
TV's disputam
o apresentador
Com sucesso na Record, Márcio Garcia
volta a chamar a atenção da Globo.
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Pesquisa sobre uso de celular no

�
�

Brasil mostro que 46% das crian
ças com idade entre 7 e 13 anos

possuem celular. A faixa etária com

o maior índice de usuários é a de
25 a 32 anos, na qual 80,6% têm
o aparelho de telefonia móvel. Já
entre os que têm mais de 50 anos,
o índice é de 48%. Segundo o le
vantamento, os índices dos mois
novos e mais velhos tiveram maior
elevação no ano de 2Q07.

Eleição afasta
os secretários
Quem for concorrer ao cargo de ve

reador deve pedir exoneração oté a

próxima sexta-feira.
_ ," Página 4

._ Juventus luta
contra degola
Tricolor enfrenta o Metropolitano
domingo, às 16h em Timbó. Uma
vitória pode tirar o time da zona de
rebaixamento.
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Bombeiro quer
mudar a classe

Mil) •

J IStér'1#0 E 10
. SPOrte IJM

Referência nacional do Programo Esporte
e Cidadania (PEe), Jaraguá do Sul tênLse.is
mil crianças envolvidos nos atividades. Um
dos objetivos é promover o inclusão social.

••

SCHUTZENFEST MAIS CURTA E SEM LOCAL
Imposse entre o prefeitura e o Solvito pode inviobilizor o festo. 6

Reorganizamos o seu CLt\SSJlllAlS.
Agora fitou ainda mais fácil de encontrar o que você prcr,ura!

Qtlinlll-feira: (L\SSl\lUSJeg6dos
Sextll-fetnr. C:USS1\WS Oportunidades
SiilladO: f:L\SSl\lUS ImóveislPardnllivelslhiculoS/PradUIOS & Serviços
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CHARGE

PONTO DE VISTA

DO LEITOR

Justiça reconhece
direito à indenização

Os tribunais pátrios vêm pacificando o entendimento
"

acerca dos prejuízos sofridos pelo consumidor no que se

refere aos contratos de particípação financeira, firmados
entre as operadoras estaduais de telefonia e os adquiren
tes de linhas telefônicas antes de 30 de junho de 1997.

"Consoante entendimento pacificado no âmbito da
Segunda Seção, em contrato de partícipação financeira,
firmado entre a Brasil Telecom S/A e o adquirente de li
nha telefônica, este tem direito -a receber a quantidade
de ações correspondente .ao valor patrimonial na data da
integralização, sob pena de sofrer severo prejuízo; não
podendo ficar ao alvedrío da empresa ou de' ato norma

tivo de 'natureza adminístrativa Q' critério para tal, em

detrimento do valor efetivamente integrálizado" (REsp
.

500.236/RS).
A partir de 1972, e Governo Federal começou a expan

dir o serviço de telefonia fixa no Brasil, por meio de um
mecanismo de auto-financiamento, materializado nos

"contratos de participação financeira". Esses contratos
vinculavam a aquisição da linha telefônica a uma contri

buição para a operadora (empresas estatais que operavam
em regime de monopólio local) que, por sua vez, compro
metiam-se a restituir esse subsídio na forma de ações da
própria empresa ou da Telebrás.

Segundo o contrato, o valor inicialmente investido

pelo consumidor seria convertido em ações da compa
nhia, com assinatura em nome- do contratante-A presta
dora teria até doze meses da data da integralízaçâo para
retribuir ao consumidor o valor investido.

Porém, a falta 'de correção dos valores íntegralizados,
e a forma de cálculo que, devido à inflação galopante
dos anos 90, resultava no aumento do valor da ações. e,
conseqüentemente, na diminuição da quantidade a ser

recebida pelo consumidor, trouxe prejuízos financeiros,
indenizáveis pela via judicial '.

.

Os consumidores que adquiriram suas linhas telefôni
cas através dos contratos de partícípação financeira, antes
de 30/06/1997, devem procurar um advogado de sua con-

,

fiança, para reaver os valores devidos pela via judicial,
mesmo que as ações já tenham sido comercializadas. '

BRENDA CAROLINE FUCK E CAROLLINE VEGINI ElEBER, ADVOGADAS

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

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

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

* telefone (* não serão publicados).

o CORREIO DO POVOAinda a avaliação dos cursos de Direito no País
-

cortar 13.786 vagas por terem baixo te e de seus acadêmicos em relação
desempenho de acordo com os re- ao compromisso com a comunidade
sultados do Enade. diante de um fato que causou grande

A exemplo do que já havia sido dissabor pela maneira como o assun

tornado público quando o MEC ad- to havia sido conduzido na opinião
mitiu 'que a avaliação feita ao curso pública.
mantido pela Instituição havia sido Felizmente, a informação foi cor-

O assunto relacionado com a par- indevida por ser essa uma atribuição rigida para dar, tranqüilidade neste

tírípação dos cursos 'de Direito no do Conselho Estadual de Educação, início de semestre letivo, principal-
� 'l8 Nacional de Desempenho consideramos oportuno divulgar o mente para quem faz do curso de Di-
(' Lstudantes [Enade], que há al- fato de que novamente Jaraguá do reito a sua primeira opção de gradu-
guns meses ganhou destaque na mí- Sul foi mantida fora desta relação ação superior.
dia, voltou a SBr notícia durante essa de graduações onde o órgão federal' O curso de Direito está cada vez

semana, com o Ministério da Educa- determinou reduções no número de .mais firme e forte, e comemoran

ção (MEC) divulgando novas infor- 'vagas. do a colação de grau de mais uma

mações sobre o assunto. Conforme Esse esclarecimento se faz opor- turma no último dia 14; ao lado das
foi noticiado pelos principais meios tuna unicamente com o propósito demais formaturas que estão aconte

de comunicação, o MEC divulgou de reafirínar a convicção da direção cendo durante os meses de março e

lista" de 23 cursos de' que deverão' 'da'--rristituiçãà,
-

do seu corpo docen- de abril.

PEDRA SANTANA

ALVES, REITORA
DO CENTRO
UNIVERSITÁRIO DE

, JARAGUÁ 00 SUL
-liNER.! .
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----------POLITICA

FALA Aí!

" Não adianto
cobrar por segurança
se ninguém quer

cadeia perto de coso. "
NEUCIMAR FRAGA (PR-ES),

DEPUTADO FEDERAL e presidente
de CPI que investiga o sistema
carcerário no país, sobre Santa

Catarina.

"Eu não posso construir
(presídíos) no lua."
JUSTINIANO PEDROSO,

SECRETÁRIO EXECUTIVO DE

JUSTIÇA E CIDADANIA DO
.

ESTADO, sobre a resistência
das comunidades..

"
Não· temos nenhuma

.

esperança de uma

discussão democrático.',
CÉLIA MARIA CAMPOS,
DIRETORA DO SINTEP,

.

soble o projeto do governo que cria a

Previdência dos servidores estaduais.

Benefício ampliado
Deputado Pedro Uczai (PT) é autor de emendo o projeto que pode dor
gratuidade no transporte coletivo intermunicipal para pessoas com mais
de 60 anos e rendo inferior o dois salários mínimos. No legislatura pas
sado teve projeto semelhante rejeitado pelo Assembléia legislativo à
proposto que se discute agora, mos que estende o benefício apenas poro
usuários com mais de 65 anos. Uczai lanço müo do Estatuto do Idoso, lei
federal vigénte desde outubro de 2003, que classifico como idoso todos os

pessoas com mais de 60 anos, hoje já beneficiados com o gratuidade no

transporte interestadual. Argumento que se o lei federal assim rezo, é preci
so acatá-lo no prático no âmbito do Estado, o quem compete fazer isso, até
porque o lei maior deve prevalecer.

CANDIDATOS
lideranças partidários aceleram os

acertos poro compor chapas majori
tários. No negócio, entram possíveis
alianças poro os eleições proporcio
nais. Por enquanto, dois nomes estão
confirmados: Moacir Bertoldi (PMDB),
que vai à reeleição, e o petista Dionei
Wolter do Silvo, único opção do par
tido com densidade eleitoral para um

embote desse porte.VICE-VERSA
Pelo que elo é hoje e que poderá vir
o ser em 2010. A frase do senadora '

Ideli Salvatti (PT), líder do governo TURNO UNICO
no Senado, 00 votar contra o con- É bom lembrar que Jaraguá do Sul
vocação da ministro Dilma Roussef ainda está distante do segundo turno,
para depor no comissão que inves- que só ocorre em cidades com mai's de
tiga os cartões corporativos, não 200 mil eleitores. Hoje, Florianópolis,
deixo dúvlaas: Dilmo, que comando. r •

loinville e Blumenau ell) SC..Aqui qín-
os verbos do PAC, é, hoje, candidato do não chegamos o 90 mil. Vai daí que
à sucessão do presidente lula. o mais votado leva. E quem perde mofo

.

quetm anos.

O CORREIO DO POVODSABADO, 29 DE MARÇO DE 2008

f,�ador José Osório d� ÁÜ
pltrnte um programa'de g
ro, com dinheiro do;con

obeça de alguns, nado cont

QUESTIONANDO
Tribunal de Contos do Estado. querexplicações do ex-prefeito Irineu
Pasold (PSDB) e do atual Moacir Be'rtoldi (PMDB)"sobre o compro do
rédio-sede do prefeitura, sem licitação público. O negócio, feêflado
rp R$ 8 milhões em 2004 quHado só em dezembro de 2001, foi
r� R$ 10 milhões pOt co juro�,e multes por otros�í��e Rr��-., ii
çoes. ,'W " s

SAÚDE
Convênio com' validade de dois �nos o ser assinado entre o prefeitura
de Massaranduba e o Cason determino que o estatal repasse 5% do
receito bruta aferido no município poro investimentos exclusivos em

obras de saneamento básico .

.F EXPLICAÇÃO
• :¥t;;RegiQpe Candice Schioc,het, dora do dengue em Jar ,eXt!!

plica 'que os proprietários êncins localizados no Fer inodi
� Prqdi e Ângelo Schiochet já foro..m avisados sobre os providências que
devem tomar sobre os piscinas abandonados. A da Ruo Fernado Pradi
inclusive já é monitorado por armadilhas, mos até agora, nado foi en
contrado. Já no Vila Rau, Regiane esclarece que não há risco Ilenbum,
pois o águo é barrento, por is��nõo h,abitoda por larvas do dengue.

,-,,:� >,
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Secretários se afastam dos cargos
Prazo de desincompatibilização é de seis meses para concorrer a vereador
JARAGUÁ DO SUL

A partir da próxima semana,
as Prefeituras vão sofrer mu

danças no quadro de funcioná
rios, especialmente no primeiro
escalão. Secretários municipais
que pretendem concorrer a va

gas nas Câmaras de Vereadores
.

deverão pedir exoneração dos
cargos até a sexta-feira, a exatos
seis meses das eleições muni

cipais de 5 de outubro. O pra
zo de desincompatibilização é
uma exigência da lei eleitoral.

O afastamento seis meses

antes do pleito também se es

tende para o servidor público,
estatutário ou celetista, com

competência no lançamen
to, arrecadação ou fiscaliza
ção de tributos que queira se

candidatar a vereador. Já se

a intenção é concorrer a pre
feito, o servidor deverá deixar
a função quatro meses antes
das eleições. O mesmo prazo
é exigido para os secretários

municipais que queiram se

lançar à majoritária.
Até ontem, todos os respon

sáveis pelas pastas da Prefeitura
de [araguá do Sul ainda respon-

diam pelo cargo, mas já estão

confirmados que vão disputar
as eleições o secretário de Agri
cultura, Amarildo Sarti (PV), o
Extraordinário para Assuntos
de Gestão, JairAlexandre (PSB),
e o de Urbanismo, Manso Pia
zera (PR). Este, inclusive, foi
eleito vereador em 2004 e deve
rá reassumir a vaga na Câmara
nos próximos dias.

Com status de secretário, o
presidente da Fundação de Es

portes, Jean Leutprecht (PC do
B), e a presidente da Fundação
Cultural, Natália Petry (PSB),
também vão participar das
eleições. Na última, Leutpre
cht e Natália concorreram a

vereador, e ficaram como pri
meiro suplente dos partidos
pelo qual foram eleitos, PTB e

Pp, respectivamente. Os secre

tários que se afastarem agora
também estarão credenciados

para concorrer a prefeito e

vice já que, neste caso, o TSE

(Tribunal Superior Eleitoral)
exige a desincompatibilização
quatro meses antes do pleito.

CAROLINA TOMASELLI

PSDB lança pré-��ndidatura
do ex-prefeito Victor Kleine
GUARAMIRIM

O ex-prefeito Vitor Kleine
foi confirmado pré-candidato
às eleições majoritárias de 5

de outubro pelo PSDB, em reu

nião realizada na última quin
ta-feira. Os nomes do vereador
Marcos Mannes e do empre
sário Luiz Carlos Mannes, o

Calito, também vinham sendo

cogitados para disputar a Pre
feitura. Em [araguá do Sul, o

também ex-prefeito e tucano

Irineu Pasold foi lançado pré
candidato esta semana.

Kleine defende a formação
de um grupo disposto a traba
lhar em favor de "um grande
projeto para o município" e,

por isto, disse, o partido está
aberto a coligações. Segundo
ele, o PSDB já conversou com

representantes do PT, PR, PDT
e deverá se reunir nos próxi
mos dias com PMDB e PPS.
"Temos muito o que fazer e

estamos dispostos a colocai a
nossa experiência a favor des
te grande projeto",

.

discursou
o tucano, que recebeu apoio
de Calito Mannes, candidato a

prefeito nas últimas eleições.
Victor Kleine comandou

o município de 1993 a 1996,
então pelo PPB. Ingressou
no PSDB em 1999. Seu úl
timo êargo público foi o de

gerente de Infra-estrutura
da Secretaria de Desenvol
vimento Regional de Jaraguá
do Sul, no primeiro governo
de Luiz Henrique da Silveira
(PMDB). No cargo, o tucano

coordenou os trabalhos das

principais obras realizadas

pelo Estado na região, en

tre elas a Rodovia do Arroz.
Ex-coordenador regional. do
PSDB, Kleine atualmente
exerce papel de conselheiro
dos filiados e membros da
executiva do partido.

CARGO ELETIVO ATUAL CARGO ALMEJADO PRAZO DE DESINCOMPATlBILlZAÇAO
PREFEITO mesmo cargo nõo há

outro cargo 6 meses antes do pleito -

VICE-PREFEITO mesmo cargo nõo há
outro cargo nõo há. Se substituir.o titular nos 6 meses antes do pleito, fica inelegível

VEREADOR mesmo cargo nõo há
outro cargo nõo há

PRESIDENTE DA mesmo cargo nõo há
CÂMARA outro cor o nõo há. Se substituir o titular nos 6 meses antes do leito fica inele ívelg p g

ATUAL FUNÇÃO DESINCOMPAllBILIlAÇÃO
PARA PREFEITO E PARA VEREADOR

Secretário municipal 4 meses 6 meses

Cargo em comissõo 3 meses 3 meses

Servidor público 3 meses 3 meses

estatutário ou celetista
Servidor público 4 meses 6 meses

estatutário ou celetista
na área de tributos * fonte Fecam

PMOB capacita pré�candidatos
O PMDB de Guaramirim promove amanhõ um curso de capacitaçõo política para os pré-candidatos do partido nestas eleições.

Serão ao todo dez encontros, sempre aos domingos. com duraçõo de três horas cada. O curso, por vídeo-conferência, será realizado
na sede do diretório do PPS (ao lado da Rádio Comunitária) e terá como mediadoresJanine Bylaardt e Cristiane Poltromieri.
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Bombeiros buscam reclassificação
Objetivo é reduzir tarifa do seguro contra incêndio das empresas da região
JARAGUÁ DO SUL

OS Bombeiros de [araguá do
Sul buscam a reclassificação da
corporação junto ao IRE [Insti
tuto de Resseguros do Brasil), do
Rio de [aneiro/R]. O objetivo da
mudança de classe é reduzir a ta
rifa do seguro contra incêndio das

empresas da região. Atualmente,
os bombeiros domunicípio estão
na classe nível 2 (classificação
média), mas pretendem chegar
ao último nível, o número 1.

O conselheiro da corpora
ção, José Carlos Neves, explica
que os critérios de classificação
do IRB levam em conta a estru

tura e o trabalho de combate e

prevenção a incêndios - corno

a quantidade e o estado das via
turas e equipamentos, implan
tação de brigadas de incêndio
nas empresas, treinamentos
realizados e rede de hidrantes
instalada. "Se chegarmos na

classe 1, o seguro contra incên- .

dia vai ficar mais barato e pode
remos retribuir a ajuda dos em

presários da região, que sempre
doam viaturas e equipamentos
à corporação", afirmou.

De acordo com Neves, a aná-

MUDANÇA DE NíVEL

Formatura dos
alunos bombeiros

A formaturo do terceiro turma do
curso de capacitação dos Bombeiros
Voluntários de Jaraguá do Sul aconte
ce hoje, às 19h30, no AABB (Associa
ção Atlético Banco do Brasil). A turma
é formado por 24 alunos e o curso teve

duração de 600 horos/aula (cerco de
seis meses). O próximo curso de capa
citação deve iniciar no dia 24 de moia.
As aulas acontecerão aos sábados pelo
manhã e à tarde. Outros informações
podem ser obtidos no site www.bvjs.
com.br.

lise do IRE não tem data estipula
da para acontecer. Paramensurar
a economia que a reclassificação
pode gerar, o conselheiro exem

plificou. "Um supermercado lo
calizado num município onde
não há Corpo de Bombeiros
(classe 4) que faz um seguro no

valor de R$ 10 milhões irá pagar
cerca de R$ 23.598 de seguro
incêndio por ano. Se o mesmo

supermercado estiver localizado
numa cidade onde a corporação
tem classificação nível 2, irá pa
gar R$ 19.238, uma economia de
R$ 4.360 por ano".

Os Bombeiros Voluntários de

Jaraguá do Sul atuam no muni
cípio há 41 anos. A corporação
conta com uma sede, no Centro,
três subsedes (Ioão Pessoa, Barra
do Rio Cerro e Nereu Ramos), 22
viaturas, 120 voluntários e 22

funcionários efetivos. Neste ano,
foram atendidas 2.837 ocorrên
cias. Aha passado, os bombeiros
prestarammais de 15 mil atendi
mentos, a maioria em acidentes
de trânsito.

DAIANE ZANGHELINI Bombeiros Voluntários de Jaraguá do Sul prestaram mais de 15 mil atendimentos no ano passado

Homem detido por porte ilegal
de armas pela segunda vez

munições calibre 12 intactas,
34 cartuchos de munição cali
bre 38 também intactos e dois
rádios comunicadores.

Esta é a segunda vez que L.
foi detido por porte ilegal de
arma. Em dezembro de 2007,
ele foi flagrado portando no

veículo uma pistola, 16 muni

ções, um carregador com mais
13 munições, uma cartucheira
com 23· munições calibre 12,
um bastão retrátil e uma faca.

A Polícia Militar apreendeu
um verdadeiro "arsenal'tna tar
de de quinta-feira, na Rua José
Theodoro Ribeiro, na Ilha da

Figueira. Ao revistar uma ca

minhonete envolvida num aci
dente com bicicleta, conduzida
por L.L.B.J, 33 anos, a PM en

controu um revólver calibre 38::;;

� com seis cartuchos intactos, um
o-

g facão, urna faca, um canivete

� multifuncional, papel de seda

para a confecção de cigarros, 47Armas estavam escondidas dentro de uma caminhonete Courier
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Edna teme desmoronamentos

Moradora teme

queda de barro

,

_,.'

JARAGUÁ DO SUL

Depois de dois meses da
enxurrada que abalou [ara
guá do Sul ainda existem
moradores que encontram
dificuldades em arrumar os

estragos. É o caso da costurei
ra Edna Postai, 35 anos, que
mora no Loteamento Oligário,
na Tifa Martins. No día 30 de
janeiro, parte do seu terreno

desmoronou com a forte chu
va. A Defesa Civil esteve no

local e constatou que a área
era de risco e que necessita
va da remoção do material e
da construção de um muro

de contenção. A moradora
não tem dinheiro para retirar ,

o material e teme uma nova

queda de barreira. "Cada vez

que chove não conseguimos
dormir", relatou Edna.

O secretário de Obras, Al
berto Marcatto, disse que não
cabe a prefeitura realizar a

obra, já que o- terreno "é uma

propriedade particular" . Já
a costureira alega que o lote

pertence ao Executivo. Segun
do Mr

,

=, o local está em

processo Lie regularização e

ainda.não é consíderado área
vet �e, ou seja, de propriedade
da prefeitura. "Temos a res

ponsabilidade de manter vias
e prédios públicos, proprieda
des particulares são de com

petência do morador", disse o

secretário.

SCHÜTZENFEST

, .. �

-6ERAL----------

Festa mais curta este ano
Comissão não estáíormada e localainda não foi definido
JARAGUÁ DO SUL

Há 19 anos, o mês de ou

tubro é especial para a popu
lação de Jaraguá do Sul. Isto

porque nesta época, as ruas e

lojas se enfeitam, as pessoas
vestem os trajes típicos e re

servam alguns dias para viver
a alegria e a tradição da Schüt
zenfest. Aliás, o espírito das
festas alemãs toma conta de
todo o Estado durante o mês
de outubro, o que atrai turis
tas e movimenta a economia
da região.

Mas este ano, incertezas

envolvem a 20a edição da Festa
dos Atiradores em Jaraguá do
Sul. O evento que sempre co

meça a ser planejado em mar

ço ainda não tem local defini
do para acontecer. A comissão
organizadora da festa deve ser

alterada, mas também não foi
oficialmente formada.

'

A presidente da Associa

ção dos Atiradores do Vale do

Itapocu que deve se manter

como uma das integrantes da
Comissão Organizadora, Gie
lead Siewerdt, explica que o

planejamento está dentro do

prazo e que algumas reuniões

já foram realizadas para discu
tir como será a realização da
festa. "Teremos reuniões a par
tir do dia 2 de abril. Se a festa
não for no pavilhão temos um

pl�iIo B, que ainda estamos es

tudando", revela.
Uma das mudanças já pre

vistas é que em 2008, a Schüt-

Este ano os jaraguaenses terão somente cinco dias para comemorar a tradicional Festa dos Atiradores

zenfest será mais curta. "Este
ano vai ser de quarta a domin

go", afirma. No ano passado,

foram dez dias de comemora

ções e um público de cerca de
73 mil visitantes.

