada de medidas provi
sórias, caso o Orçamento de
2008 não seja aprovado logo,
o ministro do Planejamen
to, Paulo Bernardo, resolveu
pressionar um ponto mais
sensível aos parlamentares:
as emendas. Sem o Orça
mento, toda a burocracia que
culmina com a liberação de
verbas ficará atrasada. Mui
tos projetos poderão ficar só
no papel por causa das restri-.
ções da legislação eleitoral.
"As emendas parlamentares
que são realizadas através de
convênios do governo federal
com Estados e municípios
podem ter problemas", dis
se ele. "Pode não dar tempo
de fàzer o projeto, tramitar e

empenhar".
O empenho é uma etapa do

gasto público em que a obra
já está toda planejada e apro
vada pelos escalões técnicos
- então, o ministério respon
sável reserva os recursos.

A maior parte das emen

das parlamentares refere-se
a obras feitas por intermé
dio de um convênio entre a

União e o governo do Estado
ou a prefeitura. Em anos de
,eleição, porém, a União não

pode transferir dinheiro 'para
,

convênios que não tiverem
sido empenhados até 30 de
junho. Ou seja, boa parte das

ORÇAMENJO 2008

Lula diz que DUma
é a mãe do PAC

o presidente. Luiz Inácio Lula da Silva cha
mou a ministra chefe da Cosa Civil,Dilma
Rousseff, de "mãe do PAC" (Programa de
Aceleração do Crescimento)' durante a

inauguração das obras de saneamento e

habitação no Complexo do Alemão, nõ Rio
de Janeiro. "A Dilma é uma espécie de mãe
do PAC. É ela que cObra, junto com o Marcia
Fortes (ministro das Cidades), se as obras
estõo andando"( disse o presidente. Lula
foi saudado por cerca de sete mil pessoas,
segundo informaçõés da Polícia Militat e
durante todo o tempo fez críticas aos po
líticos do' passodo que não cuidaram do
crescimento dos favelas.

'�

Ministro do Planejamento, Paulo Bernardo, queixa-se da demora da aprovaçõ� do Orçamento 2008 no Congresso

Obras 'poDem parar "

-Y,'

A_lém dos emlnda�. parlamen- Orçamento de .:2007. "Posso ter pro
blemas já em março ou abril", aviso.
Dos R$ 18 evistlls para o PAC
no Or�alJl qBj por enquoilto�
nenhul]1,c g,asfo. "Até ó mo-

mento, nã
.

nado (empenhado),
porque p�ecisqwdo Orçamento aprova
do", quejxou-se.

Aceleração do Crescimento).
Bernardo evitou comentar se

a demora da aprovação do
Orçamento teria alguma rela
ção com o processo eleitoral
deste ano.

"Não sei qual é a ínfluên- .

cia", disse. "O que sei é que
não temos mais como expli
car isso: já passou o Natal, o

Ano-Novo, o carnaval, está

chegando a Semana Santa e

estamos com o Orçamento
para ser votado."
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tares, u que preo
os inve
ohms p
Rio SãO
BR-l01. no ,or
Essas obras nôo
ainda têm umo

AGÊNCIA ESTADO

Brasileiros
barrados·

obras que teria apelo eleitoral elas, incluem-se obras de sa

corre o risco de perder a data- ., neamento e urbanização pre
limite e não acontecer. Entre vistas no PAC (Programa de

MANIFESTAÇÃO POR ME�HORIAS
Moradores bloq�� estr-oda �a �ona sul d�lSãll, Paulo, ,para pedir

, melhoriq�,no tran público. Os'manifestantes: colocaram fogo em

pneus e pedaçofde madeiro.
.

Exportação
recorde

As exportações de produtos agrícolas foram
recordes no mês de fevereiro, mostram nú-

. meros do Ministério do Agricultura. Os em
borques de produtos agrícolas renderam
US$ 4,4 bilhões, crescimento de 28,8% no

comparação rom o mesmo mês de 2007. O
superávit comercial foi de US$ 3,3 bilhões.
Pelo primeira vez, também os exportações
no período de 12' meses alcançaram cifro
acima dos US$ 60 bilhões. Os três dados
são recordes. Os aumentos dos vendas
enemas de cereais, farinhas e preparô
ções (168%) e suco de frutas (1 O�%) fo- .

ram os principais produtos responsáveis
pelodesempenho positivo.