Um dos motivos do atraso

nas definições para a realiza
ção da festa é o impasse entre

prefeitura e Salvita em relação
ao uso do pavilhão municipal.
Enquanto as duas partes não,
entrarem em acordo, a Schüt
zenfest não possui um local

para acontecer.

O problema já dura cerca

de 20 anos. O que ocorre é

que a administração avalia o

imóvel em R$ 4 milhões e está

disposta a pagar este valor.

DEBORA VOLPI

,

Depósito de óleo disponível.nas escolas
,

SDR lançou, o programa Recióleo que visa o reaproveitamento do óleo de cozinha

Ivo Schmitt fez o lançamento

.IIARAGUÁ DOS SUL

Apenas 1% do óleo utilizado
no planeta é reaproveitado. Pen
sando nesta estatística alarmante
a SDR lançou ontem de manhã,
o projeto Recióleo (Programa de
Recebimento e Reciclagem de
ÓleoUtilizado).

, O' objetivo do Recióleo é
conscíentízar estudantes e a' co

_ munidade para a importância de

� guardar o resíduo. "O maior tra

� balho será fazer c6rir(jüe âpolm
� lação guarde o óleo de cozinha",
comentou o gerente de Desen-

volvimento, Ivo Schmitt Filho .

Destacou ainda que, para cada
litro de óleo despejado nos rios,
são contaminados ummilhão de
litros de água.

O recolhimento acontecerá
da seguinte maneira: nas escolas
(cerca de 18 unidades escolares),
na sede da SDR e na Faculdade

Jangada terão PEVs (Pontos de

Entrega Voluntária) - com latões

�s, onde a população poderá
deposítar o óleo dentro de garra
fas PETs. Aempresa parceira do
projeto, a Ambiental Santos, fará

quinzenalmente o recolhimento
do material. COIl ',leo serão
feitos produtos de li.r.pcza.

O diretor de saneamento e

meio ambiente da Secretaria de
Desenvolvimento Sustentável,
Juliano Ranzolin, esteve no lan

çamento e disse que o governo
está pensando em integrar todas
as ações. Mas por enquanto, a

iniciativa ainda está em estudo.
Recentemente a Malwee Malhas
também lançou campanha, dis
ponibilizando o recolhimento do
resíduo na empresa.
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INDICADORES

CÂMBIO

Nova presidente dos Bombeiros -

Jurema assume
a presidênda
GUARAMIRIM

A delegada de Polícia. Ci
vil, Jurema Wulf, assumirá
no dia 10 de abril a presidên- .

cia do corpo de Bombeiros
- Voluntários de Guaramirim.
O vice-presidente será Mau
ro Deretti, funcionário da In
dústria Weg.

A nova
-

presidência se

reunirá quarta-feira, dia 2,
.

para traçar as metas e progra
mas aserem alcançados nos

próximos anos.

Jurema foi escolhida para
ocupar o lugar deAdemirOrsi
que por quase cinco anos es

teve à frente da entidade. Os
Bombeiros de Guaramirim
são associados à Abvesc (As
sociação dos Bombeiros Vo-

, .luntáríos do Estado de Santa

Catarina). O curso de _ capa
citação a�_"corpbração conta '

,". com máís.de 5,iÚnteressados:
,

entre Óriab;ças, Jovens' e adul
tos que almejam ingressar na
entidade. No mês de -junho
deste ano; novas vagas serão
abertas 'para reforçar o qua
dro de Voluntários:

ELEiÇÕES

Dia de regularizar o título
r Justiça Eleitoral realiza atendimento hoje em Corupá

.

-CORUPÁ
Eleitores de Corupá que

precisam fazer a transferência,
revisão e retirar a primeira ou a

segunda via do título de eleitor
não precisarão sair do municí

pio para ir até Jaraguá do Sul,
onde funciona o cartório eleito
ral. Hoje, a Justiça Eleitoral vai
realizar o atendimento volante
na Escola Tereza Ramos (Rua
Vidal Ramos, 75, centro), das
8 às 17 horas. Como o serviço
é on-line, o eleitor receberá na

hora seu primeiro título ou o

novo documento.
"O evento será a única opor-

- tunidade para os eleitores COIU

paenses regularizarem a situa

ção perante a Justiça Eleitoral
no próprio município", ressalta
a chefe do cartório, Simone La
deira, informando que os jovens
com 15 anos e que completarão
16 até o dia das eleições, 5 de ou
tubro, podem fazer o seu primei
ro título de eleitor. Neste caso, é

preciso apresentar a identidade
ou certidão de nascimento, com
provante de residência e certifi
cado de alistamentomilitar, este
para aqueles que completaram
18 anos até 2007.

Já para quem deseja fazer a
transferência demunicípio ali a -

revisão, que inclui alteração de
endereço, local de votação ou

o próprio nome, são necessá
rios o título antigo, identidade
e comprovante de residência.
Os dois últimos também são
os documentos exigidos para

�
o
o::
UJ
õ:
o:-
o
o

§?
'5
O'
cc
«

Corupaenses podem regularizar o título de eleitor hoje no próprio município, está é a única oportunidade

lhar voluntariamente como

mesários nestas eleições. Não
podem ser nomeados mesários
candidatos e parentes dos mes
mos.

- Também estão proibidos
de exercer a função membros

- dos Diretórios de partidos, po
liciais, funcionários de cargos
de confiança do Executivo,
pertencentes ao serviço eleito
ral e menores de 18 anos.

retirar a segunda via. "Como
não 'há nenhuma alteração ca

dastral, a segunda via poderá
ser feita até dez dias antes das

eleições", informou Simone.

Hoje, o cartório eleitoral
também recebe inscrições

-

de
eleitores que desejam traba- CAROLINA TOMASELLI

Receito Federal· entrego automóveis
Guaramirim deve receber cinco carros e um ônibus em situação irregular

Município terá mais carros

'GUARAMIRIM rim poderá requerer mais um de computador, dez computa-
A Receita Federal de Foz do ônibus. As informações sobre os dores, 11 estabilizadores, uma

Iguaçu, no Paraná, tem mais de veículos serão repassadas na se- .impressora a laser, um servi
cinco mil automóveis apreendi- gunda-feira em coletiva na sede 'dor, um roteador wirelles, um
dos no pátio da entidade e reali- do Executivo Municipal, e a eS7 ' . aparelho de TV, um data show,
za doações paraos municípios."

-

colhados modelos fica a cargo um aparelho de DVD, urna
- O secretário de Planejamento de

-

da Receita Federal. _.
mesa para impressora e um ar-

Cuaramírím, Vàlériô Verbinem, . Cuaramírim também 'gililha- mário baixo em MDE
solicitoti ontem, á doação deal- -

rá em breve, do mínístério ;dàS
'
-,

Alguns destes produtos po
guns desses' veículos ..

_o"

'COInllilicàções, através dO'ptÓ"_
'

derão ser apresentados já' da
Verbinem viajou para Foz do' grama de Inclusão Dígital, equi- .segundá-feíra à comunídade

Iguaçu e pretende. trazer para a pamentos eletrônicos e .acessó- pela secretária de Educação
cidade cinco carros e um ônibus rios. Estão previstas' a chegada Maria Inês Fernandes Corrêa:
Scania. Após dois meses da do- de: 21 cadeiras multiuso, uma
ação, a Prefeitura de Guarami- mesa de professor, 11 mesas OSNIALVES
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� Patrocínio' ,

-

o.
," 'i' �

,

,.
, O ',valor ,divu'lgado ,pelo' O Correio 'do
Povo de R$:30 mil referente ao projeto

+,' de côpaçitaçâo':des professores pelo
" lnstltutc Rà-bugio; no, dia ,27, 'retere

I
' ,se «penas ao, fretamento dos, ônibus:

; A P.etrobrps, mimtenedora do projeto,
,

.

fnveste 00 todo no instituto o mono'

.'!. t�nte de'RS 380 mll pqra' despesas de:
'sclérlos e mctertcl didático., ,I

.

. JARÁGUÁ DO SUL
,1 .t

'

"'Assoei'tlção 'de
:

.. servidóres "

. "

"

,

:' Qs servidores, públicos, aposentados
: da Prefeitura de' Jaraguá. do Sul criam:

: su�' próprio associação em cerimônia
i, . realizada ontem, no salão paroquial
,: da Igreja do Barra do Rio Cerro. A in

formação é do diretor-presidente do
lnstnuto de,Segoridalie do�ServidoJes '

Público$
,

MiJ,hicipais' \,Issem); Juliano',
NOfq, aéFl�scelÍtondo'que o trabalho' de

, �implgntação iüvem sendo desemot
I ,vido há um anil.;Atualmênte, há 270
•

:aposent�dos:pelô lssem. '

..
,

: ,; :::' ,':,
..

' ). .

". ': '

',.,,',', .
-: :. . .-'-

\;-: ,J,
• _" .: ....

h

",' ,,_.
"

.

,

Informática
A Prefeitura de'Corupá, em parceria com

o CEFET-SC, 'obre inscrições para curso

gratuito de Informática Básico. O curso

é direcionado para pessoas do comuni
dade; ,acima de 18 anos. As inscriçõe�
podem ser feitas,i\á SecretariaMunicipal ,

'
,

de Educação, de 1° a 7 de abril, das 8 às '

12 horas e das 14 às 1-7 horas. Vagas li
mitadas. Para iilscrição é necessário apre
sentar fotoCópia do identidade e CPE

': VALE DO ITAPOCU

" 10 milhões'
� 'para e�presas"

�' o' .conselhQ de Desenvolvimento Regio
I. nal de janiguíí aprovou R$ 10 milhões

,

. para, empresas da região através do
Prodec. Serão bene.ficiadas às emprésas
,Urbano:Agróindu'strial Ltda; 'Delpi'Com'-,

.

:ponentes Lt�a; N6T Ferramentas Ltda na
. modàlidade Prodec Industrial, e a Hovan

't
,; Loja:'dé 'Óep�rtqmentos ltdà através do

'i: 'ProdeG Comercial'. O'p'rogroma',beileficia, .

, as' empresgs através ,da' ,po�ergàç�o QO, "

-l hicremeQto'�o 1.cIy1S: .

"

" ',"
,
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VOLTANDO PARA A GLOBO
Com sucesso na Record, especula-se que
Márcio Garcia esteja namira dos Marinhos

GUARAMiRIM
o dinheiro arrecadado com o IPTU retorna 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,março poderá comparecer e retirar diretamente na prefeitura. Para pagamento à vista o desconto
é de 20%, a prazo, o parcelamento é em até 6 vezes. Pague em dia seu IPTU, Guaramirim só tem a ganhar.

Prestes a renovar seu contrato com a Re- tagens externas e curiosidades.
cord, correm os boatos de que a Globo também Vale a pena falar um pouco da história do
estaria interessada em ter o passe de Márcio ator. O nome completo dele é Márcio Garcia
Garcia de volta. É sabido que um dos entra- Machado. Carioca da capital, nasceu sob o

.,

v.es para que o galã renove com a emissora de signo de Áries, em 17 de abril de 1970. Antes
,

'.: Edir Macedo e a exigência de que ele faça mer- da fama Márcio fazia faculdade de Adminis-
c

chandising no programa que comanda todos tração, podia andar pelo shopping e, ir à praia
-;

os sábados, coisa que o bonitão está relutante sem preocupação. Até que Sérgio Mattos, da
-. em aceitar. Já, na Globo, ele teria a .chance de agência Elite, ínterrompeu esta vida normal
�
voltar a fazer novelas. O, seu 'último trabalho e chamou o moreno alto para ser modelo.

"podá foi no ano de ZOb3, em "Celebridade", no Muitos cliques e desfiles depois, Márcio dei
·

papel do vilão Marcos Rangel. xou transbordar para as telas sua paixão por
»: -c Caso decida deixar a Record, o ator Rodrigo esportes - ele pratica natação, jiu-jitsu, boxe,

Faro está cotadíssimo para substituí-lo frente vôlei e futevôlei - e começou ti apresentar
ao '.'0 Mellhor. do Brasil": "M';rV Sports", esbanjando talento e carisma,

Enquanto a público-fã de Márcio Garcia es- qualidades que chamaram 'a atenção dos di
.� pera por sua decisão, ele vai contabilizando os reteres de novela.

sucessos de sua'carreira. .
Nas praias de Fortaleza, Márcio se deliciou

No comando de "O Melhor do Brasil", ele. vivendo seu primeiro pape'! na RedeClobo. Em
conquistou os telespectadores e, em algumas 1994, ele foi o ciumento Cassiano, jovem pes-

· ocasiões, deu à Record a vice-liderança isola- cador de "Tropicaliente". Depois vieram outros

da. registrando ótimos índices de audiência. . papéis, sempre bonzinhos, no máximo rapazes
A atração é um programa de variedades que conquistadores, como o Arnaldinho de '�n
mistura humor, competições, convidados es- dando Nas Nuvens" até que fez o mega vilão

'peciais, atrações musicais, entrevistas, repor- Marcos, em "Celebridade".

BIQUINIS, MAIÔS E SUNGAS

DESC.
À VISTA

INVESTIMENTO
EM GUARAMIRIM

Márcio Garcia no comando de "O Melhor do Brasil"

consegue excelentes índices de audiência
.

Carreira de sucesso
Além das novelas, Márcio inves

tiu no carreira de apresentador. CO"
mondou o "Ponto a Ponto" ao lado
de Danielle Winits e Ano Furtado e

"Gente Inocente", ambos na Globo.
No ano de 2004, apresentou o atra

ção "Sem Saída" e retomou a car

reira de ator fazendo uma partici
pação especial na novela "Provo de
Amor", interpretando o vilão Marcos
Barão. Tudo isso na Record.

E falando em novelas, além de
curtir o seu sucesso à frente de "O
Melhor do Brasil", Márcio Garcia
também particip.ou de "Vidas Opos
tos", interpretando Alencar, um

policial corrupto.
Agora, qual será o decisão de

Márcio Garcia? Ele continua sendo
um dos astros da Record ou volta a

fazer porte do costing global, atuan
do numa dos próximas produções do
emissora ou "ficando no geladeira",
ou seja é remunerado mas sai de
evidência, como muitos vezes acon

tece no mundo des artistas.
Há ainda fofoqueiros mais .afoi

tos que afirmam que n Interesse do
,Globo em suo volta é poro que o galã
justamente comande uma atração, o
ser exibido nos finais de semana. É
esperar paro ver.

ADMINISTRAÇÃO 2005 - 20GB
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CRÔNICA

CARLOS HENRIQUE SCHROEDER, ESCRiTOR

VARIEDADES�--------

o Aleph
Não me surpreendi ao encontrar o mapa no

armário, mas sim com o que aconteceria depois.
Cheguei aRio do Sul napenúltima sexta-feira, sob
uma chuva torrencial, paraministrar-um curso de
formação de escritores pelo SESe. Na solidão do
Hotel, releio "Formas breves", do argentino Ricar
do Piglia. Na primeira narrativa, Piglia passa seus
dias entre um hotel em Buenos Aires e outro em

La Plata: funções da Vida acadêmica.
"Os corredores vazios, os aposentos transitórios,

o clima anônimo desses lugares onde sempre se está
de passagem. Viver num hotel é o melhor modo de
não cair na ilusão de ter uma vida pessoal.."

Piglia, numa tarde qualquer em seu quarto de
hotel em La Plata, encontra num canto do guar
da-roupas, num desvão, as cartas de umamulher,
Angelita, que fugira de casa para evitarmudar de
cidade. Algum tempo depois, Piglia resolve vas

culhar o guarda-roupas de seu quarto de hotel em
Buenos Aires. Acha duas cartas, de um homem,
justamente em resposta àmulher de La Plata.

.

'� única explicação possível é pensar que eu

estava enfiado num mundo cindido e que havia
outros dois que também estavam enfiados num
mundo cindido, passando de um lado para outro
tal como eu e, por uma dessas estranhas combi
nações produzidas pelo acaso, as cartas haviam
coincidido comigo".

Ao retirar uma coberta do armário (a chuva
não pára, o frio aumenta), resolvo dar uma de Pi
glia e investigo comrminúcia: acho um papel, na
verdade um mapa, desenhado com nankin ver

melho. O mais estranho é que o mapa descreve
o hotel em que eu estava, e havia um x no meu

quarto, o de número 43. Paranóico, vasculho cada
centímetro do quarto: gavetas, lixeiros, procuro
um alçapão em baixo da cama, nada, nada.

Os olhos pesam, o sono chega, são quatro da
manhã, vou ao banheiro, lavo o rosto e volto a

olhar o mapa. Durmo. Sonho que sou a' primei
ra letra do alfabeto hebraico (Aleph), que lembra
um homem com pernas e braços afastados em

formato de uma estrela. Acordo assustado, ime
diatamente me lembro de Jorge Luis Borges, que
em um dos seus contos nomina como 'Aleph" um
ponto de onde é possível se ver todos os outros

pontos do Universo. Abro a janela do quarto, espe
rando ver o mundo todo numa escala diminuta,
todos os ângulos, todos os tempos, todas as vidas;
mas nada, chuva e neblina. Coloco minha surra

da jaqueta de.couro e resolvo caminhar na chu
va, como um desvairado (o que realmente sou),
subo a Aristiliano Ramos, a cidade está deserta,
habitada pela chuva. Sento na escadaria da igreja
Matriz, a chuva castiga, pingos robustos.'

Dez segundos. Pode ter sido resultado da fe
bre, ou da falta de sono, mas por dez segundos,

escadaria da igreja, eu vi a cidade, toda a cí
l�c.üe" metro a metro, não sei como, não sei expli
'dar, eu -Vi.-Voltei para o hotel, rasguei o mapa, fiz
outro, lll(Íi2àndo a escadaria da'igreja;-� escondi .

� �, '
,�_.

-

." �;:1 {�,,��t)� __

no ¥ID�O, Antesjle dormir, pensei �uma frase -_

do Piglia, que "ser borgeano é ter a capacidade de
ler tudo como ficção e de acreditar no poder da
ficção". No próximo final de semana retorno à ci-

, dade, sei que outro mapame aguarda.

Mistério em

Renaissance
Paris, 2054. A cidade cresce isolada do
mundo, sob suas próprias regras, onde
tudo é dominado pela Avalon. Ao meio
de arranha-céus, a jovem lIona, uma

cientista, é seqüestrada. Na sua busca,
um policial durão se envolve em uma pe
rigosa rede de intrigas.

jcost Smlers

•

Artes Sob Pressão
e a diversidade

o autor analisa as influencias determi
nantes que ocorrem nos bastidores das
decisões relativas às culturas espalhadas
pelo mundo - pri-ncipalmente no ramo

das artes. O'livro'também questiono que
tipo de vida artística local existe na era'
da globalização e por que essa é uma

questão que preciso ser levantado e dis
cutido na 'Sociedade atual.

NOVELAS

DESEJO PROIBIDO
Ciro pergunto o Viriato se voltará o ser seu

assessor. Magnólia ameaço deixar Viriato coso

'ele perdoe Ciro.Guorá se oferece poro fazer o

vestido de Cidinho poro o cesnmentc de Trojo
no.lúzero revelo 'o louro e Miguel que Álvaro
aplicou um golpe neles com uni registro de nas

cimento folso.lázoro os aconselho o partir poro
o desquite litigioso. Miguel pede desculpas o

Chico por ter gosto seu dinheiro com um docu
mento falso. Chico ameaço deserdor Henrique
coso ele não anule o casamento com louro.

BElEZA PURA
Joana consegue se livror de Cicatriz. José Hen- .

rique gmonte o Robson que Olavo assinou uma

procuração nos mesmos termos. Gaspar diz 00

pedreiro que o advogado tentou ·suborná-Io.
José Henrique banco o injustiçado e sai rogan
do uma praga contra Robson. Débora mondo
Eduardo entror em um armário. Betão desmaio
quando Guilherme conto que Joana foi seqües
trado. Joana ajudo Eleonora no fuga. Fernando
vê o chaveiro de Eduardo e brigo com o mãe.
Eduardo beijo Déboro, que diz que eles não po
dem se encontrar mais.

DUAS CARAS
Ferroço concordo com o viagem. Sílvio se lem
bro do passeio de borco com Renato e do foto
de ele não sobe nadar. Sílvio observo João Ba
tista. Ramona diz o Bronco que tem certeza de

que elo não agiu. de mó-fé. Claudius se de
cepciono quando Juvenol falo em suspender o

. embargo do fábrica de cimento e não concordo
com um acordo com Ferroço. Dagmar consele
Antônio. Clarissa diz o Célio que elo fez o coisa
certo do maneiro errado e teme o reação de
Bronco. Bronco obre o porto e encontro Sílvio.

AMOR E INTRIGAS
Alice pergunto por que Rofoelo não avisou que
o confecção foi assaltado. Rofoelo não conse

gue encarar Alice e diz que quer abandonar o

sociedade. Giuseppe não deixo Bruno entrar
no coso dele. Bruno imploro poro entrar, Con
trnrlndo, Giuseppe o deixo entrar. João chego
à pensão e vê que Eva está trabalhando com

Celeste. Alice diz poro Rofoelo que alguém quer
prêjiiiJicádo:-Rofoe.lo diz que o roubo no confec
ção foi parecido coin o que aconteceu em Ouro
Preto. Silvio diz poro Mario que o cosueo pode
ser de Daniel.

CAMINHOS DO CORAÇÃO
Copeletti ovJso que Marcelo não pode sair do
laboratório, pois é perigoso. A dor de cabeça
de Marcelo aumento e Copeletti aviso que só
iró melhorar quando ele poror de contrariar os
ordêns de Júlio. Morcela diz que não aceito o

i'déio de viver sem seu passado. César .chomo
Vová, Pocholo e Cris e diz que eles precisam de
um plano poro sair do loborotório. Batista conto

poro Irmo e Aristóteles que um ladrão quebrou
o vidro do corro e roubou seu celutor. Noé e

mendigo lutam no proia.
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Gyselle deixa
ator sem graça
A vice-campeã do BBB 8, Gyselle,
conheceu Rafael Almeida, galã de

, Malhação, nesta semana, no Projac.
Rafael Almeida conversou com Gyselle
'para saber um pouco mais sobre' o

, programa. Ele fez diversas perguntas,
que já foram feitas por várias pes
soas, e isso não empolgou Gyselle. A
"roça, então, encerrou a conversa 'com

a ,pergunta: "Oual o seu nome?". Sem
,

graça, Rafael se apresentou.

Brangelina pode
bater recorde
o mercado de fotos de bebês de
celebridades anda mesmo aquecido.
Segundo o jornal "New York Pos!", já
chegou em US$ 10 milhões o valor
das primeiras imagens do filho - ou

filhos- que Angelina Jolie e Brad, Pitt
esperam. O valor seria um novo re

corde no mais recente baby boom. As
fotos dos gêmeos Max e Emme teriam
rendido US$ 6 milhões para Jennifer
lopez e o marido Marc Anthony.

o anel de noivado

que reluz no dedo
Cantora do Black Eyed Peas, Fergie
já negou oficialmente os rumores

sobre a gravidez, mas não esconde de
ninguém seu noivado com o ator Josh
Duhómel. Até porquê não consegue: a

, loira carrega no dedo um grande anel
de diamante. Ela e Josh se conhe
ceram em 2004, quando a cantora
fez uma participação na série "las
Vegas", em que ele trabalha. Fergie
completou 33 anos nesta semana.

SUDOKU DIVIRTA-SE

Velha Guarda
Ela estava preocupada com o

encontro dos 40 anos da formatura
de sua turma do colégio. E naquele
dia tinha uma consulta com um

novo dentista. Ela lembrou que o

nome do dentista era de um colega
bonitão da turma. Mas quando ele
apareceu à porta, ficou em dúvida:
o dentista era gordo, careca e mais
baixo.
Enquanto se instalava na cadeira,
ela perguntou:
- Você não é o fulano, que se formou
na turma tal do colégio tal?
- Sim, sim. Você ainda lembra
de mim ... A senhora dava aula
de quê?

SOBRE OJ060
É um jO!J1l de lógica muito simples e viciante. O objetivo
é preencher um quadrado ,9x9 com números de 1 a 9 sem

repetir números em cada linha e cada coluna, Também'
nÕQ sepode repetir números em clida quadrado de 3x3, ' PREVISÃO DO TEMPO

A frente fria se afasta para o litoral do
Sudeste do Brasil, mas ainda há condições
de muita nebulosidade e chuva isolada do
Planalto ao litoral.

'

� Jaragl.lá do Sill e Região
,

'�

" ,

HOJE ,,',

MíN:20°C,�
MÁX:29�C�)
Chuvoso

J'.I'

DOMINGO

MíN: 190 C
MÁX: 26°C
Sol com nuvens

,

'GI!' ÁRIES
'

4.ff'
, I' '(20/3 a 20/4) ,

'

O dia pede paciên
r l cia para o ariano.

,Evite ser autoritá
rio, saiba receber os elogios
que lhe fizerem, com alegria e

certeza de que têm fundamen
to. Eles ainda lhe servirão de
,estimulo para você continuar
desenvolvendo seus projetos.

)(
GÊMEOS , !\.. LEÃO

'

(21/5 a 20/6) �,:> (221! a 22/8)
_

'

A Lua transita pelo :. '} Leonmo. se voce
, signo de Capri- ....., U---; hoje conseguir
córnio e abre ao vibrar na enefgia

geminiano chance de viver uma do dia, vai estar com garra e

paixão intensa. Faça o possível coragem para encarar os proble-
para se aprofundar em ques- más triviais do cotidiano. Desta
tões que podem modificar sua maneira seu dia poderá ser bom.
vida. Assim, terá as chences Use de senso'prqtico na hora de '

necessárias às transformações. =, cumprir suas tarefas. ,

"_".'TOURO
o

" "r-" CÂNCER -' ",

O1R'
c

-

VIRG�M ,',

Co _" o (21/,4 a 2015) ...: � �._� (21/61l21/Zt' "

- " � ,,,,�(23/8 a 22/9)
",

" -:;-,
; r: Com a Lua e-Marte.' �

..
,;�;••_ •••�� ,A Lua'se'",u'óifésfa

'
,

,'- " .0 virginiano viv'é,
"

'

,
'

: "

o

opostos, o'dia é de
"

o " t" .: "o 'na sua,área de:, ,-�
. ''':.�� ,.��,,-:: 'uín ótimo dia,para

" _':-':,' 'lI'Iuito mílÍs entu� " ',>':;" _;; � relaciona�el1ttJiÉ," ", "';:�;;;:':&-':'J"'-:l,;,a$'horas ile lazer
,siasmo e aJitude para o taurino ';�, importante não, se estre�sQr ná!� ,00' '�' ail!i1(i,'cípr�vehá,las fazendo ,

,,'pgcaio. Procure manter-se foca- . 'vida, a dois.:Alguma novidade,:.': "' exercíeios:Marte-estg tensio- ,

'do nÍlSrsuas novas metas. Esta é pode'pintar nesta área que a nando a Lu'a e o deixasuper
uma boa forma de realizar seus deixe,nervosa, mas é bom IÍva• .; enef-!)ético:"Saiba usar adequa-
sonhos mim mais rapidez. Você liar o que é melhor para vócê na',', dame"te. As energigs favorecem
sempre consegue. relação antes de sair brigando.: oS'iI!?!110ros e.a criatividade.

'

!L- .';'��;:�>l

NOVA CRESCENTE, CH8A' MINGUANTE

"
' I, ,

SEGUNDA I TERÇA 6'
'

,Mí�:,190C� I Mí�:19°C
.

! MAX:2JOC� I MAX: 27°C '

'

:.1 Nublado
'

I
Sol com nuvens '

#
LIBRA
(23/9 a 22/10)

, A Lua em Capri
córnio sugere que
ainda este dia você

cuide de assuntos domésticos.
Cuide mais da sua casa. É im
portante manter boas relações
familiares e eviiar se exaltar
sem necessidade: A ponderação
está se,ndo s�ii�itada hoje.

, SAGITÁRIO
(22/11 a 21/12)

� A LUÍl na sua área

{ de dinheiro, em
aspecto difícil com

Marte hoje. não ajuda muito o

sagitariano a fazer economias.
Controle seus impulsos e avalie

,

,

tudo muito bem. O momento
é para você dar uma parada e

,

avaliar seu valor.

O CORREIO DO POVO mSABADO. 29 DE MARÇO DE 200ã

ANIVERSÁRIOS
, ;j,

,

AQUÁRIO.

(21/1 a'18/2)
A lua na sua área

�J)I do inconsciente
mostra que seu

dia terá momentos silenciosos.
que podem ser bem aproveita
dos para seu auto-conhecimento.
Marte ainda o ajuda a ter maior

intuição em tudo. Saiba ouvi-Ia e

respeitá-Ia. Aproveite.

",_' , tí ESCOR�IÃO"

i«'
C"PRICÓRNIQ, ,

" PEIXES
o

',lo!,' (23/10 a 21/11), '

�'
(22/12 a 20/n ",', -. ,o, � - (nIl" a 19/3)

,�,--�-,::-_'/. � -II'I\!II!:.�;:::::�;:::::;:; Você deve tomgr '
" Aproveite que hoje o, "

" O contato tom
'

';, "bastante'culdado -, ',' a tua continua : _'" ,

o ,,',' amigos hOjé será "

(,) ,

hoje para Riio falar transitando pelo' _"
'

. bom; porem com

o demais. Nada.de seu signo, e- cuide-se mais. Marte ' Martç causandó um certo estres- " ,
'

'

manter "língua afiada! Se far'ton'" ainda o impele a faZer ginástica,é' se e você pode se'indispor com
ver,sarcom as pessoas que estão' cuiilarclo'corpoe do seu própno -algum amigo. O dia'pede'parà '

mais próximas de você. procure bem-estar. Coloque-se em primei- curtir 'esse contato que lhe dá de
ser observador para não falar ro lugarem tudo que pretende prazer. mas não deve se envolver
coisas e se arrepender depois. fazer. sem egoísmo. em assuntos que não são seus,
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If) O CORREIO DO POVO
SABADO. 29 DE MARÇO DE 2008

A mãe Andréia e o irmã' M
.

desej?m todo felicidade °dO ::::sporo BIQ�dcadGesner, que comemor:uI o e novo dia 23.

VARIEDADES---------

Julya Perine S.ilveira
completou 9 a!l0� dia 27.

Os pois Cláudio e Margareth,
mondam mil beijos.

A simpático Isabellv, co.m�:�ou
4 meses dia 9. Os pal�
e Eloi, os avós e podr.l.nhos
mondam muitos bellos.

-

O Pfequeno Nicolas Roweder Moth015 meses dia 3' p .

eus

d '

. oro alegriaos ovos Adolfo e IIva.

Rodrigo Gustavo Scheller
compI�tou 5 anos dia 12.Pa�abens carinhoso dos
POIS Sandro e Adriano.

d Behling Garcia, .

O sc:irrident� Be�n:� :ia 13. Parabéns.
com�Ietou 1_ amn , .

tr '

mIss LO.III!
Essa é o

Sabrina que
tem 5 anos
e é o orgulh� ,

dOliJãe
Eliana.

L O VE WEA R

Venhs conferir j8quefss" infsrl+i�
'8 preço' de fábrica.

E lia'H,um I'll
POSTO D,i: VENDAS

3371-,1147', :' "

Rue Jo�UltYI F,'InclSco d8',Pau'�. 295" '

Por Fabiane Martins
recepcoo@ocorreiodopovo.com.br

Os pois
Andréia e

Renaldo,
e avó

coruja Mario
mondam um

beijõo poro
lora Cristina
Dolsochi.

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



CIASSIMAlS

IMOBILIÁRIA

WOlFEPAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES lTDA.

Empreendimentos Imobiliários

29/30 DE MARÇO DE 2008

Corretor de Imóveis

CRECI4936

GIRASSOL
IMÓVEIS·

Barra
A imobiliária da Barra

PIAZERA

CREel 1713-J

CREel 2567J

: .

'.
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C-3 GLX 1.4
2005 CINZA 4P COMPLETO

R$ 35.000,00

ª
CD

i
c
::a

Com a chegada
do Outono,
os preços

acompanham
as folhas na
Dream Car.

velCUlOS SUPERANDO EXPECTATIVAS
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NÇA E

3371 ..2357
Plantão: 8404 ...7347

R.CeI.ProcÓpioGomesdeOliveira,1207

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

O (:ORREIO DO POVO DFIM·DE-SEMANA, 29/30 DE MARÇO DE 2008

WWW.PRISMAIMOVEIS.COM

'TERRENOS ',' "PROMOÇÃO,DO MÊS CASAS ;;!'ww
AMIZADE BARRA DO RIO MOLHA
0654· Terreno321,OOm'R$39,000,OO 2263· Casa Padrão 200m' terr. 569 m'· 4
2210 - Terreno padrão 1.633,OOm' R$ 140.000,00 qtos, 2bwc, Copa, Coz, lavand, Garag

��!��:�r� R$160.000,00
2216. Terreno Comerciai 2.567 ,SOm' BR.280 Próx.

BARRADO RIO CERRO
ao Estofados Mannes _ Excelente Área Comercial 2254· Casa 134,00 m'Terr. 646,45 m' 2 qtos,
Consulte.nos, suite, sala, COZ, 1 bwc, lavand, garagem
JOÃO PESSOA R$200.000,OO Aceita Propósta
2239·2249 - Lotes de RS25.000,OO, R$35.000,OO e JARAGUÁ ESQUERDO
R$39.000,OO (Ao lado d? Corpo de Bombeiros, 2274. VIEIRAS S'li ,�. á J I 20581'0011'·.t '2237.Sobrad014385m'-3qtos saladeeslar
Entrada 50%e saldoem ate 12vezes). .

..
'

I,O,Gn carac err,
.' ,}\ ,,! r��ne.cf, . .

' I

TIFAMARTINS Frente com ,O,OOm. Casa de alvenaria Ci 3o,DOm' qro, Intima, COZ, 2 bwc, lavand., garagem
2229. Terren0325m' R$55.000,OO. cozinha. bwc e garagem. Cachoeira, Mala nativa, Rio! nacho R$140.000,OOAceita proposta
ITAPEMA R$ 75.000,OO.Aceita proposta. TRÊS RIOS DO SUL
2211 • Terreno 342,OOm' R$26.500.00 Aceita carro 2266 _ Casa 140,00 m', terr. 350,OOm' 4 qtos.
no negócio. 2bwc, COZo R$ 85.000,00. Aceita carro

UARI
• BARRA DO ITAPOCU 93.050,00 m'

.pornar, rancho, etc. R$132.000,00.
- BARRA DO ITAPOCU Chácara
5,55m'área de Pastagem R$ 88.000,00.
DAFIGUEIRA

-12.146,00 m' • Casa, cachoeira, lagoas,
e grande área verde dentro da cidade

.000,00.

!2254 - BARRA DO RIO CERRO C;;;;; 134,ÜÜ;:;;;
[Ierreno. 646,45 m' 2 quartos, suite, sala,
[cozinha, 1 bwc, lavanderia, garagem
I R$200.000,00 Aceita Proposta

2265· Casa TlFA MARTINS 120,00 m', lerr.
325,00 m' - 2 Quarto, Suite, 2 bwc, Churr.,
iGaragem R$120.000,OO· Aceita Terreno e

ICasa no negócio,

GALPÃO r

i ÁGUAVERDE
i 2232Galpão.119,OOm', Terr. 364.00m'RS110,OOO,OO

A imobiliária da Barra

PIAZERA
Imn\_�CRECI 1713-J

GIRASSOL
IMÓVEIS

CRECI 2567J
Empreendimentos Imobiliários

www.parcimoveis.com.br
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Audi / A3 1.8 Aspirado
05;06. PHilo. gasoiina, completo

DE AS 55.000,09 POR RS 52.000,00

Cilroen! C4 Vir 2.0
06i07. preto, gasolina

.

DE R$10.000.00 POR R$ 67.500,00

Hylindai / Tucson 2.0
.. GIs Automático

07/07. preto, gasoiina, completo
DE RS 92.000.00 POR RS 8S.900.00

FiaI! SUlo 1.8 16V M. Schumacher
05106. amarelo. gasolina

completo. bancos de couro. leta solar.
DE RS 60.000,00 POR RS 58.000,00

Milsubishi ! L200 2.5
Hpe Automático 4x4

04/05. amarelo, (Uesel
completo. bancos de couro

DE R$ 75.000,00 POR R$ 72.000,00

Peugeot /307 Feline 2.0
06/07. preto, gasolina

completo, bancos de couro

DE RS 60.000,00 POR RS 57.500.00

Ford! Ranger 2.8 XI
Cab. Dupla 4x4

04/05, prata, dicsGl, nmplol0
DE RS 71.000,00 POR RS 68.000,00

VW I Golf 1.8 Automático
04i05, preto. gasolina

completo, bancos de COUf()
DE RS 55,000,00 POR R$ 53.000,00

Peugeol/307 Sw 2,0
aZi05, prelo, gasolina

, completo, bancos de couro, tato solar
DE RS 54:000,00 POR RS 52,500,00

GM I Veclra Sedan
Elegance 2.0
06106, prelo, flex

DE R$ 55.000,00 POR R$ 52.800,00

Renault! Megane 1,6 Sd Dyn
U6iO? azul, flex, completo

DE R$ 57.000,00 POR R$ 55.000,00

Volvo I XC70 2.5T Awd Automático
06106. preto. gasolina

completo, bancos de couro. teto solar
DE R$134,000,00 POR R$130,000,oo

www.usadosdimas.com.br

.
, .

........ '

Rua Walter Marquardt, 2670 Barra do Rio Cerro Jaraguá do Sui· SC Fane: (47) 3370-7500
-

.

Uno ELX 4p 1995 R$10.90o,00
Palio ELX 1.3 Flex completo R$ 29.500.00
Palio ELX 1.3 4p 2005 Idt/aq/te prata R$ 26.800,00
Escort GL Zetec 1997 ac!dh/kit R$14.900,OO
Fiesta GL 1.0 4p 1996 R$ ·i2.500,OO
Vectra GL 2000 completo R$ 28.800,00
Vectra GLS 1997 R$19.900,00
Ford Ka 2001 cf kit + cd painel. R$ 16.800,00
Kangco 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
Fiorino Furgão 1.51998 R$15.500,00
Gol1.6 1988 R$ 6.800,00
Escort GLl1895 R$ 10.500,00
Celta 1.0 2005 cl opcionais azul R$ 21.500,00
Gol MI 1997 cl ac/dh/te R$ 14.500, 000
Gol CLI '1.8 1995 R$ 12.300,00
Tipo 1.6 4p 1995 R$ 9.500,00
Palio Fire 4p 2001 branco R$ fI.500,00
Ford Royalle 1993 c/ kit GNV R$ 10.500,00
Corsa Sedan MN 2003 trio/se 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
Scenic RXE 1.6 2002 GNV RS! 36.900,00
Santana Evidence 1997 R$16.500,OO
COI'S8 Sedan Classic 1.6 2005 R$ 24.500,00
Palio 1.6 4p 1998 completo. RS16.500,00
Fiesta 4p 1998 R$ 12900,00
Fiesta Street 4p 2003 R$ 18.500,00
Marea SW 1999 completa R$ 20.500.00
Palio Weekend 1.5 1997 cf ac R$ 17.500,00
Parati CL 1.61987 R$ 6.500,00
Corsa Wind 1995 azul R$10.900.00
Escort Hobby 1996 único dono R$ 9.000.00
Corsa Wind 2001 2p azul R$ 16.500,00
Uno SX 4p 1998 azul R$ '12.500,00

COR!;A CLASSIC 1.6 LIFE 2005

OT/TE/AL/AQPRATA

4:tiJi.!,I.$

SCENIC RXE 1.6 2002 PRATA
COMP+GNV

4$"11111111'.
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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. 1278 casa de

alvenaria,com
121,75m2.
2 dormitórios, sendo 1

suite, 1 banheiro,
cozinha, copa,lavanderia
e 1 vaga na garagem.
R$ 90.000,00.

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

suíte, bwe,
cozinha embutida,
lav., e/2 vagas na

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

CQO.31!1.9::::J!A!!!!!O ,SANJAJlJlIA - LOTE 70 - 526,42M2. -

R$ 18.000,00

ÇQO.31�!L=J!A!BRQBA_lJ_-lote - D-3 - Rua Bertoldo Hart com
525m2 - R$ 52.500,00

Apto com 3 quartos,sala,cozinha,banheiro,lavanderia e uma vaga
na garagem. Possui sacada e churrasqueira coletiva. R$700,OO
aluguel,mais R$20,OO de taxa de limpeza! prox. ao centro!

imôvete

Barra
A imobiliária da Barra

Empreendimentos Imobiliários

CREGI55ú-J
fvtOBILIÁ

MENEGOTTI

WOLFEPAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.

www.parcimoveis.com.br '

A uosccr»IJ<A::>�LiL
IMÓVEIS

CRECI2567J
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Empreendimentos Imobiliários
www.seculus ..net

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

Plantão 9653-5256

R.EpitácioPessoa,415-JaraguádoSul

Edificio Figueira -

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

vagas de garagem. Prédio com

elevador, área de testas com

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

saldo em 48 vezes direto com a

construtora com correção do CUB)

Ilha da Figueira I Residencial
Maria Alice - Apartamentos com

suite + 1 quarto, sala de
estar/jantar, cozinha, lavanderia,
sacada com churrasqueira e

duas vagas de garagem.
Condição Especial de
Lançamento -

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

com correção do CUB

Res. Novo Horizonte -

Apartamentos com suíte + 2

quartos, sacada com

churrasqueira e demais
dependências, 2 vagas de

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

com correção do CUB)

Nova Brasilia -

Ed. Dam Emilio
- Apartamento
Novo com 2

quartos, sala
de estar e

jantar com
sacada e

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

Ref 1028· Ed.
Garden Flowers
Centro, Apto com

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

Ref 1003 • Centro·
Ed. Dianthus·
Cobertura Duplex
com 3 suites, 5
bwc, amplas salas
de estar, jantar,
chusquareira
integrada, cozinha,
lavanderia, 2 vagas
de garagem, área
total de 422m'.
R$ 590.000,00
mais fotos em

www.seculus.nel.

Ref 0036 • Baependi - Casa com 223m2,
com 4 qtos sendo 1 suite, saia de estar e

jantar, cozinha, lavanderia, área de festas,
piscina, garagem p/2 carros. Terreno com

595m2. R$260.000,OO

Rei 2045 • Centro· Terreno cl 700m2(25x28) na
Barão contendo 01 casa residencial, 0:1 sala
comercial e 02 apartaméntos: R$ 750.000,00

Ref 2019 - Schroeder I - Terreno com

360m2 (15X24) - R$25.000,OO á vista

Ref 2023 - Amizade - Terreno com

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

Ref 0034 • Barra - Sobrado com 3 quartos, 2
bwc, sala de estar e jantar, cozinha, lavanderia,
garagem p/4 carros, ampla área de festas +
casa com 60m2 e piscina - R$ 290.000,00

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

localização - R$ 650.000,00

Ref 2033 - Jaraguá Esquerdo -

Terreno com 810m2 sendo 18x45 Rua

-com Asf.alto - R$ 85.000,00

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



Empreendimentos Imobiliários
www.seculus.net

Ed. Astral .. Ilha da Fieueira
Apartamentos Novos prox. Posto Perola e We� n

I

���W®�'�$m�n�����
SAL�S COMERCIAIS ED, ASTRAL I
Rua Angelo Baruffi, sIn, prédio em

construção

Todas as Salas tem mezanino
SALA 01 - cl aprox 115 m'
RS 960,00
SALA 02 - c/ aprox. 39 m'
R$ 325,00
SALA 03 - cl aprox. 45 m'
RS 375,00
SALA 05 - c/ aprox. 39 m'
R$ 325,00
SALA 06 - cl aprox. 83 m'
RS 700,00

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

O CORREIO DO POVO DFIM-DE-SEMANA, 29/30 DE MARÇO DE 2008

Plantão9973-8335

3371-88141
R.EpitácioPessoa,415-JaraguádoSul

LOCAÇÃO RESIDENCIAL

01 Quarto:
- Ed. Ulium(Viia Lalau • prox.Atacadão daCeramica)c/mobilia, 01 garagem RS 380,00.
- Ed. Morada do Sol(Viia Nova-prox. Forum)cf churrasqueira, garagem. RS 41 0,00
- Ed. Platanus(Centro-prox. Rest. Calífornia)cf garagem. R$ 500,00
- Ed. Alpha(ezerniewicz-prox. Canarinho) cozinhamobiliada, cl churrasqueira. RS550,00
- Ed. Platanus(Centro-prox. Rest. California)cimobilia, garagem. R$ 600,00.
OZQuarjos:

- Apto( Ilha da Figueira -prox. Ponto Oml Figueira) 01 garagem. R$ 420,00
- Ed. Lilium(Vila Lalau - prox.Atacadão da Ceramcajc/mobilia, 0.1 garagem. R$450,00.
- Ed. Ferreti(eentro-prox. Clinica Feto) sacada cf churrasqueira, garagem. R$ 530,00
- Ed. Hass(Centro-prox. São José)cimobilia, garagem. R$ 650,00
- Ed. Tulipa(Gentro-prox. Beira Rio) c/ garagem. R$ 680,00
- Ed. Platanus(Centro-prox. Rest. California)c/ garagem. R$ 800,00.
º--ª--Q..&l.@tlQ..!!l;
- Ed. Cezàne(Barra do Rio Cerro-prox.parque Mallwee) cl garagem. R$ 530,00.
- Ed. Rebello(Centro) c! garagem. RS 580,00
- Ed. João Batista(lIha daRgueira-prox. Casa do Criador) c/ garagem. RS 600,00.
- Ed. Amaryllis(Viia NOva-prox. Via Pão) c/ garagem. R$ 620,00.
- Ed. Marangoni(Viia Nova-prox. Mime) cí garagem. R$ 680,00.
- Eô. Tulipa(Centro-prox. Beira Rio) c/garagem. R$ 750,00
- Ed. Dom Lorenzo(Centro-prox. Rest. Cafifornia)c/ garagem. R$ 750,00.
- Apto(lIha da Figueira-prox. Posto Perola) ci garagem. R$ 770,00.
- Apto(Centro- emlrente ao Beira Rio) c/mobilia, 02 garagens. R$1.500,00.
- Apio(Gentro-prox. Estudio FM)c/ 03 garagem. R$I.500,00.
ºQ$@$;

- CasaMadeira(Viia Nova-prox. escola Roland Dornbuch) murada. R$ 620,00.
- Casa Nova Alvenaria(Barra-prox. Malwe) cl garagem. RS 750,00.
- CasaAlvenaria(Guaramlrim-prox. Fameg) cl garagem, murada, R$l.l 00,00.
- Gasa alvenaria( Ilha da Figueira-prox. Posto Perola) cl piscina, murada. R$ 1.600,00.
-Casa alv. (Centro - prox. Verdureira da Raquel) 02 garagens. R$ 2.400,00.
-Gasa Alv.(Gentro-prox. ColégioAbdon Batista). R$ 2.800,00.