.

sÃO PAULO

O vôo que trouxe de
volta ao Brasil 15 brasilei
ros barrados no aeroporto
Madri chegou ontem. Os

passageiros fazem parte
de um grupo de cerca de
30 brasileiros que foi im

pedido de entrar na Espa
nha, na quarta-feira, 5. Na

noite de quinta-feira, 6,
agentes da Polícia Federal

impediram a entrada no
-

Brasil de sete espanhóis.
A medida acirra as tensões
entre os governos brasilei
ro e espanhol.

Ao desembarcàr· em
São Paulo, a moradora de
Manaus, Elizete, 45 anos, .

disse que ia para Portugal
a passeio e que seu vôo fa
zia escala em Madri, onde
foi detida pela imigração.

"Estou desde quinta
feira, quando embarquei
em São Paulo, com a rou

pa do corpo. Chegamos lá
� ficamos presos. Fomos
muito mal tratados, hu
milhados, tratados como

bichos mesmo. Ficamos
seis horas numa sala sem

água, sem saber. qual o

motivo estávamos lá",
contou.

No vôo, Elizeth ainda
não sabia como iriam de
sembarcar, se seria corno
passageiros comuns. Ela
e os demais brasileiros

deportados estavam sem

o passaporte, que apenas
viram ser entregue aos co

missários do avião.

ESPANHA LIDERA
O promotor de vendas

Marcos Vinícius, de 23

anos, não entende o moti
vo de ter sido barrado, já
que seu destino não era a

Espanha, era a França.
Para ele, 'houve discri

.minação e o tratamento
mudou assim que ele se

identificou como brasilei-
.ro, "Eles não falavam nada,
apenas olhavam com cara

feia, como se a gente fosse
um lixo", conta.

No ano passado, a Es

panha foi o país que mais
mandou brasileiros de vol
ta ao país de origem, 192

passageiros, seguida pelos
Estados Unidos, com 187
casos. Nos últimos dois
anos, 3.764 brasileiros
foram reemharcados ao

Brasil.
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LIBERTADORES DE FUTSAL

Malw.ee muito perto
do tetracampeonato
Jaraguá ganha do Bello Jairuby por 7xl
JARAGUÁ DO SUL

Na noite de ontem aMalwee
deu o primeiro passo rumo ao

.

tetracamepeonato da Liberta
dores de Futsal .. O time jara
guaense bateu o Bello Jairuby,
por 7xl. Hoje os times fazem o

segundo jogo da final, na Arena
.

Jaraguá, a partir das 19 horas.
O primeiro gol saiu dos pés

de Lenísio, aos sete minutos.
Arí passou e o camisa 10 chu
tou rasteiro. Aos 13'56 foi '.l
vez de Frede marcar o primeiro
gol com a camisa da Malwee,
Willian passou para o pivô que
não desperdiçou a oportunida
de e mareou o segundo gol do
time de Jaraguá. Logo após, aos

- 14'17, Willian chutou a bola'
bateu no jogador colombiano
e entrou sem defesa para. EI
Pupa, 3xO para a Malwee. O

-gol do Bello [aíruby saiu de um
descuido do. goleiro Tiago. Sha
zam, aos 19 minutos, depois de
bater a falta, aproveitou o reba
te e colocou no meio das pernas
do goleiro. Faltando dez segun
dos Falcão deixou sua marca. Ari
cobrou o escãn eio e o camisa 12

. colocou para dentro do gol, 4xl.
No segundo tempo -os gols

demoraram mais para sair. So
mente aos 15'22, Lenísio fez o

sen segundo gol, com uma bola
\
no ângulo superior do goleiro
EI Pupa. Aos 16'42, Fabiano

Com boa atuação o pivô Lenísio marcou dois gols na goledada

que o time costuma crescer

nas finais e que hoje a Malwee
irá "carimbar o passaporte
para Espanha".

mareou o sexto gol da Malwee
e, novamente no último minuto
de jogo, Falcão definiu o placar,
7xl para o time de [araguá.,

O técnico Fernando Ferretti
disse que depois de um acerto GENIELLI RODRIGUES

no ataque o time melhorou e

conseguiu fazer um.placarmais SfRVI�O
elástico. "Conseguimos explorar' -..o QUE: Segundo jogo da final da
o contra-ataque. Embora os gols Libertadores
tenham saído tarde", afirmou o QUANDO: Hoje, às 19 horas
treinador, Ferretti destacou as mmE: Arena Jaraguá
jogadas individuais do-time ad- .. PREÇO: R$ 10 (hora), R$ 7 (anteci
versário como o principal desa- podo) e R$ 5 (meia)
fio da partida. 'Amanhã (hoje) POSTOS DE Posto Mimei Gi-
nossa equipé estará mais solta rolla Imóveis e Falcão Esportes
ofensivamente", revelou. Coso haja necessidade a terceira

Já o craque Falcão afirmou partida será amanhã, às 11 h.
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Visfll seus colaboradores com uniformes
produzidos com tecidos da

.

mais aHa qualidade.

I
47) 3371-5558 e-mail: kaíapos@neluno.cOffi.br-WWW.kaiapos.com.br

Convocação
Samuel Lopes, como era previsto, integrará o Seleção Brasileiro que
disputará o Sul-Americano e o Copo Mundial, o partir do dia 15, no
Rio de Janeiro. O atirador jaraguaense curte esta que pode ser con
siderada o melhor fase no carreira. fie está ainda mais motivado por
competir no estande que trouxe suo principal conquisto - o quarto
lugar no Pan-Americano do Rio de Janeiro. Se com o pouco estruturo
que ele tem, já

é

e melhor do Brasil, imagino se contasse com o mes
mo altura dos atiradores norte-americanos.

ii' F 'ENTUS .

�spero que os jogadores--do'Juventus:,encarem o partido de hoje com
. ojogo do vida. Afinal, ninguém gostô de ficar entre os piores. Dirceu"
�attos, com seu jeito enérgico, com o participação no beira do grà�
�ado e com seu famoso grito 'de "võmô garoto", deu uma novo coro o:
lím time que até. pode estar desocred'itado, mos tem muito o mostrar.
'No minha opinião, ele só peço em deixar Marlon no banco. Em aJgum

Ie preciso jogar. O menino d' o outro coro à equipe.

esporte@ocorreiodopovo.com.br
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CATARINENSE

JARAGUÁ DO SUL

O jaraguaense André Felipe
. Kuhn Souza, 17 anos, voltou
de sua experiência no basquete
americano. O atleta ficou seis
meses

.

treinando no Kearny
High School, em Nova Jersey,
nos Estados Unidos. Na baga
gem, além de muito aprendiza
do, trouxe recortes de jornais,
lembrança e elogios. ,

Entre as dificuldades em solo
americano, André'cita a cobran
ça nos treinamentos. Ele relata

.

que os treinos tinham cerca de.
quatro horas. O time que o atleta
defendeu conseguiu pela primei
ra vez em quatro anos chegar nos
play-offs. Qutra conquista do

jaraguaense foi o MVP [(Most �

Valuable Player), no português:,
"jogador mais valioso", ou seja,
omelhor do time na temporada.
André embarcaamanhã para o

Rio de Janeiro, para defender-
o Tijuca Tênis Clube. André Felipe levo� prêmio de MVP

ESPORTE------------

Vencer euvencer para o Juventus
Vitória hoje e combinação de resultados pode tirar tricolor da zona da degola

primeiros 15' minutos do jogo
serão os mais importantes.
"Como 'ninguém conhece o

adversário, é preciso estudar
If'

durante a partida. Dependen
do da postura deles, posso
mudar a nossa. Mas só que
remos uma coisa - a vitória",
prometeu Mattos.