SQ'QS ºomercIQI$
- Ed. Bruna Mariana - próx, Unerj - com 30m'. RS 300,00 cada.
-Ed, Astral-Ilhada Figueira, aprox. 39m'. R$ 325,00
-Sala Comi (Vila Lalau-prox. desp. Girassol)cl aprox. 40m'. R$ 350,00
-Sala Comercial (Centro - prox. Facchini'e Jangada) cl aprox. 38m'. R$ 340,00.
- Ed. Astral-Ilhada Figueira - salacom mesanino, aprox. 45m2. RS 375,00
- Ed. Alberto Marangoni (Vila nova prox. Posto Mime), cl aprox. 30m'. R$ 400,00.
- Sala ComI. (Centro-prox. Macol)c/ aprox. 32m'. R$ 400,00
- SalaComercial(Guaramirim-lateral BR) c! aprox. 90m'. R$1.11 00,00.
-Salas Novas(Centro-Prox. Procon) diversostamanhos, de32m'a 123m'de R$420,OOaR$1.600,00.
- Centro frente Posto Mime/Schroeder - salas comI. 01 aprox. 30m' - a partir de R$ 450,00
- Sala Coml.(eentro - prox. Jangada) c/aprox. 90m'. R$ 600,00,
- Sala Gomercial(Chieo dePaula-Prox. Agro Cml Postais) cí aprox. sam'. R$ 590,00.
- Salas Comerciais - RuaWaldemarGruba, 2650 (ao lado do Bese). RS 750,00 cada.
-Sala comi-ilha da Figueira (ao lad.o do Besc - Vila lalau) c/ aprox. 203m'. R$ 750,00.
-Sala 02(cenlro - emfrente Milium) cf aprox. 80m'. RS800,00
-Sala Sehroeder(Sehroeder - 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)e/ aprox. 167m'. RS 1.000,00.
- Sala ComI. (Barra Rio Cerro • próx. Ponte Argi) c/ aprox. 1 DOm'. RS1.000,00.
- Sala Comercial(Nereu Ramos-prox.Sinaleiro). R$1.000,00.
-Sala Comercial(Centro - próx. antigo Angeloni) c/ aprox, 70m'. RS1.200,00.
-Ed. Paloma(Centro-lab. Flaming)cl aprox. 70m'. R$1.500,00.
- Srtioe/ 02 casas e 01 galpão(Schroeder-Posto Mime) R$1.500,00.
-CasaAlvenaria (Centro - prox Verdureira Raquel). R$1.800,OO
-Ed. BaliJara(Centro - prox. Jangada) cl aprox. 200m'. RS 1.800,00.
- CasaAlvenaria(Centro-prox. Facchini). RS 2.800,00.
- CasaAlvenaria(eentro-prox. Jangada) c/ aprox. 350m'.R$ 2.500,00.
GQlpõe$
-Galpão e/escritorio (Vila Nova - prox. GaleriaVasel).R$ 4.000,00.
- GalpãoAlvenaria (Guaramirim - Próx Berlim) cl aprox. 960m' - RS 5.000,00.

-Galpão(Centro - prox. Banco Brasil) cl aprox. 550m'. R$ 9.500,00.
Terrenos Para Locação
- Terreno (Chico de Paula, próx, Geração 3000) cl aprox. 350m'. R$ 380,00_
- Terreno (Prox. Portal) c/aprox. 2.000,00m'. 1.000,00.LOCAÇÃO COMERCIAL

3376-0015
Barra
A imobiliária da Barra

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

BARRA DO RIO CERRO - casa

alv.c/laje, 201m', terreno
c/408,90m'(14,50x28,20),
3qto, sendo 1 suite c/hidro
massagem, 3 bwc, sala de
estar, sala TV, copa, essas três
peças com sancas de gesso,
cozo mobiliada,
lavand.churrasqueira, 3
garagens, fogão a lenha, área
de testas, pareces com rnassa

corrida, piso cerâmico, desp.
aberturas em vidro temperado
cor verde, portão eletrônico,
inter-fone, alarme, alto padrão
de construção, Rua Vergilio
Satler, n° 133, R$ 315.000,00,
aceita AP, como parte de pagto
no centro até R$1'20.000,00.

BARRA DO RIO CERRO
- casa alv. c/laje 225m',
terreno cf
449,47m'(14x32).
3qtos, sala, copa, COZo

Lavanderia, 3 garagens,
2BWC, churrasqueira,
área de festas, piscina,
despensa, escritório,
inter fone, portão
eletrônico, murado,
Rua Verônica D. Rosa,
nO 87 - RS 185,000,00,
aceita apartamento
até RS 100.000,00, ou
terreno ou carro até
R$ 20.000,00,

VILA NOVA - casa alv. c/laje, c/1il,50m', sendo
77,OOm' averbada, terreno c/375,OOm'(15x25), todo
murado, 4qtos, sala, copa, Cal, 2 banheiros, lavanderia,
despensa, fogão à lenha, Rua Domingos Demarchi, n°
177 - R$ 175.000,00 aceita casa c/3qlos em Barra
Velha até R$ 75.000,00 como parte de pagamento

JARAGUÁ 99 - casa alv. c/laje 11 O,OOm', sendo 36m'
averbada, terreno cf 285,17m', 3qtas, sala, copa, coz.2
BWC, lavanderia, garagem, despensa, toda murada Rua

Arduino Perine n° 366 - R$ 85.000,00
h-"_�__

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

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

garagem, R$ 75.000,00

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

FIM-DE-SEMANA, 29/30 DE MARÇO DE 2008

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

RES. GRAN RAMÁ

RES. LAYNE FERNANDA

RES. IPANEMA RES. BARCELONA

RES. JULIANA

ED. ALPHA

NOVO ENDEREÇO:
AV. MARECHAL
DEODORODA

FONSECA, 1698
(EM FRENTE
AOREGISTRO
DE IMÓVEIS)

ED. MAJESTIC

'rornae + opções para você! Consulte-nos!

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital CatarinenseAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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rr.t O CORREIO DO POVO
�"DE"SEMANA. 29/30 DE MARÇO DE 2008 I'MÓVEIS -----'---

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

ACESSE WWW.JARDIMJARAGUA.COM.BR
#'

IMOBILIARIA
CRECI: 572...J

APTOTIPO 1
A. Privátiva= 113,OÓm2
A. Total= 174,84m2

APT0TIP02
A. Privativa= 110,OOm2
A. Total= 171,84m2

TUBULAÇÃO PARAAGUA QUEMTE

HALLDEENTRADADECORADO

sALÃo DE FESTAS

AREA DE LAZER COM PISCINA

02 VAGAS DÊ,GARAGEM

PREPARAÇAO PARAAR CONDICIONADO gj
TIPO 'SPLIT" U

§
PONTOS PARA INTERNET E TVA CABO 8l

'o
.o-

PORTEIRO ELETRÔNICO .§l
�
gj
(!)

e
g)
E
ro

E
..Q
,S;

01 SUfTE,COM CLOSET E SACADA + 02 DORMITÓRIOS

SACADA COM '.CHURRASQUEIRA

,

01 ewe SOCIAL...
e,

ar bem é iml/re
Rua Roberto Ziemann
Com Celestino Depina.
Bairro Amizade

RESIDENCIALPAIIR
LOiEAMENro CONStA.NT1NO ('¥lAO! II

localização Bairro Jaraguá Esquerdo, próximo Arroz Urbano

Lntcs com
,

J
"
!li

I
Toda infra-estrutura

PEQUENA ENTRADA E SALDO EM 60 MESES.
"Informamos que as ilustrações deste folheto tem caráter exclusivamente promocional.
As condições de comercralização de cada unidade constam nos contratos
a serem firmados com os adquirentes".

Localização: Bairro Jaraguá Esquerdo.
Prontos para construir.

EMPREENDIMENTO: MARCATTO IMÓVEIS

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

Rua Reinoldo Rau, 585 - Centro· Jaraguá do Sul
Consulte outros imóveis no site: www.jardimjaragua.com.br
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IMÓVEIS

PROJETOS ARQUITETÔNICOS I INTERIORES

REFORMAS I ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS

ARQUITeTA E URBAN1STA

. __ \)i"'- I ReI. 6281
- Vila lalau - Sobrado cf 3S0,00m2 -

3 dorm - 2 bwc - sala intima/estar/tv - coz -

desp. - lav - gar p/2 carros - R$298.000,OO

ReI. 6212 - Vila Baependi - Casa Alv. em
Consl!: c/14V9m2 - Suite - 2 dorm - bwc •

tavabo- saJa estar/jantar· coz • lav - churr • var
• gar p/2 carras - R$240.000,00

ReI. 6288 • Vila Nova - Casa madeira ci
93,00012 - 3 dorm - bwc - saía- coz -tav - var

• gar - R$149,OOO,OO

LANÇAMENTO Ref. 4614 - Vila Baependi - Ed.
Betel- Aptos Novos em Constr. cl 56,30m2 • 2
dcrm- bwc • sala estar/jantar - sacada- coz -

lav - gar - Entrega em Dez/2009 - RS75.000,OO
(30% Entrada + saldo em SOx) .

ReI. 2031 • Amizade - lot Ville de Lyon·
Terreno Plano Residencial ci Asfatto c/

420,00m2· Á Negociar

ReI. 6285 • São uns- Casa Alv. cl 137,OOm2 •

Suíte - 2 dorm- 2 owe • sala estar/jantar • coz
- lav • gar p/2 carros- churr • �$140.000,OO

1.\

Lotes Amizade -

Lot. Itacolomi
terrenos

Residenciais cl
asfalto - A Negociar

Ref. 6214 - Barra do Rio Cerro - Lot Irenüno
Casa Alv. em Consl!: - Suite cl closet- 2 dorm

- bwc • sala estar/jantar - coz - lav • gar p/2
carros e chuff· R$148.000,OO

..,�

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



• Compra • Vende • Aluga • Administra

3371-1500
,

lE
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

Imobilrária'�
CRECI643.J

área aproximada de 31.012,OOm2.
endo:,finente 176, m com a Rua Edmunda Koch, 'fundos

".,_,_,,;_
,0-",

o direito cf 184,30m e lado esquerdo éf'122,El0m com a Rua
1 8, q¥'i�fr.

ão Ropelatto.

Referência do lmvel: 1 367

Autorização,de venda: 2007061ND450000

D�mais informaç6es do imóvel
blicos: água, Luz, telefone, transporte coletivo, parte pavimentada e

�

íIYi;�;.iflação �Hblicª. \ "<if'?
'

:,:€35a ern, alvenàri� de BCJ,96m2 e ampliação em madeira
"

,

25,20m2 de n01.455;
,�-�

ocumenta O:)ltEsçrit�:Il�:"
.,eN" �,�
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andar
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RESIDENCE

WWW.PROMA.COM.BR
Rua José Menegotti, 277 - Nova Brasília

s o I ti ç õ e 5 c on 5 t r LI t i vas Fone: (47) 3371 631!l- Jaraguá do Sul· se
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imõveisplaneta C�CI2405�

,
.

.

www.imoveisplaneta.com:br/imoveisplaneta@terra.com�.br
Rua Barão do Rio Branco, 557 - Centro FONE· 3275 O 1 OOCEP 89251-400 - Jaraguá do Sul / SC •.

.

-

PLANTÃO AOS SAB, DOM E FERIADOS NO 9176-0064

I e

!�=

i I
L_'_"'�_��"""�., _ _._ _ _ _ .. �.� ..

�r .', .

.

...... . .

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

[LQCACAO:_',:S,alas comerciais NOVAS no Centro. Consulte-nos!
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IMÓVEIS

3055- 070
• COMPRA" VENDE " ADMINISTRA

BIA BEllllll. BAI, 271
• CE.'II • JA,I,IIIÁ I. Sil

Que ver mais?
Visite nosso site:

I www .. imoveiscidade .. com .. br
r

IMOVEIS

REF. 3.1- Terreno com 900m2• contendo
14 quítlnetes de 1 e 2 quartos, bwc, sala e

cozinha conjugadas e área de serviço.
Aceita imóvel de menor valor e imóvel

no litoral. R$ 350.000,00

TC"DC:M£\ no Chico de Paula

c/6.497m2• R$ 650.000,00

'EDIF1C10 GOMES (PRÓX. ANGELONI NOVO)
,.

Apartamento c/2 quartos, sacada.
área de serviço. cozinha, 1 vaga
,de garagem. R$ 75.000,00

Casa na Vda taíeu - próx, a Weg 2 cf 3 quartos,
sala, copa. cozinha, Ltavabo. 1 banheiro social.
1 quarto de visita, garagem. área de serviço.

Terreno com 456m'. R$ 215.000,00

REF. 205.1 Terreno comercial de esquina
próXimo a Prefeítura R$ 126.000,00

Terreno central com 14X28
= 392m2• R$ 130.000,00

REF. 255.1- Terreno cj 1.200m� - Lugar
calmo e uma linda vista. R$ 120.000,00

REF. 253.1. - Terreno no Bairro Amizade
c/350m2 (14X25). R$ 30.000,00

Terreno Condomínio Fechado
(Azal�a). Consulte-nos!

REf. 227.1- Terreno Comercial na Rua
José Theodoro Ribeiro,.na Ilha da

.Figueira (6 km do Centro) c/4.820m2,

REF. 254.:t-OasaNOvac/1 suíte. 2 quartos,
i.,:, cozinha, érea de serviço, sala de estar e jantar,

2 vagas de garagem - CoI1S1J1te--nos!

REF. 203.1- Casa de alvenariacom 1 sufte,
2 dormitórios, bwc, sala de estar em dois

ambientes, área de festas, garagem coberta para
2 carros, mezanino em piso laminado. Localizada

no bairro Água Verde. Consulte-nosJ
.

casa no Centroc! 1 surte + 2 quartos, .3 saras
amplas . .3 banheíros. lavanderia, dependência de'

empregada, .3 vagas de garagem. cozinha
mobiliada, com a metragem de 205m', e o terreno
com 392m'. Imóvel Averbado. R$ 210.000,00

Ref. 119.1 - casa de alv. no Jaraguá
EsQuerdoc/3 qtos., 2 saías, 3 bwcs,
área de testas, 2 vagas de gar. rerreno

c/450m2• R$195.000,00

REF. 230.1· Casa mistacom 6 quartos,
próximo a WEG II. Terreno com 330m2,

REF. 243.1- Etl. Mir.ler -Rua Marechal.
Deodoro da Fonseca - Calçaoão.

Apartamento com 2 Quartos, owe, sala
de estar e jantar, cozinha, lavanderia,'
sacada, piso cerâmico. Área útil de

8?m�. R$ 98.000,00

REF. 22U.UNOA COBERTURADUPlEX
NO CENTRO -1 Suíte cl closet + bwc cl

hidromassagem, mobiliada, 2 quartos, ampla
cozinha mobiliada, área de serviço, sala pi 2
Ambientes, lavabo, sacada cl churrasqueira.

consune-nost

Aptos..
cf 2qtos,
garagem,
sacadacj

churrasqueira.
NaVHaNova.

pr-Õx. a
Prefeitura
Entrada+'
Saldo.

. A partfr de
$75.000,00

REf. 229.1- Ed.lsabela -1 suíte, 2 quartos, sala, .

copa, cozinha rnobltlada, bwc, lavanderia, sacada
e garagem. Área útil 98m". Consulte-nos!

Jlpartamento
.!.Area total"de 174m2
.!. 1 suíte e 2 dormitórios
.:.Sacadagriff
.!.Safa com porceianatto
-:.Jtca6amento em gesso
� Infra-estruturapara
ar condicionado tipoSput

:No
Centro de
Iaraquá

c/186m2.
Prédio c/ piscina
e playground,

quadra
poüesporüva e

porteiro 24h.

R$ '160.600.00
.

ED. WALTER BARTEL

Ed.Jaeser·
a Apartamento 124m2•
;'1 1 surte .. 2 quartos, sala

J':......
p/ dois ambientes, copa,
cozinha, bwc, lavanderia,

garagem, sacada
cl churrasqueira.
R$ 13.0.000,00

No Centro
de Ja'roguó!

(Próx. antiga
Marcatto Chapéus)

Vendas
Exclusivas�

Entrado + Saldo parcelado em até SOx Financiamento direta com a construtoro.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital CatarinenseAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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. ÇOMPRA . VE�DÀ • 'FiNANCIÁ . AVALIAÇÃO
� coNsui.TE� NOS SOBRE OUTRÓS IMÓVEIS.

•
;j

CRECI n·12�67 (47) 3373.1343 .

9923,,4221
.
PLANTÃO PERMANENTE
aguiar.ci@bol.com.br

OSN' CARDOSO DE AGUIAR

Corretor de I I
RUA 28 DE AGOSTO, 3062 - BAlflRO-�MIZADÉ�SC.

",.181\0.:::.,."1.\.1..
Cód:075 - CASA
ALVENARIA C! 2
QUARTOS, BWC, SALA.

CX"D'AGUA". Ocd; 069 - CASA ALV. C. 2
QUARTO,SALA,COZ. LAVAND.,BWC,AREA DE

�AZER,TERRENO 375:00M'. R$ 60.000,00

8i\uiHl.lAMlZAP£.:::.!J:UAM.M.IR.!M
COD.OOB .. CASA EM ALVENARIA C/120M' EM

, TIJOLO AVISTA SEMI ACABADO

CI3 QUARTOS;SALA,COtINHA,2 BANHEIRO,
LAVANDERIA,

.

Cf 2 TERRENOS.VENDE-SE SOMENTE A CASA CI
TERRENO.

. .

VALOR R$ tl0,000.00 OU CIOS 2 TERRENOS

AVAl Cód. 066 - CASA ALVENARIA 140M'. 3 QUARTOS,
SALA. cez. BWC. LAVAND. GARAGEM, FUNDOS .. CASA

ALVENARIA 48M2, Ci 1 Q. GOl/COPA, BWe, AREA.
TERRENO S69,65M' VALOR RS 130.000,00

8AIRRO - QUATI - Cód, 068 - LINDO TERRENO
Cf 25,346,25M', APROVADO PIO PLANTIO DE

ARROZ, DISTANTE 1 KM DA 8R·280,
.' VALOR R$100.000,OO· NEGOCIAVEIS

,

ESTRADA GUAMIRANGA • Cod. 065 - TERRENO
PRONTO Pi CONSTRUIR MEDINDO 12X35 =

420M2. VALOR R$ 20.000,00

COMPRA - VENDE - ALUGA

INTERMEDIÁRIA DE IMÓVEIS LTDA.
,

.. .

_

...•::.. EC; ;.�:
- ..

····l.i-
-- ----- ····- - .. - .. -

----1
II ..

1
i :

l'
.

II

.,1 VEJO" NOVA 'RASILIA - C"" ern alvenaria, 04 '. 1
I
dormitórios e demais dependências, c/ área de 130 :

m2, em terreno 801 m2. Rua Jose Emmendoerter :

l: .----- .. ----- _�,
i

"22

VENDE: JARAGUÁ ESQUERDO - Casa em
: alvenaria, contendo 03 dormitórios e demais
i dependências, com área de 134 m2, em terreno de
i 362 mz. Rua Luís Spézía.
j.---._ - _ --.--. . _ _ __ ._ .

·1
VE�DE': CENTRO:.,. Excelente apartamento

mobüado; contendo 3 dormitórios (1 suíte) e ..
. demais dependências, c/ área privativa 182m2,.

.

-;. ,ccQÍ1'Í:lomínio-cf ampla área de lazer,
�

<

Residenciaf Amaranthus

337.1.-,2117

VENDE: BAEPENDI- Apàrtamento (novo)
contendo 3 dormitórlos (1 suíte), sala,

_ cozinha, lavanderia, bwc social, sacada cf
churrasqueira e vaga de garagem'p/ 2 .

veículos. Rua Bernardo Dornbusch -

.

-

Residencial Caribe

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



<()�º.UU�l(�nO.povo 1mfIM-DE-SEMANA. 29/30 DE MARÇO DE 2.008

SPEDITO
IMÓVEIS - CRECI: 4364

3275·3300
rnsn: espeditoimoveis@hotmail.com

skype: espedito.imoveis1
vendas@espeditoimoveis.com.br

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

Finane. direto cf a construtora
financiado em até 120 meses

ReI. 502 - Casa de alvenaria, 03 dormitórios,
sala, cozinha, Bwc, área de serviço, área de
festas com churrasqueira, garagem. todamurada
com portao de alumínio. Aceita-se propostas.
Bairro: Ana Paula. R$: 150.000,00

ReI. 566 - Casa de alvenaria, 02 pavimentos, 03
dormitórios sendo 01 com sacada + 01 suite
com sacada, sala e copa conjugada, escritório,
área canst. 171,91 m2, área terr. 537m�, tem

escritura, pode ser financiada, aceita-se 02
imóveis na negociaçâo. Bairro Nova Brasília, RS
240.000,00
Ref. 518 - Terreno com 1.497m2, plano, tem
escritura, aceita-se proposta. R$ 43.000,00

1-----------------1------,-------------;1-----------------1 Bairro:Três Riosdo Sul.