Sobre quem começa jogan
do, ele ainda tem as mesmas

duas dúvidas. André Marches
ou Jovane; Marlon ou Ivan.
"Temos um modo diferente de

jogar dependendo de quem en
trar. Mas só amanhã (hoje) vou
decidir". O meia-atacante Ivan
não treinou ontem, pois sentiu
uma lesão muscular no treino
de quinta-feira. Segundo o pre
parador físico Richard Malkar,
a contusão não preocupa, o jo
gador apenas foi poupado. "Te
mos de esperar 24 horas para

.
avaliar. Mas só amanhã (hoje)
de manhã para ver se ele pode
ou não jogador", declarou. De
pois deste jogo, o próximo de
safio do Moleque Travesso será
fora de. casa. Na terça-feira,
eles enfrentam o Criciúma, às
2oh30, no Heriberto Hülse. Marlon (colete) é uma das dúvidas do técnico Dirceu Mattos para o jogo de logo mais contra o Brusque

Juventus: Márcio; Deivi, Amauri, Marcõo e

•Maciel; Erivelton, André Marches (Jovanel.. n X
Bele e Jefferson; Ivan (Marlon) e Anderson. �

.'

Técnico: Dirceu Mattos. ",
ti , "

Brusque: Alessandro; Joõo Marcelo,
Radson e Flávio Luiz; Arley, Léo Maringá,
Flávio Luiz, Moyer, Mazinho e Canhoto;
Neno e Lourival. Técnico: Amaro Júnior.

Doto: 8/3 • Horário:' 16h. local: Estádio Joõo Marcatto • Ingressos: R$ 15 (descoberto), R$ 20 (coberto) e R$ 50 (cadeiras).
• Arbitragem: Edmundo Alves do Nascimento, ',íllxiliado por Loiziane Aparecido Schappo e Neuza Inês Bock.

_'Mi;i,nhi,ldmiji�inB',,11ii[!ifd'-

7° Juventus 3 2 1 O 1 1 3 -2 12

9°. Brusque 1 2 O 1 1 3 4 --1

iEi�MetropolitcÍ,no L�.!L ,& 1., -1__""p".=r",,,,,,,,",,," �iiiIJa-
11o' Mareílio Dias 1 2' O· 1 1 3 7 -4

lí1'{��; 'Gval\âni ' "\ �*''''' ,--_. _._,

3" Rodada Returno

Hoje •.

, 1 �h _ Juventus x Brusque
1.8hl0 _ Atlético x Criciúma (Premiére)
20h30 ,- Figueirense x Guarani (Premiére)
Amanhã
16h _ Joi!1ville x Chapecoense (Record)
16h _ Metropolitano x Cidade Azul
20h30 _ Marcílio Dias x Avaí (Premiére)
4" Rodada

9

Terça-feira .
.

20h30 _ Criciúml{x Juventu!; (Premiére)
Ouarta-feira
20h30 _ Brúsqu.e x Joinville
20h30 _ Cidade Azul x Àtlético
20h30 _ Guarani·x Marcílio Dias
21 h·_ Chapecoimse x Figueirense (�ecord e

Premiére)
'.

Ouinta-feira
21 h45 _ Avaí x Metropolitano (Premiére)

JARAGUÁ DO SUL

É tudo ou nada para Juventus
e Brusque hoje, às 16h, no Está
dio João Marcatto. O Moleque
Travesso quer vencer para se

distanciar ainda mais do time do
Vale do Itajaí, abrindo seis pontos
de diferença. Já os visitantes pre
cisam ganhar para continuarem
a recuperação na competição. A
partida tem tudo para ser defini
da nos detalhes. E foi em cima
disso que o técnico Dirceu Mat
tos trabalhou no último treino,
ontem de ma'nhã.