Ref. 510 - Terreno com área de 412m2, rua

asfaltada, muro em um lado do terreno, com

escritura. Bairro: Rio da Luz. R$ 45.000,00

ReI. 524 - Terreno cornárea de 11.304,04m2,
piano, com escritura. Bairro: Centenário. RS
1.500 000,00

Ref. 568 - Terreno no loteamento Bella Vista, área
nobre da cidade, local veritilado e calmo, rua

asfaltada, lado direito, com escritura, pode ser

financiado, área do terr. 378m2• Bairro: Amizade.
R$ 90.0000,00

ReI. 511 - Terreno com 20.000m', com nascente
de aguá. R$ 60.000,00. Bairro: Amizade

Ref.579 • Casa de alvenaria, 03 dormitórios sendo
01 suite, Bwc social, sala, cozinha, 01 vaga na

garagem, churrasqueira, toda murada, rua de lajota,
área privo 100m2, área terr. 400m2, toda legalizada,
casa nova pronta para morar, aceita-se carros,
terrenos como parte do pagamento. Bairro:

Amizade, R$ 145.000,00

• 3 dormitórios + 1 suíte e dependência
reversível, com 1 vaga de garagem.

• 2 dormitórios + 1 suíte.
• 1 dormiório + 1 suíte.
• 5 salas comerciais.
• 12 pavimentos;
• churrasqueira na sacada;
• piscina:
• salão de festas;
• playgrond;

Rel.570 - Residencial Alphaville - Itapema - se.
- Décimo nono andar, apartamento 1902
- Apartamento com 155,34m2 privativo
- Área comum 55,16m2
- O 1 suite e mais 02 quartos
- 02 vagas na garagem
- Medidores individuais de energia
- Entrada com indentificação digital
- Sacada com vidro temperado
• Sacada com churrasqueira
- Piso porcelanato (60x60)
" Salão de festas cf churrasqueira e emíns
- Piscina, academia, elevador c/ Biopasse
-Sauna, sala de jogos e heliporto.

Ref. 547 • Casa de alvenaria sendo de esquina, 02
dormitórios sendo 01 suite, Bwe + lavabo, 02
salas, cozinha, área de serviço, churrasqueira,

garagem, toda murada, área privo 115m', área terr.
233m2, tem escritura, aceita-se propostas.

R$ 150.000,00 Bairro: Centenário

ReI. 546 - Casa de alvenaria, 04 dormitórios, 02
banheiros, sala, cozinha, área de serviço; garagem;
galpâo com oficina nos fundos, toda murada, área
total de 768m2. Aceita-se chacará em troca, Bairro:

Vila Nova. R$: 260.000,00

,

Ref. 575 • Casa mista, 02 dormitórios, saia,
cozinha, Bwe, toda murada, tem escritura, área terr.
400m2, área privo 75m2; aceita-se propostas. Bairro:

Jaraguá 99. R$ 68.000,00

Rei. 548:· Galpà()CÓmercial, área construida dê
225m2, área terr. de 770m2, rua de paralelepótdo, '

lem escritura, a�e(lJada, aceita-se propostas.
Bairro' Barra. R$ 330;000,00

"Fale'com um "Corretor On line" acesse o site: www.espe·ditoimoveis.co·n1.br
,

.

, FAZEMOS EMPRES11MOS PARA APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO INSS.

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

rdt 3376·1804
9904·2076Corretor de Imóveis

e·mail: marquardtimoveis@gmail.com
Rua Pastor Alberto Schneider, 1945· Barra do Rio Cerro

ALBERTO G. MARQUARDT
CR£C112152

I

REF 068 - BARRA
DO RIO CERRO -

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

suite + 2 qts, bwc,
sala estar / jantar,
cozinha, lav,
garagem - R$
115.000,00

REF 065-
ERVINO -

Terreno
c/364m2
(120m da

praia)

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

cozinha, lav, garagem - R$ 110.000,00

(R€(19419 3370-6370
Plantão de Vendas

8804-4467

DD
DD

ISQleteCarlini
@@���J@@�����������wmr�����

Ref. 350 • Jaraguá Esquerdo· casa cl
214,OOm2. terreno ci 618.00m2 05

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

sala, varanda. Aceita na negociação troca
por outros imóveis.

Ref. 150 • CENTRO - 02 casas,
terreno cf 450.00m2, próx. a

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

Ref. 202 • BARRA DO RIO CERRO
- Sobrado cf 2 suites, 4 dorm., 4
bwc's. 2 salas estar, 2 cozinhas, 2
lavanderias, 2 garagens. Aceita

troca por 2 imóveis.

VILA NOVA· Apto Jardim das
Mercedes com 67.00m2 02

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

Ref. 201 - Barra do Rio Cerro ..

casa cí 02 dorm .. 02 salas,
cozinha grande, lavanderia, owe,
varanda, garagem e edicúla nos

fundos R$ 85.000,00

DISPOMOS DE VÁRIOS LOTES NA BARRA

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital CatarinenseAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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3275·5000
Plantão: 9979·7750

IMÓVEIS

APARTAMENTOS ,"
tI!i

3018· APTO ED CARVALHO com 1
suíte + 2 quartos, sala de estar.

cozinha mob., 2 vagas de garagem,
sacadas. TODO MOB. R$195,OOO,OO

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

1008 • EXCELENTE
LOCALIZAÇÃO· CASA ALV - ICENTRO cf suite master + '

3 qtos, piscina, ampla área I
de festas. Possibilidade de I

troca por área construída. I
R$ 795.000,00 I

1102· CASA ALV. - BARRA DO RIO CERRO c! 21 DmZ, terreno cf 765m2 - suíte -i- 3

quartos, churrasqueira. piscina com área defestas. APENAS R$169.000,OO

Quer ver maiS?

consUlte:
www.girolla.com.br

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

1192 - CASA -ILHA DA FIGUEIRA
211m2, suíte +3 qtos, saías de estar
e jantar, copa, cozinha,garagem pi 2

carros. R$ 220.000,00

1305 - SOBRADO - PRÓX.
PREFEITURA com área de 305m2 -

suite master + 3 quartos.
R$ 440.000,00

1405 • SOBRADO,
Vila Lenzi cf piscina,
churrasqueira.
Tem sala comercial na
frente. R$ 270,000,00

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

cf sala de estar, sala de jantar, 3
I quartos, 2 bwc

'

s. chur. integrada cf

I sala TV, despensa, lavanderia,

�spensa, terraço, garagem. R$

1-
.

3007 - Apto,
Ed. Isabella cf
2 suites + 1

qto. Prédio cf
2 elevadores,
salão de

festas,
churrasqueira,
piscina, sala
de ginástica,
R$160.000,OO

O COlmElO DO POVO mFIM-Df-SEMANA, 29/30 DE MARÇO DE 2008

2004 - EXCELENTE TERRENO CENTRAL Cf
2.294,52M'. CaNO. RES. FECHADO. R$
315.000,00
2006 - TERRENO CENTRAL (SERVIDÁO) Cf

7S9,90M'. RS190.000,00
2010 - TERRENO CENTRAL cf 337,50m'
(13,50x 25). R$160.000,OO
2162 - CZERNIEWICZ - Próx. PAMA cf 406m'
(15 x27,06). R$ 85.000,00
2195 - ILHA DA FIGUEIRA - Próx. Indumak.

Linda Vista da cidade. cf 856m' (29,60 x 21 x

41 ,50X40). RS 93.000,00
2225 -' TERRENO - iNICIO JARAGIJA
ESQUERDO - EXCELENTE LOCALIZAÇÃO Cf
ÁREA DE 2.6521.1'. R$180.000,00

PRAIAS
2437, TERRENO C! 454,55M' (15.S0X 21 ,50)
-LOT. RADUN- BARRAVELHA. RS 28.000,00
2438 - PRAIA ITAJUBA -LOT. SEREIA DO MAR-

750mts do mar. Terreno cf 15.90 x 19. Entrada

de RS 2.000,00 + 60 parcelas

600 - VILA NOVA R$ 2.805.00

60 1 - EXCELENTE LOCAL pf fins comerciais. RS
2.505,00
603 - CENTRO - COMERCIAL OU RESIDENCIAL
Casa em alv. (470M2) com suite master com
closed e banheira, 4 quartos - todos com

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

quartos. R$ 630,00
606 - RIO CERRO c/ suite + 2 Quartos. RS
655,00
607 -CENmOcI3quartos. R$1.S0S,OO
608 - CDRUpA cf 3quartos. R$ 385,00
610 - CZERNIEWICZ - ALV. R$1.505,00
612 - BARRA RIOMOLHA - RS 375,00
613 - BARRA RIO MOLHA - RS 385,00

615 - IDEAL PARA FINS COMERCIAIS
ALVENARIA - R$1.505.00

617 - JOÁO PESSOA cl 01 suite + 02 quartos.
RSSOS,OO
619-COMERCIALR$1,255.00
621 - CENmO cl 04 quartos. R$ 855,00
622 - VILA LENZI R$4S5,00
623 - VILA NOVAR$2.205,00

624 - CHAMPAGNAT Casa em alvenaria com

suite com híorc, 3 suites, saías estar e jantar,
sala intima. copa, cozinha, área de serviço,
despensa, banheiro de serviço, garagem para 2
carros. R$ 2.205,00
625 - CENTENARIO ci 01 suite + 02 quartos.
R$995,00
626 - NOVA BRASiLIA cl 04 quartos. R$ 995,00
627 - CHICO DE PAULA cl 03 quartos. RS
1,200,00

628 - CENTRO CASA COMERCIALR$1.505,00
629 - BAEPENDI R$ 455,00

-

633 - CENTRO cf 3 suíte + 2 quartos. RS
1.205,00
635 - CENTRO cf 03 quartos. R$ 755_00
637 - CENTRO ci suite master + ·2Quartos. RS
1.305,00
638 - NOVA BRASILIA cl suite + 2 quartos. RS
855,00
639 - NOVA BRASILIA cl suite + 2 Quartos. RS
855.00

640 - CZERNIEWICZ - MOBILIADO cf suite +- 2
quartos. R$ 905,00

641-CENTROc/sufte + 2 Quartos RS 705,00
644 - CENTENARIO cf 1 quarto RS 3D5,00
645 - CENTRO c!2 quartos. R$ 525,00
646 - AGUAVERDE ci03 quartos R$455,00
647 - BARRA DO RIO CERRO cf 02 quartos RS
385,00
649 - VILA RAU cf 1 quarto - semi-mobiliado.
RS425,00

650 - CENTENÁRIO - cl 2 Quartos - semi
mobiliado. RS555,00_

.

653 - BAEPENDI c/03 quartos RS 855,00
658 - BARRA DO RIO CERRO - c! 02 quartos RS
410.00

659 - VILA NOVA - c! 01 quarto R$ 245,00
660 - CENTRO Cf 02 DORMITÓRIOS - RS
565,00
663 - CENTRO Cf 02 DORMITÓRIOS - RS
505.00
664 - CENTRO suãe + 2 quartos - RS 755,00

666 - CENTRO suíte + 2 quartos - RS 785.00

669 - CZERNIEWICZ - MOBILIADO cf 2 quartoS.
RS775,OO
670 - CENTINARIO o/Dl Quarto. RS 295,00
674 - CENTRO MOBILIADO - cf 02 quartos RS
695,00
675 - CHICO DE PAULA qumnete R$ 305,00
679 -ILHA DA FIGUEIRA quítinete R$ 305,00
680 - VILA RAU 3 quartos R$ 555,00
682 - VILA RAU cf 2 quartos RS 455,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital CatarinenseAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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PLANTÃO
8808-5378
8835-6617

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

ricardocimoveis@gmail.com

Cod.056· Terreno cl 17.680m2 no

centro de Guaramirim. Próx. ao
trevo principal. Consulte·nos.

'1

II_ Cód.078 - Casa de alv. c/2 quartos

I
no Jaraguá 99. R$67.000,00.

I
I

I
I

'",""'0'

Cod.109 - Casa de alv. com 1 suite
master + 2 quartos, na Vila Lalãu.
R$270.000,OO. Pode ser financiada
ou troca-se por apart. no centro.

085 - Casà de alvenaria com 2
quartos no Rio Cerro II.
.

R$62.000,00.

Cód. 081 - Casa de alv. e/ t suite
mais 2 quartos, no Bairro Amizade.

R$1l9.000,00. Aceita
Financiamento.

Cod.Oll - Prédio de alvenaria,
com 4 quitinetes, na Vila Lalau,

.

próximo a WEg. R$150.000,00

Ref. 116. - Casa em al.venaría - São-Luís
03 quartos + dependencias cf 97b12

+ edícula com 30m2

" ,CONSULTE-NOS SOBRE
.

OUTROS IMÓVEIS
.

iFranc sco Alves £�!::�!
Facilitamos seu crédito junto a

CAIXA. Regularizamos seu

imóvel para financiamento.

Cód.0119 _ Casa de Alv.

Figueira ef4 qtos,2 bwc, área de
testas, etc ... R$150.000,00

(aceita-se imóvel de menor valor

.

como parte de pagamento)

Cód. 0134'- Sobrado Ana
Paula II cf 1 suíte + 2 qtos
e demais dependências.

R$ 140.000,00

Cód.0123 _ Casa mista

Baependi cf 3 qtos, bwc,
portão eletrônico, etc ... Imóvel
Legalizado R$ 135.000,00

João Pessoa cf 3 GÓd. 0138 - Sobrado Estrada

dormitórios,garagem e demais Nova cf1 suíte + 3qtos, etc ...
dependências. R$ 77.000,00 R$ 90.000,00 (negociáveis)

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

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



·Endetec··
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CONSULTE OUTRAS OPÇ,OES!
www.engetecimoveis.com.br

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

Apto próximo Arena
"Lançamento" Apto c! 1
suíte (com sacada) + 2

quartos, sala 2 ambientes e

chur; cozinha, lav. Próx. ao

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

Edf. ,Athenas • No Centro,
apartamento com 1 suíte
mobiliada + 2 qtos, sala de
tv, sala de jantar, 2 salas de
estar com lavabo, cozinha
mobiliada, dep, campI. de .

ernpreç., lavanderia
mobiliada, garagem para 2
carros. 203 m2 de área
privativa. Excelente padrão de
acabamento. R$ 310.000,00

Edf. Carvalho -

Apto e/3 qtos
(1 suíte), sala 2

ambientes, sacada,
cozinha mobiliada,
dep. completa,
garagem.,

R$ 170.000,00

Próximo ao Centro -

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

Palazzn Ouça!e'
- Apto·f'!.qvo

.

com 1 suíte'
+ 2 qtos,
sala 2 amb.,
sacada corn

churrasqueira.
R$130.000,00.

IMÓVEIS

PLANTÃO 8412 ..4712 ··;·].9sé Carlos I 8422�7655 .. Sueiy
8412 ..4710' Acassio I 8424 ..5050 - �Lliz I 8424-4848 - Sérgio

Amizade - Casa pronta pra
financiamento com 108m', 3 qtos,
sala, copa/cozinha, bwc, garagem,
Lote com 550m2. R$110.000,00

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

serviço, canil. Pronta para
financiar. R$ 130.000,00

Tifa Marlins - Casa em.alv. ci 3
qtos, sala, copa/ cozinha,
garagem, mais 2 qunínetes.

Excelente retorno para investidor,

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

com 342m2 de esquina.
R$ 65.000,00

Hails
imóveis

Ilha da Figueira - Lote

plano com 450m2 com

casa de' madeira.

Czerniewiçz " Casa nova c/1 suíte
+ 3 qtos (sala de tv, sala de estar,
sala de jantar, cozinha mobiliada, 2

bwc
.

s, lavabo, lavanderia,
escritório. 280m' de.área

construída. R$ 310.000,00. Acetta
apto de menor valor no Centro.

Rio Molha - Lote cl

450m2, cl 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
owe 's, garagem pi 2

carros. Lote com 420m2,

Nereu Ramos - Casa

com 3 qtos (1 suíte),
sala, copa I cozinha,

garagem, churrasqueira,
3 bwc .s. lavanderia,
galpão comercial com

100m2, lote com

444,14m2. R$
165,000,00.

Casa com 3 qtos
(1 suíte) sala, copa,

cozinha, área de serviço,
área de festas, piscina,

lote com 1350m2•

R$125.000,00

Rau - Lote com 3.500m2,
próximo. a Unerj -

. R$ 350.000,00

.

. chá��ra Guam;ra�g;:c/. ;;�;QÔOryi', ����,

mista cf 4 qtos, sala, cozona bwc;

laVanderijl,.
Residenciallafim �

rancho." lagoa, R$ 70,000,00. - Apto cf área aprox de 130 e 105m2
. Centro _ toe.o privilegiada-na rua 28 de

Avar - Elcelente Investimento - No Térreo c/3! '(2 e 3 dorm.), 4 aptos por andar (1 _ Agosto próx. a Associação Comercial cf
qtos,2 saas, cozinha, área de serviço, bwc, 2 ! vaga de gaL), piscina, playground, casa de 25Qm' cf3 qtos (1 suíte), sala Imigrantes - Sobrado corn 3 qtos, 2
garagens, chu( No l' andare! 3 qtos, 2 salas, ; salão de testa, pintura externa de estar, jantar, copal cozinha, cnur, bwc S, sala, copa/cozinhá, área de

j copa! cozinha. área de serviço. 320m' de área I Grafíato, chur. na sacada piscina, Lote cf aprox. 900m2,
.

R$ 170 000 00L,.�o������ L0t:.��:am������:��:_! '-- -'- --'- s_e_rv_lç_o. '

__

,

__--'
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-, MONT VERMONT

rI

r

No Residencial Mont Vermont você encontra lazer em todas as áreas.Venha conhecer as últimas unidades

disponíveis do bloco A, que já foi entregue, ou reserve já seu apartamento no bloco B, em construção.

.

Apartamen to s
-Churrasqueira na sacada
-ELEVADOR hidráulico com Nobreak
•Área de lazer com duas piscinas, playground
e salão de festas
• Localização privilegiada em local nobre,
na rua 13 de maio (Champagnat)
• Financiamento Direto com a Construtora

EX GO
engenharia&construçõese

DORMITÓRIOS
sendo 1 suíte

Construindo qualidade de vida

Visite nosso site:
www.hexagonalengenharia.com.br

Agende uma Visita à Construção
pelo fone 47 3275-1447

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital CatarinenseAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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REF 1155 - Vila Nova
Rua Constância Feder,
110- Ed. Zimbros - apto
110m'. R$ 201.500,00

REF 2497 - Nereu Ramos - :éasa
mista 70m'. Terreno 450m'. 'R$

55.000,00·

REF 2507 • Vila Lenzi - Rua João
Carlos Stein, 1251 • casa alv. 139m'.

Terreno 533m2• R$143.000,00

REF 2516 • Vila Lenzi - Rua Leopoldo
Gorges, 60 • casa madeira 80m'.

REF 2518-
Barra Rio Molha
Rua Ana
acko, 253·
asa mista
7m2• Terreno
70m2.
$ 65.000,00

REF 2525 • Vila
Rau - Rua Gustavo

"Barroso, 98 -

sobrado alv.
170m'. Terreno
367m':

'

R$190.000,00

REF 2566 - Centro - Rua José
Oschler, 23 • casa alv. 50m2 Terreno

484.79m'. R$ 250,000,00
.

REF 2529 • Agua Verde - Rua Joaõ
Bertoli, 184· casa alv. 144m'. Terreno

781m'. R$ 215.000,00

REF 2533·
Baependi - Rua
• Vitor Vargas, 69 -

02 aptos com

120m' cada e

sala comercial
. com 220m'.
Terreno 450m2.
R$ 610.000,00

REF 2567 • Schroeder - Bracinho -

Rua Mal Castelo Branco, 29 - casa,

alv. 78m'. Terreno 450m'.
.

R$ 85.000,00

REF 2550 " Barra Rio Cerro - Rua
Berta Wege, 3561 . casa madeira

115m2. R$1.072m'. R$120.000,00

LOCAÇÃO

REF 170· Ed. Hílamar, 403 - Rua José
Pavanello. 200 - Ed. Hilamar - apto 01 suite.

02 dorm. R$ 680,00

REF 226 " Czerniewicz - Rua José Bruner -

Ed. Alpha - 01 suite. 01 dorm. sacad com

cnunasq, garagem. R$ 550,00

REF 210 - Amizade - Rua Miguel Fodi,
210 - casa nova - 01 suite, 02 dorm,
churrasqueira. garagem 02 carros.

R$ 950,00

REF 157 - Vila Nova - Aua Guilherme
Wackerhagen - casa nova alv. 01 suíte, 02

dorm. garagem. RS 9511.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital CatarinenseAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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CRECI 2354-3 J

3372-1122

www�vivendaimoveis.côm
.

'.

.
-

.
'.' -.. .... (.

CORRETOR - OSMARI A. BERTOLDI- 9981-1122
CORRETOR - IRIO LUIZ VOLPI � 9979-6750
COR,RÉTORA - ANNE BERTO.LOI� 9927-6088
E-mail: falecom@viven ..aimov�is.com RUA JORGE CZERNIEWICZ, �o 4paj 'ÃO LADO DO·TEI\mO DA SCAR

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

RS 135.000,00

REF 2541 ' Três.Rios do Sul, Rua José Titez,
70 ' sobrado a1v. 270m'. Terreno 48401'.

R$176.000,OO

REF 1162 ' Cilampagnat ' Rua Emma

Hornburg. 222, Res. Mateus, apto 101m'.
R$ 190.000,00

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

R$160.000,OO

REF 2542 ' Barra Rio Cera, Rua Edelpllina
Demarchi Pradi ' casa alv. 200m'. Terreno

364m'. RS 230.000,00

REF 2558 • Estrada Nova, Rua São iguel.
214, casa mista 120m'. Terreno 55001'.

RS 88.000,00

REF 2564 ' Barra Rio Molha, Rua Julio Hintz'.
15 ' casa alv. 127m' + 93m2 casa em

consuuçáo. RS 230.000,00

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



orretor de Imóveis
CI·13252 Compra, Venda, Locação e Administração

Chácara com

1.462.500m', contendo
benfeitorias, 50 morgos
de pastagem, 06
tanques de peixes, 8
nascentes e plantações.
[Corupá-SC, valor:
; 1.500.000,00. : i

: Terreno com 265.000m', a !
! 3 km do centro de Corupá I
! SC, pelo valor de R$

I,90.000,00.
. j

!Terreno com 1i.247m', I
: com 3.700 pés de banana I.branca , rua Er vin o ]
, Moreira, Corupá, SC, pelo I
: valorde R$ 70.000,00. I
, I

[Terreno comi
[i50.000m', 10calizado·11I na Estrada Ano Bom,
'Corupá-SC, pelo valor

I de R$ 70.000,00. I
.

I

Casa de alvenaria com Chácara com casa de I Casa de alvenaria com Casa de alvenaria com

110m2, bairro Ano 85m2, terreno comlS quartos, terreno com 190m', 4 qU8:tOS,
Bom, Corupá. Valor: 20.000m', localizada IS.7oom', localizada no churrasqueira, prscma ;
R$ 85 000 00 Vende na Estrada Pedra de' bairro Bomplant, pelo ter:eno co� 1250m,', , .

.! I d R$85 000 00 bairro Joao Toz inl ,

��r:��a��s�asa em �;�;;�.f3!o8].�Ó.�,�P'::C:::.,.: , .: ,

'

�$���QiQ:Qt.el� .. ��I�'..��J
Roberto Seidel. 1142. Corupá. Fone: 3375 ·2031 e 9135-4977.

IC h á c a r a c o m

i 125.000mZ, contendo
[uma casa mista, piscina,
lp astaqe m , lagoas,
i 10,000 pés de banana,
: localizada a 7 Km do
[centro de Corupá-SC,
[valor: R$190.000,00.

APARTAMENTOS TERRENOS
CASAS

Terreno em Joinville com 360,00m2, na Rua Osmar Galdino Fagundes, Bairro Paranagua-mirim, no valor de R$
22,000,00, aceita-se carro como parte de pagamento e mat. de conste

Centro/êuaramirím-vende-se apartamento com

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

CASAS/APARTAMENTOS
ReI. 1711- Chico de Paula - Casa de madeira com 2 dormitórios. R$ 55.000,00
ReI. 1 001 • Jaraguá 99·3 dorrnitóríos, sala, cozinha, bwc. RS 59.00C,00
Ref.1381· SãoCrlstovão·l dormi!. bwc,cozinha"prontap/2°pisoRS65,000,00
Ref. 1821 - Madeira· Chico de Paula, 3 dorrmtónos, toda murada com portão
eletrônico RS 65.000,00
Ref. 1871 • Amizade - 2 dormilórlos, bwc, sala, cozinha RS 65.000,00
Ref. 801 • Estrada Nova - casa alvenaria RS 70.000,00
Ref. 1851 • Rau· 3 cormtonos, sala, cozinha, owe (forro demadiera) RS 70.000,00
Rel.1721 - São tuís- Madeira. 2 dorrmóríos, sala. cozinha, bwc AS 75.000,00
ReI. 1991 • Casa -Jeãn Pessoa - 2 dormitórios, bwc, çaraqern- RS 80.000,00
Ref. 1672 - Vila Lalau • apto em construção, Residencial Vermont, com 2
dormitórios, sacada c/chunasquelra, garagem, a partir R$ 90.000,00
ReI. 1421 • Rau· casa 3 dormn.demaís depend. 250m' RS 85.000,00
Ref.1901· Rau·l suíte, 1 dormitório, bwc, garagem para dois carros.
ReI. 1401 • Barra Velha· casa 5 dormlt.demais depend. RS 85,000,00
ReI. 1591 - Nereu Bames- casa + galpão 220m' 'frenteparaBr280" R$ 85.000,00
ReI.1971·Casa- TifaMarlins- 2 dormitórios, 1 bwc, garagem- R$ 90.000,00
Ref. 1701-Água Verde, 2 dormitórios, cozinha, bwc.avandena RS 95.000,00
Ref.1931· Área· Manso 200.000m2 RS 100.000,00
Ref. 621- Chico de Paula -casa/íunto comercial3 qtos, sala, copa, coz., 2 bwc
RS108,000,00
ReI. 541 • Ilha dá Figueira • casa avenana- 65m' • terreno com cuas . "�dS -

casamadeira- 57m' terreno esquina - RS 110.000,00
Ref. 1891 • Três Rios do Sul· RS 110.000,00 com 3 dormitórios, 1 owe, e

garagem para dois carros.
Ref. 1 091 • Casa 3 dorm. 2bwc. 2 salas oonào eletr , piscinaRSI25.000,00
Ref. 971 • Barra - cas2(junto comerciaiS dorm. (r.WahermarQuardt) R$130.000,OO
Re1.1241· Vila Nova· casa 130m2 madeira- R$130.000,00
ReI. 1661 • Centro· apto em construção, Residencial Aquarela, com 1 suite, 2
dormitórios, owe, cozinha, lavanderia, garagem, sacada cfchur. RSI35,000,00
ReI. 1841 • Araquari � Sobrado com 3 dormitórios, 3 bwc RS140,000,00
Re1.1631·Sao Luiz· 2 casac/3dormit., sala, Cal, lavand.bwc, R$150.00C,no
Ref901 - Santa tuna- casa suíte + 2 dOfIT..+ sala comercial R$lS0.000,00
ReI. 1811 • Chico de Pauta- Casa mista com 3 oormítóríos, 2 saías, área de
festas c/churrasquera e piscina R$160.000,00

.

R$ 831 - Vila Lenzi· 5 quartos, sala, copa, bwc, suite, chur" cozinha RS 180.000,00
Ref.1101-Cenlenário- 2 casas nomesmo terreno 150m'+ 70rn' RSi80,000,00
Ref. 1831 • Chico de Paula, 4 dorm" 2 bwc, 2 vagas de garagem RS 230,000,00
Re1.1621·Vila Lenzi· 2 casas sendo 1 sobrado 200m' + 1 de 70m'R$240.000,OO
Ref.1 041 - Barra Velha· sobrado linda proxa praia R$ 250,000
Ref. 1511 • Barra Velha· sobrado "alto padrão" RS 260,000,00

O (:OltREIO DO POVO r!t:IJ
FlM-DE-SEMANA, 29/30 DE MARÇO DE 2008 'UI

Corretora de.móveis

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

www.imoveisemjaragua.com.br

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

ótimo para cllnlca.
Ref. 1651 - Penha- casa cl suite, 3

dorm., chur., garagem. RS 270.000,,00

Chácara no Jacu-Açu, distante 12 km do centro de Guaramirim e a 2800 metros da Rodovia SC 413, com mala, água,
luz, vende/troca por imóvel como forma de pagamento, no valor de R$ 42,100,00,

Casa com
160,00m2, na
Rua 28 de

Agosto, n 2278,
próximo ao

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

Sobrado 336,OOm2, próximo ao trevo 01, rua 28 de
agosto, com 03 dormitórios, 02 salasa, copa/cozinha,

despensa, sacadas, garagem 02 BWC, todas as

peças bem amplas no valor de R$ 290,000,00.

Ref. 1521 • Baependi - sobrado alto padrão "interno inacabado" prox recr Mansol
RS 385.000,00
ReI. 281· Penha- casa alto padrão "frenle pi omar" RS 550. 000,00
Ref. 1571 • Centro sala comercial ótimo para cllnica, cf 255m' + 2 aptos 275m'
+ sobrado c/piscina A$1.000.000,00

ML.AJ�ºM�.B.C.tl\.L
Rel1491 • Rau • sala comercial cf garagem (prox. UnerD R$ 35.000,Oq
Rel.1751 -Sala Comercial· centro com 41 ,50 m2 RS 56000,00

IE.!U!.EtID.
ReI. 774/775· Jaragua Esquerdo -prox. arena- AS 53,000,00
Rel.l071 • Amizade· 400m2 RS 43,000,00
Ref 431 • Jaragua Esquerdo - R$ 45.000,00
ReI. 1731 - Jaraguá Esquerdo R$ 46,000,00
ReI. 514i515· Chico de Paula - terrenos 432m' RS 47.000,00
Re1.1981· Terreno ·Água Verde· RS 50.000,00
Re1.1801· ÁguaVerde·455m2RS55.000,00
ReI. 1983· terrene- Água Verde ·327,00m2 A$ 55.000,00
ReI. 1961 • terrene- Chico de Paulo 350,00m2 A$ 55.000,00
Ref. 1951 • Terreno -Chico de Paulo 392,00m2 AS 55.000,00
1'1..1.1541· Rau ·terren0360m' RS 58.000,00
Ref. 017 - Vila Lenzi - terreno 487m'- R$ 70. 000.00
REI. 1252 - Chico de Paule- 445.50m2 R$ 70.000,00
Ref 852 -Ilha da Figueira - terreno 1300m' RS 71 ,500,00
Ref. 1681 - Ilhada Figueira· 370,80m2 R$75 000,00
ReI. 1531 ·lIha da Fig�eira-terreno 385,17m'· RS 76.000,00
Ref.1532 - Ilha da Figueira· 503,30m2 R$ 90.000,00
Ref. 1881 • Barra do Rio Cerro - ótimo para comercio- 620,50m2 R$ 92.000,00
REF. 1861 • JGUÁ ESQUERDO - CONDOMiNIO DAS AZALÉIAS R$125.000,00
Ref. 631· Czerniewicz - AS 250,000,00 "ótima localização"
ReI. 1941 - terrene- Vila Lenz12S0.000m2 A$ 250,000,00

®:1ºIÇ!l_�Çl\!lA
Ref. 861 • Molha/Massaranduba - 260.000m' RS 95,000,00
ReI. 551 • Corupa· 1 casa de alv. "estilo chale" - 40,779,OOm - AS 105.000,00
ReI, 741· Rioda un- 2casas C/ 72m', em alv., água corrente- e.200m· 1'1$11 0.000,00
Rel.1141 • Garibalde- area de 5777m2 comcasa R$ 220.000,00

-

Ref.1741 • Garibaldi 75000m2 A$ 320,000,00
Ref. 871 • Nereu Ramos - pasto BO.OOOm' frente asfalto- R$ 385.000,00
ReI. 663 - Massaranduba·71agoas casas, area de tesla 238.000m'. R$ 600.000,00
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Compra, Vende, Avalia, Aluga, Administra
Casa, Lote, Apartamento, Chácara.

(4��) c821§"�1'n 38 I PLANTÃO 9658-558�
,

"' � {v' ,+ 'l)

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. 312 . Edificio Gering· Apto com

01 suíte master com closet mobiliado.
02 dormitórios. banheiro social com

armário, lavabo. sala com 02
ambientes, sala de tv. area de serviço,
sacada com churrasqueira, 02 vagas

na garagem. R$ 380.000,00

ReI. 319· Vila
Baependi • Edificio
Belel • Aptos
Novos em constr.
c/56,30m' - 02
dormitórios,
banheiro, sala de
estar/jantar. .

cozinha, lavanderia,
sacada, 01 vaga
na garagem.
R$ 75.000,00
(30% Entrada +
saldo em 50x) •

Entrega em

dezembro de 2009

apartamento
mobiliado com 03
dormitórios, sendo
01 suíte,02
banheiro, sala,
cozinha,
dependência de
empregada, 01
vaga na garagem.
R$ 170.000,00

Ref. 135 - Barra do Rio Cerro - casa

de alvenaria com 120,OOm', 03
dormitórios, 01 banheiro, sala, cozinha,
lavanderia, garagem. R$ 90.000,00.

Ref. 209 - Centro - Terreno com

572,40m'. R$ 200.000,00.

ReI. 406· Santa Luzia" 01 casa de
alvenaria com 04 dormltoríos. saia,
cozinha, lavanderia. Oi casa de

madeira com 03 dormitórios, banheiro.
sala, cozinha. 01 Rancho + 02lagoas,

Nascente. R$ 300.000.00.
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Figueira: Ótiínalocallzaçâo
2 CASAS Rei 1019. Terreno 516ml2, 1
casa alv. C/ 3 qlos, sala, cozinha, 2 owe,
lav. + 1 casa de mlsla 90 mI2. 3 qlos.
sala, COL, bwc, lav. e COL ai fogão a lenha
imbutldo2vagasdegar. R$180.000,00

cozinha. owe. garagem. ... galpão de

serviços. rua aslaltada R$190.QQO,QO

Terreno Ref 4010 em Corupà prox. ao

centro pronto pi construir 300ml' R$
50.000,00 negocia

Jaraguá 99Oportunidade!
Casa em Madeira 130 mt', 3 quartos, 2
bwcs, 2 salas, cozinha, lavanderia,
garagem, próx. escola, creche,
mercado, proieto de astano para 60 em

I 60 dias. Só R$ 75.000,00

Ref 3015 Silio em Corupá Skm do centro

150.000,00 rnt' com 1 casa em

alvenaria. casa de caseiro, lagoa. pasto,
p.lmlto. eucaliptos RS 200.000,00

Centro: Excelente localização
Ref 1017 Terreno 40Onn. área construída de

1 SOm!' sendo: 1 suite com Illdro, 2 quartos, piso
em madeira, sala, cozinha, lavanderia. garagem.
ctara-bôla em vidro, aquecedor solar, grades
internas nas janelas, sistema de segurança.

Valor 450.000,00

Chãcaras:
Rei 301 O na Barra, Pedra Branca
110.000,00 ml' R$120.000,oOCeRlra: Excelente localização

Rei: t 015 Terreno 600m12. Sobrado
......-- �........,..,...�__......_��---l

280m12, 3 quartos, I suite. 1 bwc,
cozoha copa, sala, lavabo. Iav. , área de
servlço,chur.,2vagasdegar. +1 Chalé
mislo lOOm12 cigar. R$ 500.000,00

Rel3011 na Barra. PedraBranca
127.000,00mf RS 130.000,00Figueira; Excelente Oportunldadel

Sobrado 350m12 Reli 011, piso Infilrior 214 ml2
Sendo: 1 Su[e + 2 quartos, sala, copa cozinha

oohjugada, banheiro, lavanderia, lavabn,
Hol30120a Barra, PedraSranca
124.000,00 rnf RS130.000,00

Figueira: Ponto Comerciai
PróximoaoPoslodeCombustivel Outras opçóes em casas, aptos,
Ref. '101B Casa em alv, 3 qtos, sala, chácaras,em JaraguádeSul eReglão

DEll
PRADI
IMÓVEIS

FINANCIAMENTOS

• AQUISiÇÃO DE TERRENO + CONSTRUÇÃD
• LOTEAMENTO PRÓPRIO' CASAS PRONTAS

R��iíítp!ãai@neIll'iiüfl1'ôIlí1'fiv!iRua João Januário Ayroso, 2633 - sl.üt - Jaraguá Esquerdo - JARAGUÀ DO SUL - se

LOTEAMENTO PRADII

Com 3 Quartos, Solo, Cozinho, Banheiro
R$ 78.000,00 (Terreno + Coso + Documentação

poro FINANC, NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL)

Com 2 Quartos, Solo e Cozinho integrado, Banheiro,
Area de Serviço e Garagem - R$ 108.000,00

(Terreno + Casa + Documentação para
FINANC. NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

TERR

* Compressor de ar

* Rompedor de pedras de concreto
, "W Trator de esteira

3275-1101 / 9104-2393
R. Wigando Menslin " Baependi

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

Reserve também na praia.
3370-3561 c/ proprietário

I.:JI'& .. i)
SCHROEDER· Centro, 3 qtos, 2 bwc, demais dep, + galpão, 120m2. R$
130.000,00
JOAO PESSOA - 4 qtos, demais dep. R$ 62.000,00. Aceita carro

JOÃO PESSOA - 2 qtos, garagem, demais dep. RS 69.000,00
CASA ·148m2 + área 1 0.000m2 no Bairro João Pessoa

:l_L
RAU - Terreno com 315rn2 R$ 60.000,00 aceita-se cerro

SCHROEDER - próximo ao centro, 10.000m2 pi lotear. R$ 350.000,00
SCHROEDER I - Área md. cl 12.425ma R$ 120.000,00
Terrenos em Schroeder com entrada a partir de R$ 3.500,00
Área ind, cf 5.o'OOm2, cf terreno de 117 .000m2.

2 quartos - Sala de Estar
.

Cozinha - lavanderia - BW� Social

Sacada cf Churrasqueira
1 Vaga de Garagem

Plantão de Vendas:
8429-0167 - 8429-0166

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

S
-

DGlalacaoa cl Churrasqueira1 Vaga de Garagem

Jaraguá Esquerdo
Rua Christina Enriconi Marcatto

Vendas Exclusivas

�
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www.dejaimo\feis:com.b(ldejaimoveis@netuno.com.br

ReaeLzruu:la .3eu .3�
Fone/Fax 47 .. 3275 ...2990

PLANTÃO
9181-1112 I 9181-1114
9113-5412 I 9183-2900

REE94 - Sobrado na praia de Barra do Sul
troca-se por imóvel em Jguá.

R$160.000,OO

3371·1411
3371·1136

• CONDOMíNIO

- Aluga-se um apto' cl 1 suite, 2

quartos, agua quente, chur., sacada, 2
vagas. RS 750,00_ Vila Nova.·
Cód. 1028 Vila Lenzi - Casa Alv. - 1
suite', 2 quarto, bwc, dep. Empregada,
salão·de festas, garagem para 3 carros,
churrasqueira, mais 1 kilínete, e piscina.
BS1700.o0,00
Cód. 1040 Vila Lenzi- Sobrado com

dois apartamentos, duas garagens,
churrasqueira. RS 170.000,00
Cócl. 2{){)5 Nova Brasma . Apto _. 3

quartos, sala, copa, cozinha, lavanderia.
bwc,. R$140.000,00 acetaterreno, casa
ou carro no negócio.
Cód. 2006 Vila Lenzi - Apto semi-mob.
- 2 quartos, sala" cozinha,
lavanderia, bwc,. R$ 76,500,00 aceita
terreno, casa ou cano no negócio.
cM '2007 Vila Nova = Apto 201 - 2u
ANDAR Edit. Vila Nova - 3 quartos, 1 owe,
, sala, copa, cozinha, lavandena, 1 vaga
de garagem. RS 110.000,00
Cód. 1008 Cenlro= Casa 350m2, com
terreno de 550m2, 1 suite, 3 quartes,
sala e demais dep. R$350.000,OO
Cód. 3015 TERRENO - BARRA DO RIO
CERRO - um Iate, 100UM. APÓS A

Malwee, cOI1l449,50m'R$30.000,OO
Coo. 2008 COBERTURADUPlEXCentro=

Duple.-pavimentoinferior ·-02suftes (01
closed) 02 dormitórios, sl intima, awe
social. Pavimento superior - Dep.
Empregada completa, lavabo, 'cozinha

moh.,áreadeserviço,sala,sacadaechw:3
vagasdegaragem. R$295.000,OO

JARDIM CRISTINA

• RESIDENCIAL
PALM SPRIN.GS

•

Cod. 1035 BARRA VELl'!A - próx. ao
Ginásio de Esportes, no Jardim Los

Angeles- Casa cf 250m' de área
constr., terreno 15 x 15 murada, 7
qtos dois bwc sala copa, cozinha,

lav., 4 vagas. R$'90.000,00

Cód. 4004 Rio Cerro, Pedra
Branca - Ohácara +1- 90.000m2,
c!7Iagoas, Rancho p! gado,
plantações, casa ci 80m2 ci
quiosque, ett .. R$180.000,OO

Cód, 1044 Rio Molha - Área
const.: 156m' Terreno: 375m'
Obs: Em'Alv. 13quartosi + 1 suite!

2bwcilcozinha (+)2 Salasl
chur.! garagem pi 2 carros. RS
115.000,00 Condições de Pgto:

.

Negociáveis

Cód. 1045 Rio Cerro - Temmo pról< ao trevo
da Malwee. Área: 370m2. RS 60.300,00 .

Condiçóes ele Pgto: á Combinar.

PARA ALUGARIVENDERICOMPRAR OU ADMINISTRAR SEU IMÓVEL '

VISITE - NOS E CONSULTE MAIS ITENS DisPONíVEIS. \ , '

mutlercorretordeimoveis@gmall.com I Rua Clemente sarano, 81 - Centro (Prox. Siudlo FM) - Jaraguá do Sul - SC
"
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·móveis

'Resid. Premier
Prédio
cl elevador,
medidor de água individual,
salão de festas

- ,

Apartamentos
Sala cl d�: rnbientes, '

Sacada cl c, rscuera,
Cozinha, laval

'

-

'"

1 suite -+- 1 ou L ,-,jtórios'

.: LANÇAMENTO
-- VILA NOVA'-

, CasáCentro
-

Sobrado c7 sala de estar e

jantar, Área de festas cf' -

churrasqueira e bwc, Cozinha,
lavandaría, dispensa, 1 suíte cf
closet e banheira, + 2
dormitórios, sala intima,
bwc social.
Excelente acabamento Em
massa çorrtda.: Água quente,
piso Laminado e porcelanato.

Renoir-
o -

R$ 9D�'ÓOO,OO' ,-
,
Prédio
4 Aptos por andar,
Área de lazer com
churrasqueira,
Central de gás,
Portão e porteiro 'eletrônico

Prédio
3Aptos por andar,
Área de lazer com
churrasqueira,
Central de gás,
Portão e porteiro
eletrônico

Apartamentos
Sala cl 2 ambientes,
cozinha int!lgrada,
sacada cl churtasquera,
2 quartos(com ou
sem suíte),
lavanderia, bwc social

Apartamentos
Sala cf 2 ambientes, =,

cozinha integrada,
sacada cf churrasqueira,
1 suíte e 2 quartos,
lavanderia, bwc social

JARAGUÁ ESQUERDO

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

Res. Athenas

Czernievicz· apto
Duplex- 4 Salas,
cozinha, lbwc social,
lavabo, 2 suites(sendo
1 cf closet e banheira)
'sacada e área de
festas privativa,
trabalhado em gesso,
luzes'embutidas,
cozinha mobiliada,
venha -conferir!!!