"Às vezes aparece uma situ

ação diferente no jogo que pode
ser decisivo. Vamos tentar neu
tsalízar algumas delas", comen
tou o treinador. A última parte
do treino ontem foi paramelho
tar a marcação. Especial-mente
nas bolas altas. "Eles (Brusque)
têm uma zaga muito alta, por
isso precisamos ter cuidado
com as bolas paradas", disse
Mattos, lembrando que conhe
ce- a dupla de zaga adversária
do Campeonato Paranaense
- João Marcelo veio do Cianorte
e Radson do Londrina.

Para o técnico tricolor, os

14

P _ I'dÍltos, J - Jogos, V - Vitórias, E _ Empat�s, D - Derrotas, GP - Gols Pró, Ge _ Gols Contra, SG _ Soldo de Gols, PG - �ntuaçã� Geral (soma dos dois turnos)

Volta para casa: jogador de
,

. .

basquete retorno ao Brasil
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CAMPEONATO PARANAENSE

Rodada define última vaga
Cinco times lutam para conseguir oportunidade única no G-8
DA REDAÇÃO

A segunda fase do Campe
onato Paranaense tem apenas
uma vaga, que será disputada

. na última rodada da etapa de
classificação, que acontece
neste domingo. Cinco clubes
entram em campo com condi
ções de obter a classificação:
Engenheiro Beltrão e Londri
na, Cascavel, Cianorte e Para
navaí.

Depois de 14a rodada, sete
times já garantiram a pàssa-
gem para a segunda fase: Atlé
tico-PR, Coritiba, Iraty, Tole
do, J. Malucelli, Paraná Clube
e Adap/Galo Maringá. Todos
alcançaram ou ultrapassaram
a barreira dos 23 pontos, con
siderados necessários para
assegurar a classificação. O

campeonato conta com a par
ticípação de 16 equipes, .que
jogaram todos contra todos, no
sistema de pontos corridos em

turno único. Dos oito primei
ros, quatros formam o Grupo
A e quatro o B.

Os times com maiores

possibilidades de conseguir a

. vaga são Engenheiro Beltrão
e Londrina, com 17 pontos. O
Engenheilo depende do pró
prio resultado para conquista
da última vaga, ou seja, ven
cer o já classificado Paraná. Já
o Londrina tem de vencer a já
rebaixada Portuguesa, e torcer
para que o Engenheiro não

vença.
Cascavel, Cianorte e Para-

Atlético Paranaense e Coritiba já garantiram o passaporte para a próxima fase e apenas cumprem tabela

navaí estão em situação mais

complicada, pois precisam
vencer e torcer por comb ina-

ção de resultados. O Cascavel
soma 16 pontos, Cianorte e Pa

ranavaí, 15. Na segunda fase,

os times jogarão quadrangular
em turno e returno, dentro
de seus respectivos grupos.
Seguem à semifinal as duas
equipes melhor classificadas
de cada grupo, que se enfren
tam em cruzamento olímpico.
Os vencedores se enfrentam
na final do Campeonato Para

naense, em partidas de ida e

volta. Já no quesito artilharia,
quem leva melhor é Marcelo
Ramos, do Atlético-PR, com

dez gols. Em segundo vem

Keirrison, do Coritiba empata
do com Clenio, do Paranavaí.

Cuca consegue efeito suspensivo no TJD
Treinador do Botafogo estará em campo no domingo contra o Volta Redonda (RJ)

RIO DE JANEIRO

O presidente do Tribunal
de Justiça Desportiva da Fe

deração, Sergio Saraiva, con
cedeu o efeito suspensivo ao

técnico Cuca, que havia sido

suspenso por
- 30 dias. Com

isso, o treinador poderá dirigir
o Botafogo no jogo deste do

mingo, contra o Volta Redon
da, às 18h10, no Engenhão.
O novo julgamento, agora no

8 Pleno do TJD/RJ, ainda não

ê tem data marcada.
Cuca liberado pela Justiça Desportiva ''Agora com essa boa notí-

cia, a defesa parte para o Ple
no do TJD/RJ mais confiante
no provimento do recurso.

Estamos otimistas e torcendo
para que a justiça seja feita e o

Cuca seja absolvido", afirmou
o advogado do Botafogo, Aní
bal Rouxinol.