Apto cf120m�, 2 dormitórios
"'-" sendo 1 su�e cf closet, BWC
� 'social, sala de estar e jantar-

conjugadas, cozinha
mobiliada, sacada cf
churrasqueira, área-de
serviço + duas vagas de
garagem; salão de festas
decorado em gesso

'BL2
Res. Dom Pedro '

\\$ S5.0QO,OO
I ' ,

, Apartamentos
1- surte + 1 dormitório, ou 2 dormitórios,
s'ala cf dois ambientes, bwc social, duas
sacadas por apto, sendo 1 com

churrasqueira
Terr. Centenário
14,50m frente, 2.7lado proxino ao DG WEG

Centro· Sobrado sala, cozinha, área de serviço,"
garagem Suite + 4 dormitórios, 3 owe. R$ 650,000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital CatarinenseAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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TERRAPLENAGEM
Caminhão e retroescavadeira

Areia I Brita I Saibro I Barro I Pedra
(47) 3275-3934

J. SANTOS FILHO Construtora e Incorporadora
j.santosfilho@terra.com.br

,

Entrada + parcelamento dueto com a construtora.

Apartamentos de 2 quartos + banheiro, sala, cozinha, lavanderia, sacada e vaga de garagem.
Entrega: Nov/2009. Localização: Baependi

Entrega: Agosto 2008.

ResiClencial
Apto 2 quartos + banheiro, sala estar/jantar, cozinha, lavanderia, sacada com

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

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

- Apartamentos com suíte + 2 quartos cl
cozinha mobiliada Todeschini®

• Apartamento� com suíte + 1 quarto.
Localização:Czerniewicz.

Entrega: Maio/2009.
Entrada + parcelamento direto com a construtora.

I
. I

I

Casa em construção no Amizade - 130m2,.
Parcelamento direto com o construtor. Informe-se!

Terreno no Loteamento Itacolomi II - R$ 72.000,00
Aceita propostas.

3275-3934
Plantão de vendas:

8434-2370
8434-2371

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
_"\�i!MN.�'.,.%..%.••._.'I....·."·"W.NKt\iüfs__ ' ItflfAYSilíl�

nZ",mtm,,�;;<>.,;.;.� _ _ fJl�

www.imobiliariaws.com.br

�ws
Rua:· Norberto Silveira Junior 233 Centro Guaramirim SC

.

CENTRQ/GUARAMIRIM
vende-se linda casa no

centro de guaramirim
com 1 suite master, 2

quartos, sala de estar,
sala de tv, cozinha sob
medida"l banheiro,
lavabo, lavanderia, area
de festas e garagem.
casa com 238m' de
area construida e

terreno com 375m'.
R$ 275.000.00

Vende-se linda casa no bairro imigrantes
com 2 quartos, 2 banheiros. sala,

cozinha, area de serviços e garagem.
casa com 98m2 de area construloa,
terreno com 350m'. R$: 138.000,bo.

ÚLTIMA UNIDADE

Avai/Guaramirim

apartamento com 2

quartos, sala,
cozinha, banheiro,
área de serviços,
área de festas e

RIO BRANCO/GUARAMIRIM
vende-se terreno no bairro rio branco cf

107.732.50m' de frenre para'Se 413. R$16G.OOO,OO

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

banheiros sala cozinha area de serviços e

vaga de garagem. Chacara com 20.050ml

CENTRO/GUARAMIRIM vende-se linda
casa no centro de guaramirírn e/l suite,
2 quartos, saia de estar, sala de jantar,

sala de tv, cozinha, 4 banheiros, garagem
e ampla area de testa. casa cf 390m2 e

terreno c/542m2. R$ 350.000,00

AV�I/GUARAMIRIM
IMPERDIVEL vende-se terreno no bairro avai
com 416m2 de area. terreno com escrsura

R$ 28.000,00

BEIRA RIO/GURAMIRIM vende-se casa

em alv., com 1 suite, 2 quartos,sala,
cozinha, 2 owe, vaga de garagem, area
de testas e piscina. casa c/180m2 e

terreno cf aprox 900m2 R$: 180.000,00

Financiamentos

CA '*rA
CAIXA ECON6MICA FEDERAL
Facilitamos seu crédito junto a CAIXA

* Casas Prontas
* Lotes a venda em

diversos pontos da cidade.
.. Loteamentos Próprios

Anúncios com validade de 5'dias apõs a véicUlaçáo.

AVAI/GUARAMIRIM
vende-se linda casa

em alvenaria no bairro
avai com 1 suíte, 2
quartos, saia,
cozinha, 3 banheiros,
área de serviços,
garagem, area de
festas e piscina.
270m2 de área
construída terreno
com 360m'_ otimo
acabamento.
R$ 225.000,00

Avai/Guaramirim Vende-se casa em alv. alto

padrão, 01 suite master + 02 qtos, aquecedor
solar, sistema de ar cone, central pronto pI instalar
ótimo acab., piso termico, sistema de alarme,

chur. e 02 vagas de gar., 146,22m' de área constr.
eterreno c/386,83 RS 185.000,00

.

Amizade/Guaraniirim Residencial São Luis,
lotes c/ ampla infra- estrutura, pronta para
construir. lotes com escritura. um proleto a

altura de seus sonhos ruas pavimentadas e

arborizadas, passeio estiio americano, praça
urbanizada cf plyground e 67% de area de

fioresta nativa.

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

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

R$ 80.000,00
.

TERRENOS

• AVAí 350 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,OOM2
• NOVA ESPERANÇA!COM 360 M2

• VENDE-SE TERRENO NO BAIRRO VILA

CAROLINA COM 400M2 R$21.500,00
• VENDE-SE TERRENO NOAVAl RS 27.000,00
• VENDE-SE CHACARA EM GUARAMIRtM

IBRUiDERTHAL ,COM 200.000 M2 DE AREA

,COM MATA NATIVA ,2 LAGOAS,NASCENTE DE

AGUA, OTIMO PARA LAZER,HÁ 2.000 METROS

DA RODOVIADO ARROZ. R$168.000.00.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital CatarinenseAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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www.atlantaimoveis.com

atlantaimoveis@atlantaimoveis.com
Rua Barão do Rio Branco, 373

Consulte nossas outras opções em imóveis: 3371-5544 ou www.ivanaimoveis.com.br

Res. Montreal
Apartamentos: 2 dormitórios, sala, cozinha,

área de serviço, bwc, sacada com

churrasqueira, garagem. R$ 84.000,00

Ref 2293- Centro- Apto com 1 suite, 2 quartos,
bwc social mobiliado, sala de estar, jantar,
sacada' cozinha mobiliada, lavanderia

mobiliada, 1 vaga de garagem. R$ 140.000,00

Apartamentos:
2 quartos, sala de estar! jantar, cozinha, lavanderia,
bwc, sacada com churrasqueira, 1 vaga de garagem.

localização:
Bairro Centro

Rua Fritz Hanssen

LOCALIZAÇÃO Bairro Nova Brasilia - Rua Leopoldo Janssen

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

APARTAMENTOS
- 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 I jantar;
- Bwc social;
- Cozinha
- Área de serviços;
-Sacada cf churrasqueira;
- 2 vagas de garagem.

Edifício:
- 19 apartamentos,
- Salão de festas,
- Portão e porteiro eletrônico,
;.. Cyntral de gas

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

R$ 155.000,00 aptos da frente e R$ 140.000,00 aptos de fundos.
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Fone/Fax: (47] 3055-2400
Rua Profª. Marina Frutuoso, 856

www.imobiliariaéom.com.br
imobiliariacom@imobiliariacom.com.br
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COMPRA - VENDA - ALUGUEL - ADMINISTRA ÃO

R. João Januário Ayroso, 531 - si 2 Início do Jaraguá Esquerdo

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

Casa c/3 suites, sala estar, sala jantar,
cozinha, bwc, área serviço. despensa,

lavabo, chur" garagem,

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

garagem, (lib. pI financ.)

Apto cl suite, 2. dorm., sala estar,
sala jantar, cozinha, bwc, área de

serviço, garagem.

Apto cl suite, 2. dorm., sala
estar/jantar, cozinha, bwc, área

serviço, garagem.

Casa� 3 dorm., sala estar, cozinha,
b� área serviço, despensa,
1, ' garagem,

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

c/ dorm., bwc, área testa,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital CatarinenseAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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iVENDE 'ALU A
AD INISTM

MORADAS DA SERRA -

Localização privilegiada,
espaço gourmet, com forno
de pizza. churrasqueiras
deck e piscina e play ground.
APROVEITE AS ULTIMAS
UNIDADES DA TORRE A, .

coberturas especiais. Rua
Hilario Floriani esquina com

João Planinscheck (ao lado
'da jartec)www.imobiliariahabifaf.com.br

1 �
ALUGUEL COMERCIAL

PLANTÃO DE VENDAS 8405-6125

I
�

I

I
�

I
I
I
g
�

I
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Edifício Jaeser
li-terceiro
andar - apto
com suite mais
dais dorm.,
sala estar e
jantar, bwc
social, cozinha,
lavanderia, uma
vaga de
garagem,
R$160,000,00

Rua Prefeito José Bauer, bairro RAU

Apartamentos de 02 e 03
dormitórios,

A partir de RS 105.000,.00
(entrada + saldo em 36x - pare.

direto cf a irnobiliárial

CORRETOR
DE IMÓVEIS

1��Rlg§l'I.i_?,�Clikil�;�; !JIll:::
003 - Sanlo Antonio, terreno com área de 89.268,OOm' .

007 - Sanlo Antonio, com área de 62.352,00m'.
008 - Nereu Ramos, Br 280, terreno com 33.947,25m2,
014 - Nerou Ramos, com área de 990,29m'
020 - Corupá, terreno com área de 945,OOm2,
045 - Vila Lenzi, corn 450,OOm2
048 - Amizade, terreno com área de 562, 14m'.Terreno de esquina.
049 - Amizade, terreno com área de 348,OOm'.
056 - santa luzia, terreno com 30G,OOm'.
057 - santa luzia, terreno com 300,OOm'.
064 - Eslrada Nova terreno com área de 89.000,OOm'
065 - Sanlo Anlonio, com área de 10S.000,00m'.
069 - Nereu Ramos, terreno com 337,SOm'.
109 - Nereu Ramos, área de 11.470,OOm' (ótimo pf indústria)
111 - Schroeder, terreno com área de 3.042,OOm'.
125 - Schroeder, terreno com 489,86m'.

R$ 120,000,00
RS 750.000,00
RS 97:000,00
R$ 30,000,00
RS 45.000,00
RS110,OOO,00
RS 85,000,00
RS 25.000,00
RS 30.000,00
RS 180.000,00
R$ 70.000,00
RS 25,000,00
RS 250,000,00
RS 45,000,00
R$ 27,000,00

Ãf1fRTMíêíiiº!í:!;f!�E"lI.;iI.!,A"tIIl:�!l_.t
033 • ApartalJlenlo Daependi - condomínio Bartel - com l suíte, 2 quartos, semi- mobiliado
046 - Apartamento - Centro, com área total de 155,OOm'.

" . rn
:.lIi!

RS 99.000,00
R$175.000,00

009 - São Luis· casa de madeira com 55,OOm' e terreno com 405,OOm'.
010 - Jaraguá 84, casa com 38,66m' e terreno com 20i,55m'.
017 - Chico de Paula, casa de alv. ci 140,OOm' e terreno cl 720,OOm' (aceita troca por outro imóvel)
052 - Vila Lafau - sobrado residencial ou comercial com 395,OOm' e terreno com 375,70m'
074 - Noreu.Ramos, casa de alvenaria com 10B,OOm' e terreno com 322,OOm'.
080 - Vila Lenzi, Sobrado c/258,OOm' e terreno cf área 418,12m'. aceitá ápto de (.-)valor, casa ou terreno.
096 - Tila Martins - casa de alvenaria com 180,OOm' e terreno com 301 ,07m'.
104.- São Luis, sobrado com 199,OQm' e terreno com 3S0,OOm'
112 - Centro, sobraco 'com 277,OOm' e terreno com 375,OOm'. Aceita apto no centro como parte do pgto
124 - TilaMarlins, casa de alvenaria ci 114,00m' é terreno c/420,OOm'. Aceita carro na negociação.
133 - Tifa.dos Monos, casa de alv. cf lS0,OOm' terreno com 420,OOm'. Ac.elta carro na negociação
151 - Três Rios do Norte - casa em alvenaria com 90,OOm' e terreno com 420,OOm'
154 - Schroeder, casa de alvenaria com 48,OOm' e terreno com 450,OOm'.
155 - BR 280, sentido Corupâ, cl casa de aív, de 170,OOm', lanchonete, mercado, borracharia, terreno cf área aprox. oe 20.000,OOm'.
(aceita casa em Jaraguá).

.

Valor a combinar
168 - Estrada Nova, casa de alv. cl 70,00m' mais edlcula (aceita carro na negociação) R$ 50.000,00
172 - Três Rios do Sul, casa de alvenaria com 157,OOm' e terreno com 498,40m'. R$165.000,00
175 - tlereu Ramos, casa de alvenaria com 72,OOm' e terreno com 378,OOm'. R$ 55.000,00
188 - Sanlo Antonio, sobrado com área de 170,OOm' e terreno com 2.S00,OOm'. R$100.000,OO

RS 69.000,00
R$ 35.000,00
RS 140.000,00
RS 445.000,00
R$ 80.000,00
R$ 280.000,00
RS 80.000,00
RS 180.000,00
RS 470.000,00
RS 125.000,00
R$110.000,00
R$ 55.000,00

004 - Vila Nóva,
terreno com área
de 372,97m2•
R$ 100,000,00

Aceita apartamento até
R$ 60.000,00 como

forma de pagamento.

SALA COMERCIAL E GALPÃO

���qlªl!!tg�;:9'á1R?&l.,��Vl�õW"-:__£��i2I\1Ii$'::&ig��J;i\\;i;;'.��t�(íj�i;JI�1l1l�1!�1
077 - Agua Verde, Sala Comercíal cóm 68,12m'.

.

RS 45.000,00
085 - Sala Comercial térrea, bem localizada no centro da cidade, com 97,OOm'. RS 160.000,60
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IIi] O CORREIO DO POVO
FIM-DE-SEMANA, 29/30 DE MARÇO DE 2008 IMÓVEIS------------

feito em conforto para você!

Ent a �a + So:do

RUA AMAZONAS

parcelo G e

AV. MAL !:lEOnORO DA FONSECA

, P.difício
.:. 6 Pavimentos
.:. 8Jlpartamentos
.:. 2Jlpartamentosporandar
.:� 1 ou 2 vagas de garagem
.:. P,{evcufor
.:. jÍrea de fazer com espaço
gourmet, piscina com deck,
efitness center

.:.®'ojeto paisagístico no (tarr
de entrada

.:. :Meáídor indioiduaide água

.:. Localização privi[egiada
- centro da cidade

JIpartamento
.:. jÍrea to tarde 174m2

.:. 1 suíte e 2 dormitórios

.:. Sacadagrirr

.:. Sara com porcelanatto

.:. Jlca6amento em gesso

.:. Infra-estrutura para
ar condicionado tipoSplit

PROJETO EXECUÇÃO

A3 INCORPORADOQ_A

té 5 .? LEIER
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS'

BBii·ij·l:1:1:)
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital CatarinenseAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



CLASSIMAIS
,

FIM-DE-SEMANA, 29/30 DE MARÇO DE 2008

Peugeot ,407 Sedan Peugeot 407 SW Peugeot 307 HB Peugeot 307 SW Peugeot 307 CC Peugeot 307 Sedan Peugeot 206 Escapade Peugeot Partner Peugeot Boxer

CAEP - Central de Atendimento Especializado Peugeot: 0800 703 2424 - www.peugeot.com.br Peugeot usa e recomenda lubrificantes TOTAL,
I

I,
I

I Strasbourg Jaraguã do Sul· (47) 3370-1900
Rua Reinoldo Rau, 414 - Centro

Blumenau . (47) 3331.4500

Itajaí - (47) 3344-7000
Bru�que. (47) 3396·8661
Rio do Sul - (47) 3522-0686

g�ANCO PEUGEOT

,

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



.. -- ..----- ..---.---.VEíCULOS�'-.------- -----------.-- -------.-

Rua Walter Marquardt, 2670 Barra do Rio Cerro Jaraguá do Sul· SC Fone: (47) 3370-7500

CORSA CLASSIC 1.6 LIFE 2005

DT/TEjAL/AOPRATA

.:tf1M,I,.

Uno ELX 4p 1995 R$ 10.900,00
Palio ELl< 1.3 Flex completo R$ 29.500,00
Palio ELX 1.3 4p 2005 Idt/aq/te prata R$ 26.800,00
Escort Gl Zetec 1997 ac/dh/kit R$ 14.900,00
Fiesta Gl1.0 4p 1996 R$12.500,00
Vectra Gl2000 completo R$ 28.800,00
vectra GlS 1997 R$ 19.900,00
FOI'd Ka 2001 c/ kit + cd painel. R$ 16.800,00
Kangoo Express 1.6 2003. R$ 23.000.00
Golf 1.6 2000 completo. R$ 28.500,00
Palio Fire 4p GNV. R$ 19.900,00

-

Fiorino Furgão 1.5 1998 R$ 15.500,00
Go11.6 1988 R$ 6.800,00
Escort GU1S95 RS 10.500,00
Celta 1.0 2005 cl opcionais azul R$ 21.500,00
Gol MI1997 el acldh/te R$ 14,500,000

.

Gol CLl1.81995 R$ 12.300,00
Tipo 1.6 4p 1995 A$ 9.500,00
Palio Fire 4p 2001 branco R$17.500,00
FOI'd Royalle 1983 cf kit GNV R$ 10.500,00
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
Scenic RXE 1.6 2002 GNV R$ 36.900,00
Santana Evidence 1997 RS 16.500,00

.

Corse Sedan Classic 1.6 2005 R$ 24.500,00
Palio 1.6 4p 1988 completo. RS 16.500,00
Fiesta 4p 1998 R$12.900,00
Fiesta Street 4p 2003 R$18.500,00

_

Marea SW 1999 completa R$ 20.500,00
Palio Weekend 1.5 1997 el ac R$ 17.500,00
Parati CL 1.61987 R$ 6"500,00
Corsa Wind 1995 azul R$ 10.900,00
Escort Hobby 1996 único dana R$ 9.000,OÓ
Corsa Wind 2001 2p azul R$ 16.500,00
Uno SX 4p 1998 azul R$ 12.500,00

SCENIC RXE 1.62002 PRATA
COMP+GNV

.if.JIJi,I,a.J'-

'12.780 00

'14.9'10,00
'17.040,00 293,'19
'19.'170 00 32984

2'1.300 00 37275

24.56000 42258

28.27000 MESES MESES

30.00000 38'1 49 324 '17

.. 35.000,00 445,07 378,20
40.000,00 508,66 486,26
50.000,00 635,82 540,29
60.00000

75640

64834

70.00000
'.'

890 '15
,-

80�000,00 : '1.0'17,3'1 864,46'
90.0'0000 '1.'14448 9725'1
'100.000 00 '1.271' 64'
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V E íc.u L OS

3275-0045

CORSA SEDAN 1.6 2005 COM OPCS

GOL G41.0 2P 2006 C. AR + OPCS

VEíCULOS

-www.giovaneveiculos.com.br

Rua Bernardo Dornbusch, 330 * Entrada Clube AtlétIco Baependi

ESCORT GL 1.8 1998 C. DH + OPCS

GOL 1.0 1994

ESCORT 1.6 L 1992

EMAIS ...
BLAZER Dl completa
CORSA SEOAN milenium
CORSA WIND 4P
MONZA SUE 2P campI.
AUDI A3 1,8 COMPL.
PARATI Glill ,0 TURBO COMPLETA
PARATI Gill i ,8 4P completa
POLO 1,6 completo + rodas
GOL G4 4P com opes
GOL GI1I4P
GOlMI
GOLF Gl COMPL. 1,8

99
02
02
87
03
01
01
03
06
01
97
96

PAliO WEEKEND 1,0 6 marchas opes 00
FUSION completo 06
ECOSPQRT XLT 1.6 air bag+couro 04
FOCUS GL 1,8 completo 01
FIESTA GL 4P COMPL, 00

93
02
03
04
00

FIESTA PERSONALIT 2003:&. OPCS PRETO FIESTA CLASSI, 4P 1999 C. DH + OPCS

VERONA GHIA 4P compl.+ rodas
SCENIC RT 1,6 16V COMPLETA
cuo SEDAN RN 1,0 16V completo
XT 600
CG 125 Cf PARTIDA

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



�1)j!J�'íI@1ID
www.marcoHamultimarcas.com.br

Parati CL 1.6 1994 Palio Fire EX 1.0 8V 2001 Go11.6 AP 1993Astra CD 2.0 2004

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

1-
1 ... �"'.,f... 2.,() .. �I1" .•�()()2.!'.�..!() .
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�------------VEíCULOS O CORREIO DO POVO mFIM·DE·SEMANA, 29/30 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
ESCORT GL 1.8 i 991.
AZUL COM OPCIONAIS

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

TINO AUTOMOVEIS
CONSULTE·NOS
OBRE CARRO:f'Okm
I! TODAS AS MARCAS

PRq!Yl0ÇÃO VÁUDA ATÉ 31 De; MARÇO (?E 2008 FINANCEIRA

Alarme Positron
-

a partir de

R$ 265,00

Alarme Slstec
3 anos de garan"tia

R$C01°'gõ:oó,,/ .

r .
'.'. ':' ,:,

GOL Gill FLEX PRETO 4 P 2005 60 X 661,00 SI
ENTRADA

UNO SX 4 P PRETO 1997 48 X 419,00 SI
ENTRADA

UNO SX2P PRATA 199848X396,00S/ENTRADA
SAVEIRO CL BRANCO 1999 48 X 556,00 SI
ENTRADA

ESCORT ROBI1.0 BRANCO 1994 36 X 355,00 SI
ENTRADA

CADETTE Gl B.ORDO 1994 36 X 419,00 S I
ENTRADA

CAMIONETE F 1 nee 1991 CI DUPLA 27.500,00
CAMIONETE F 1 000 1889 CI DUPLA 22.700,00
BLASER COMPLETA CINZA 1999 + GNV DE
28.000,00 POR 25.900,00

1998 AZUL DE 13.500,00 POR

CG 125200636X 205,00 SI ENTRADA

YBR 125 2003 36X0167,00 SI ENTRADA

(f) 3373-1-387 / 3373-1387
Rod. BR-280 km 60, sIn - Imigrantes - Guaramirim

NA CIRCUITO ESTÃO OS MELHORES CARROS E
AS MENORES TAXAS DE FINANCIAMENTO!