Cuca não é o único 'refor
ço' do time para o duelo de do
mingo. O goleiro Renan, que
estava com a seleção brasilei
ra sub-19 na Granja Comary,
em Teresópolis, foi liberado
pela CBF para se apresentar

ao Botafogo. Com isso, o clube
passa a ter dois jogadores na

posição para a partida: o outro
é Marcos Leandro.

Renan estava na seleção
treinando para o Torneio do

.

Mediterrâneo, na Espanha. Na
quinta-feira o presidents em

exercício do Botafogo, Marcos
Portella, pediu a liberação do
goleiro, concedida nesta sexta

pelo presidente Ricardo Tei
xeira. O atleta ficará à disposi
ção do Botafogo até o próximo
domingo.

O CORREIO DO POVO rnSABADO. 8 DE MARÇO DE 200ã

CAMPEONATO PAULISTA
Resultados - 13° Rodada

Hoje
16h - Rio Claro x Juventus
18h10 - MarHia x Ponte Preta
18h10 - Portuguesa x São Paulo
Amanhã
16h - Corinthians x Guaratinguetá
16h - Bragantino x Polmeiros
18h10 - Santos x Noroeste
18h10 - Mirossol x Guaroni
18h10 - Sertãozinho x São Caetano

CAMPEONATO CARIOCA
Resultados - 2° Rodada

Hoje
• Sh - Vasco x Duque de Caxias
11S. ' u - América x Cabofriense
18h1l - Fluminense x Friburguense
Amanhã
15h - Mesquita x Boavista
15h - Resende x Macaé
15h - Cardoso Moreira x Madureira
16h - Flamengo x Americano
18h10 - Botafogo x Volta Redonda

Resultados - 10° Rodada

Hoje
16h - São José-POA x São Luiz
17h - Santa Cruz x Esportivo
18h30 - Internacional x Brasil
20h30 - Juventude x Guarany
Amanhã
16h - Ulbro x Caxias
16h - Novo Ha,mburgo x Grêmio

Resultados - 15° Rodada
Amanhã
15h45 - Coritiba x Iguaçu
15h45 - Rio Bronco x Cianorte
15h45 - Engenheiro Beltmo x Paraná
15h45 - lroty xAtlético
15h45 - Real Brosil x Cascavel
15h45 - Toledo x Galo/Adap
15h45 - Portuguesa x Londrina
15h45 - Paranavaí x J. Malucelli .

Hoje
19h - Poker!Petrópolis/lkinha x
Joinvilie/KrOna/DalPonte
19h - Cabo Frio/Macaé/Cimed x
SPFClPmiaClubeUberlândia
19h - RCGlBanespa x Naga/Zaeli/
Penalty/Umu
Amanhã
11 h V&M Minas x CER Atlântico
Segunda-feiro
20h15 - UlbrulSuzano x .

.

VascolUSStVassouros
20h15 - CortianD/UCSIAFF x Carlos
Barbosa
20h15 - Teresópolis/DalPonte x
CER Atlântico
20h15 - ÁlvareslVit6rio/ES xJoinville/
Krona/DalPonte

.z
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Cara9�� Auto Elite
Uma r:etaç;ão de confiança.

fI! O CORREIO DO POVO
SABADO. 8 DE MARÇO DE 2008 PUBLICIDADE

• 60 meses para Ragar*· Antes de eemprer, compare • Venha fazer um Best Drive
� r.rrii
__ INCLUSO.

WWw.vw.com.br. Financiamento está sujeito à aprovação de cadastro pela financeira. Os veiculos Volkswagen estão em conformidade com o PROCONVE (Programa de
Controle de Poluição de Ar por Veículos Automotores). Ofertas válidas até 08/03/2008 ou enquanto durarem os estoques, o que ocorrer primeiro. Fotos meramente ilustrativas.
Preços anunciados de veiculas com venda direta (internet), sem troca e a vista. 'Brindes condicionados à compra de veiculo VW O km.
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