CLIO EXPRESSION 2006 R$ 31.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital CatarinenseAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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--.-- .. -.----.. - - -.- - --.--------- ---- - - .. - .. -.--- - .. -------- --.-.----.-.--.--.- -.------------VE ICU LOS ------------------------- -------------FíM-=-ÕE�SEMANÃ�29!3Õ-DEMARÇõ-iiE2Õ08-m

SEU CARRO ESTÁ NA VEíCULO� .ÇEM ENTRADA
CRÉDITO RÁPIDO E FÁCIL

AS MENORg TAXAS DO MERCADO

FORD
ECQSPORT 4WO 2.0- 2004 - PRATA- AOjALlVE/DT /DHI ACILT ITE
ECOSPORTXLS 1.6 L - 2005 -PRETA - AC I OH IVElTEI DT IRE
ESCORT SW t.a -1998 -·AZUL - AC I OH /VEITE/ DT I LT
ESCORT SW t.s -1 997 - VERMELHA - OH I LT IDT
ESCORT SW GLX 1.a" 1998 - AZUL - ACI DHIVE/TEI DTIRll
FIESTA 1.0 8V - 2003 - CINZA - ALI DTI IT /TE
FIESTA 1.08V - 2005 - Branca -AOlDT IlT
FIESTA HATCH 1.08V -.2005 -PRATA- AO/VE/DTIDHIAC/lT ITE

. FIESTA 1.0 HATCH-2004 - PRATA- DT IlT
FIESTA 1.0 HATCH -2003- BRANCA- IT lOT
FIESTA 1.0 HATCH - 2Õ03 - PRETA - IT lOTIAO
FIESTA HATCH 1.0 8V -2003 - PRATA -ALIVE/DT j'DH/Rll/lTITE
FIESTA HATCH 1.0 8V - 2003 - Branca - DT I IT I TE
FIESTA SEDAN 1.08V - 2003- BRANCA-AOI ALlOTl DHIAC/TE
FOCUS HATCH 1.68V -2005-PRATA-AOIALiVEIDTIDHIAC/lT ITE
FOCUS HATCH 1.8 - 2001 - PRATA - AB/VE/DT IDH/AC/RlLlCD/lT
ITE
KA-1997-AZUl-AL/TE
KA 1.08V - 2002 - PRETA - AO/DTIlT ITE
KAGl IMAGE 1.0 - 2001 - CINZA - AO/VEI DT / OH
CHEVROLET
ASTRA SEDAN 1.8 8V - 2004 - CINZA - AOIAll RE/ VElDT I DHI AC /
TE
CELTA 1.0 16V - 2003 - VERMElHA-AOIALlOTILT ITE
CELTA 1.0 8V - 2004 - VERMELHA - AOI Al/DT / AC / IT ITE
CELTA 1.0 8V - 2003 - BRANCA - BASICO
CORSA CLASSIC LIFE - 2007- BEGE - AOI DT
CORSAHATCH 1.0aV - 2004 -BRANCA -AO/AllOTIlTITE
CORSA HATCH 1.0 8V - 2001 - PRATA - DT I LT
CORSASEDAN - 20Q3 -CINZA � ACITE lOT
CORSASEDAN-2002-BRANCA-AO/DT/AC
CElRSA SEDAN 1.08 V -2005 - CINZA- AOIALNE/DT /DH/AC/TE/
CORSÁ SEDAN 1.08 V - 2004 - PRETA - AOI DT

Você que exige veículos de qualidade, procedência garantida
revisão preventiva e uma negociação transparente, venha nos visitar·

TEMOS A MEHOR PRESTAÇÃO
HO FIHAHCI'AMEHTO 00 SEU
VEíCULO. VEHHA COHFERIR.

CORSA SEDAN 1.0 - 2001 - VERMELHA - AOI DT
CORSA SEDAN 1.0- 2003 -BRANCA-AO/DT lAC
CORSA SEDAN 1.0 8V - 2005- AZUl-AOIAllOT /TE
CORSA SEDAN 1.0 8V - 2002 - BRANCA - AOI DT
CORSA SEDAN 1.0 8V - 2001- PRETA-AO/VE/DTITi:
VW

.

GOL 1.016V-2002-PRATA-AOIAL/FN/VE/DT /OH/AC/RlL/LT/TE
GOL G3 PLUS 1.0 16V - 2001 - BEGE - AOI DT I IT
GOlG31.0 16VPOWER -2002 - BEGE - AOIAllOT IDH/lT ITE
GOL PLUS 1.0 16V - 2001- PRETA - LT I.DT / AO
GOL SPECIAL1.0 - 2002 -·BRANCA�BÁSICO .

PARATI1.0 16VTOUR - 2002-CINZA - Al/VEI OT iDH/lT ITE
SANTANA 1.8-2001-PRATA-AC/DH/VE/TE/RElDT .

FIAT
FIORINO 1.5 FURGÃO IE -1 997 - BRANCA - BASICO
PAllO 1.0 - 2001- AZUL -AllOT IlT ITE
PALIO 1.0 8V -1 997 - VERMELHA - AOIAllOTI IT ITE
PALIO ELX 1.0 8V - 2005 - BRANCA - AOIALI DT I IT ITE
PAllO WEEKEND 1.616V -1998 - VERDE - AOI AB I All RE/ FN IVEI
DT/DHIAC/lT /TE
SIENA 1.0 16V - 2002 - AZUl-AOIALiVEIDT I DHIAC/Rll/TE
SIENA FIRE 1.0 - 2007 - CINZA-AO/ALIVE DT DHIAGITE

.

SIENA FIRE 1.08V - 2007 -AZUL- DT IDHITE
.

STILO 1.8 8V - 2005 - VERDE - AliAO/ RE/VE/ DT [DHI ACf.CD-1 IT I
TE
UNO CS IE 1.5 '-1 995 - VERDE - AOI DT I IT .

UNO MILLE SMART r.o BV - 2001 -CINZA - AOIALIVE IAC/LT /TE :
.

UNO MILLE SX-199a - VERMELHA- VElDTIAC/lT /TE .

.

UNO MILLE SX 1 O - 1997 - VERMRHA - AO lOT I IT
RENAULT ..

CLIO 1.0 16V - 2004 - BEGE - AOIABIALiVEIDT IDHIAC/lTITE
cuo AUTHENTIC 1.0 16V SEDAN - 2005 - PRATA- TElAO/DT ..
CLIO HATCH 1.0 - 2003 - PRATA- AOIALlOT ITE
CLIO HATCH 1.0 16 V - 2005 - PRATA - AOI AB I ALIVEI DT I OH I AC I

lT/TE
CLIO HATCH 1.0 16V - 2004 - BRANCO - AO I AB I AL / VE IDT / OH! LT I
TE
CLIO HATCH 1.0 16V�2005 -'PRATA-AOI AB/RE/FN/VEI DT IDH/AC
IRlL/CD/lTITE

.
.

CLIO HATCH AUT 1.0 8V - 2006 � CINZA - DTI LT
CLIO HATCH EXP 1.0 16V - 2004- PRATA-AOIABIVEI DT IDHIACI IT
ITE

.

CLIO PRIVilEGE 1.616V SEDAN - 2005 - VERDE -ACI DH/VE/TEI ABI
DT/LT/RE/RlL/CD'
CLIO Rl 1.0 8V - 2001 � BRANCO - AOIAC IRlL

.

CLIO SEDAN 1.0 16V - 2006- VERDE -AC/DH/VE/TEIABIDTllT
CLIO SEDAN 1.0 16V - 2006- VERDE -AOI AB/AL/RE/VE/DH/TEfOT
CLIO SEDAN AUTENTIC 1.0 16V - 2004 - PRATA - AO/ DT / LT

. .

SCENIC 1.616V - 2002 - CINZA-AO/AB/RE/FN/VE/DT /DH/At/RLl
ICD/LT /TE
SCENIC 1.616V - 2004 - PRETA- AOIAB/RE/VE/DT IDHIAC/lT ITE
SCENIC 1.616V - 2001 - BRANCA-AOIABIVEIDT IDH/AC/lT ITE
SCENIC AUT 1.616V - 2005-CINZA -AOIABIVEIDT IDHIAC/LTTE .

SCENIC EXP 1.616V - 2004 - VERDE - AO I AB I RE I VE! DT I OH / AC /
RLL/lT /TE
SCENIC EXPRESSION 1.616V - 2005 - BEGE - ACI DH/VE/Tf:1Asl DT /
IT
SCENIC EXPRESSION 1.616V - 2005 - CINZA - AOIAB/ALIRE/VElDT
IDHIAC/RlLllT /TE
SCENIC PRIV2.0 16V - 2004 - PRATA - AOI ABI AL!RE/FN/VE/DT IDH
IAC/RlL/CD/LTTE _

SCENIC RXE 1.616V - 2003 - PRATA - ABI RE/VE/DT I OH I ACI RL,ll
COllT !TE
TOYOTA .

.

COROLLAXLl16VVT AUT. - 2003 -PRETA-AOIABIAl/RE/FN/VE/DT
IDHIAC/Rll/TE
PEGEOUT
2061.0 SENSATION - 2004 - CINZA - AO/AL/VEI DT I LT ITE .
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lEVE O SOL COM VOCÊ.

�
GabivaiJoinville Jaraguá do Sul

473145.42421 Av. Marquês de Olinda, 17441 América 473370.4800 I Av. Prefeito Valdemar Grubba, 2120 I Vila lalau
Tudo que Você Quer

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



NESTE sÁBADO
ATEN�ATÉI

%EM24X
;�51.991J

www.renault.com.br.RedeRenault.Maisele150cone.AiI.Dries_ ..... -=_055 56 15

rrAjAl
3341-3341

JOINVlUE.
31.f.S..3145

JMMiUÃ00SUI.
»7•••••

8LUMENAU
3144-3144�"

Libert WVW.LIBERTE.COR.BR
r

Para mais informações, consultem sua concessonária Renault. 1) Condição válida para loda linha Megane com 50% de entrada + saldoem 24 parcelas, com taxas 0% a.m. + taxas. 2) Preço à visla válido para Logan Authenlique 1.0 16Vbicombuslivel4p 08/08.3) Preço à visla válido para
Megana Sedan Expression 1.616VHI_Flex 07/08. Via internet Financiamentopelo CDC (Crédito Direto aoConsumidor), através da Cia de Crédito.Financiamento e investimento Renault do Brasll. Crédito sujeito à análise e aprovaçãode cadastro. Taxa de abertura de Crédito(TAC), IOF,
taxas de R$ 3,90 por lâmina do boleto bancário e pintura '11etálica nâoíndusos para todos os veiculas anunciados. Frete incluso para todos os veiculas. Unhas Megane·e Logan com garantia de 3 anos ou 100.000 Km, o que ocorrer primeiro condicionada aos termos e condições
estabelecidas noManual deGarantia eManutenção. Ofertas válidas de 13 a 31/03/08.As imagens sâo meramente ilustrativas.Alguns ttensmostrados são opcionais elou acessórios.Preserve a vida. Cintosde segurança em conjunto com airbags podem salvar vidas.
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: (47) 33·70-3015'

ANTES DE COMPRAR SEU CARRO NOVO•.
.

CONSUlTE"NOS

Rua Presidente Epitácio Pessoa 570 , sala 02 - Jaraguâ do s.u(- Sa'nÚil Catarina NOVOS E' 'SEM'INOVOS

v e i c u t o s

3370-31i3
,

Av. Prefeito Waldemar,Grubba, 4040 - Centenário - Jaraguá do Sul
, www.streetcarveiculos.com.br

Pick';Up Corsa 1.6,2003 ,R$ 20:990,00

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



---VEíCULOS

Sua melhor escolha está aqui!
(47) 3373 ..4047

LB AUTOMÓVEIS
Ibautomoveis@hotmail.e\l>m

aR 2S0, Km 60, nO 329 • Imigrantes· Guaramirim- se

o QUE FALTAVA PARA

JARAGUÁ DO SUL E REGIÃO

PREÇOS ESPECIAIS
DIRETO DA FÁBRICA
Conâirões de pagamenlo: 1 + 2x sem

;uros com cbeques ou 3x sem ;uros
com cartão de crédito_ Consulte

parcelamento em até 6x no cartão

COBRIMOS QUALQUER OFERTA!!!

De 24à 64 das 8h às 12h e

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

TeliFax: (47) 3370 1155
graffyorlioragua@terra.(om.br

Tempra 2.0 4 1995 Prata G

__@iR.$t_0190,QQ_

Rua Walter Marquardt, 1250
Barra do Rio Molha - Jaraguá do Sul
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INFO

29 E 30 de MARÇO DE 2008

tA I TEeNO

Multifuncional a Laser Samsung
SCX-4200

Imprime, digitaliza e copia

SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA

NOTEBOOK ACER INTEL CORE DUO 1.7
TELA 15.4"
MEMÓRIA 1GB DDR2
HD 160GB
CAMERA 1.3MEGAPIXEL

PORAPENAS 1990,00 AVISTA

Economize com impressão a Laser

R$ 469,00

PROCESSADOR AMD K9 ATHLON 940 PINOS 4000 BOX X2
PLACAMÃE PC CHIPSA33G S/RN
HD 160GB SAMSUNG 7200RPM SATA
MEMÓRIA RAM 1 GB DDR2-533MHZ
MODEN 56KBS LUCENT
DRIVE DE DISQUETE
GRAVADOR DE DVD LG H50N
GABINETE ATX 4 BAIAS PRETu-__.....

MOUSE OTICO PRETO
TECLADO ABNT PRETO
CAIXAS DE SOM PRETAS

ESTABIUZADOR
MONITOR 17" LCD AOC 712WS

Promoção Válida enquanto durar o
estoque

Rua Quintino Bocaiúva, 281 -Sala 01 - Centro ao lado da Grafipel - Jaraguá do Sul - Fone: (47) 3370-3505 - E-mail: tecspot@terra.com.br

Brinde!

Impressora Hp Colorida
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···········--FIM:ÕE:SEMANA;i9/30DEMARÇODE2008 Em

PSONE

àViSt�$299,OO
10 x R$ 64,00 no cartão

••

WII

à;;1.490,o
10 x R$ 174,00 no cartão

HoráriO de atendimento:
. Segunda a Sábado:
das 911 às 23h.
Domingo: .

das 14h'às 22ft

games

Rua Jorge CZérniewicz, 99 - Sala 08· Fone: 3371-3328
Anexo ao Hotel Saint Sebastian em frente à Scar.

MANUTENÇÃO, DESBLOQUEIO DE VIDEO GAMES,
JOGOS, ACESSÓRIOS E CONSERTOS EM GERAl.

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



.... O COIUlEIO DO POVO
� FIM·DE·SEMANA, 29/30 DE MARÇO DE 2008

.......

--.�--.TECNOLOGIA ._ -_ - _ .

• PLACA MÃE GIGABVTE GA-945GZMS2
• MEMÓRIA 1024 MBYTES DDR2 667MHZ
• PLACA DE VfDEO INTEGRADA 64 MBYTES
• DRIVE DISQUETE 1.44
• HARD DISK 160 GBYTES SAMSUNG SERIAlATA
• GABINETE 4 BAIAS ATX

INFORMÁTICA,• GRAVADOR DE OVO
• TEClADO PADRÃO ABNT2 PS2
• MOUSE ÓPTICO PS2
• CAIXAS DE SOM"ACÚSTICAS
• FAX MODEM 56'ii'KBYTES
• MONITOR LCD 17" lG l1753T

(47) 3376-3684 / 9975-0200
�::r : Rua Maria Umbelina da Silva nO 35 - Vila Lenzi -

, '" v N", �
� ,,' co'� "'. to • "

• I ,

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

n(�lógio de Mesa

15,00 unidade
Tamanho: 12 em

Com impressão
de sua falo preferida
quantidade mínima 3 peças

Consulte-nos para mais quantidade

'Relógio de Parede
, .Tomonho: 25 cm
10 Peças 15 ,DO unidade
.20,Peças 14 ,DO unldàde
30 Peças 13 ,00 unidade
40 Peças 12 ,DO unidade
50 a 100 Peças 9,00 unidade

, Com a logomarca de sua empresa
Para impressão de foto consultar preços

Informações
(47) 3273-7645

vendas@destaquebrindes,com,br

www.formigari.com.brI47 3371.0034
R. Roberto Ziemann, 201 ., Czerniewicz

revenda

o,

·Venha conhecer a promo{ão "M é ,.

recarrefllle seu celular e ganhe ,. vezes ° valor
em bônus p"ra ligar para celulares "M ou' lixo. "M.

Ligarões válidas para todo ° ,Br"sil.

Samsung C51 O
cl câmera
Ap�nas

R$ 279�OO
1+11

R$ 32,00

Nokia 120
Apenas

R$139�00
1+11

R$,16,00

Sony Ericsson W200
cl eôrnero, Mp3 e rádio
Apenas

'R$349,OO
1+11

$39,90

Motorolà W375
cf câmera e rádio
ApenaI>

RS 299,00
1+11

R$ 35,00

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



(47) 3375-1327 e-mail: coplasa@coplasa.com.br
www.coplasa.com.br

RODizlO DE PIZZAS. MASSAS ..

CHAPEADOS E BUFFET DE FRIOS,

DiSIl Pizza
327,5,-2816

Todos es dias a partir das 18h30

Rua, Barão do Rio Branco, 1000 - Jaraguá do Sul - se
(na rua do �upermércado �ngeloni ao lado da H�Ip-lnformática)

.

DETETIVES
PARTICULARES

• SigilO absoluto
• Causas trabalhistas
• btraconiugal
• Furtos e roubos
• Pessoas desaparecidas

Tr: 3370-7929 I 9931-9138
detetivelori@yahoo.com.br

DETETIVES
PARTICULARES

Investigação em Geral, Civeis e

Criminais, Comércio, Indústria, Furto,
Roubo, Sinistro em Geral, Contra

Espionagem Industrial,
Desaparecimentos, Exira-Conjugal,

Investigações Trabalhistas

(47) 3372-0556
9912-8114

ATENDIMENTO 24 HORAS
(BRASIL E EXTERIOR)

MULTI(JIJM

SEGURANÇA ELETRÔNICA E
INFORMÁTICA

Vendas e Assistência Técnica

Alarme residencial
Comercial e industrial
Portão eletrônico
Interfone
Câmeras - cftv

Gravação digital no computador
Instalações telefônicas
Cabeamento de rede

Reparos elétricos

INSTALAMOS ALARMES NAS PRAIAS

473273·7226 I 9171·102.,
Rua José Narloch, 1456 - Sao Luis
multicom, jgs@brturbo.com,br

Meninas'Mâriazinha
*i

TAMY 18 anos :

, Chegou �ssa.s�mona ;*, i
NOVA �A CASA �* I

ShOW 8ar
Encontro 1I0s amigos e casaiS'

ShoW I»e streer tese.
corn maiS �e 15 mUlheres

Aberto de Segunda a Sexta.
',rário: das 15hOO as 3hOO

Joaquim Francisco de Paula, 105
Chico de Paula

Tel. 3273-2347 I 8853-971,

PRECISA-SE DE
VENDEDORA '

.

EXTERNA.

Oferecemos carro

com motorista,
. semana de 5 dias.
Produto de fácil

aceitação. Exige-se
maiores de 18 anos.

Tr: 3371-5353

NEKI CONFECÇÕ.E$ LTDA

GERENTE DE VENDAS

REQUISITOS:

* EXPERIí:NCIA COMPROVADA * CONHECIMENTO BÁSICO EM INFORMÁTICA
* FLEXIBILIDADE DE HORÁRIO * DISPONIBILIDADE PARA VIAGENS

Çº!\!IAIº_.ÇLRº$A!\!!A.;fºN!;;_.41.,:::33.I4�1l3SQ.!!,. _rh@m;�!ç.ºI1f�ççºgª,çºm�ºJ
Schroeder - se - Rua Germano Muller, 215 CEP 89275000

ADMITE

,&:Items F*ut�f�§O tJrI$lfUtUiftrt;f$
{lo Es:'ado.fi. S(4l1fa CatiJrmit

RECRUTA CANDIDATOS

www.sesisc.org.br
(link: Trabalhe conosco)

SESlsc
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MondeoGLX

Completo / Vermelho
97/97

Astra hatch 1.8

Completo, cinza, 2000
Ecosport 1.6

Completa + Couro + kit
GNV + Rodas de liga
leve / prata, 2004

Scenic

Previlege 2.0
Prata, Completa

2005

Peugeot Fiat Dobló Cargo S10Díese12.5 Audí 80 S
206·1.4 Flex Branca+kit, GNV Turbo completa, 95/95

clTrio Elétrico, 2006 2004 Estendida

Completa,96/96

BMW3251A
TOP, 95195

o Km & Semi-novos Mul'imarcas

Jaraguá do Sul - Rua José Theodoro Ribeiro, 658 - B. Ilha da Figueira' �SULTE: 3372.0676
'Imagens de cunho meramente ilustraiivas. 'Ofertas válidas até 29/03/2008. 'Financiamento sujeito a aprovação cadastral. 'Aberta de Segunda a Sexta·feira das 8:30hs as 19:00hs. e Neste Sábado até as 16:00hs.
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---------VARIEDADES O CORREIO DO POVO IESABADo, 29 DE FEVEREIRO DE 2008

Por Fabiane Martins'
recepcoo@ocorreiodopovo.com.br

Para serem publicadas nessa coluna, as fotos devem ser enviadas para publicidade@ocorreiodopovo.com.br até sexta-feira pela manhã. É obrigatório o envio em alta resolução.

Parabéns para Leonida Kanzler
Sasse e Rosone Sasse, que
completaram mais um ano de
vida essa semana.

Casaram-se dia 18, César Formigori
e Sandro Silvo. Todo família desejo
felicidades 00 casal.

Beatriz

Negherbon
trocou idade
dia 27. Os
pois Moacir
e Iracema,
e o noivo
Emerson,
desejam todo
felicidade do

Suellen comemorou 1.6 anos no dia
11. Quem desejo fellcidãdes é suo

tio Sondro,seu tio, ,e seus primos .
.. �

.
..

A empresário Márcio de Oliveira, do
Juju Baby Kid's, recepcionou suas

amigos com um belo café no dia 18.

A família de Diego A.

Schuenke e Cinthia
Reinert, mondam os

parabéns nos dois

I que trocaram idade
essa semana.

. ,. '.'

.
.

Josemoro Tolito Engel, completou
mais um ano de vida dia 16.
Parabéns de suo amigo Jeslnne,

�\_. � �,.
. ir

..

� ":,
"

$:� .

. : 1IIi;'
Os pais Waldir e Helena, 0$. irmãos
Vonderleio e Ever:ton, '.mondom os

parabéns poro Toise'Moioro Anocleto,
que completo seus 15 oÍ1�s amanhã.

Felicidades 00 casal, Alfonso Junior e Joqueline,
que trocaram alianças dia 8.

..

, .

.

Jéssico Sabrina Kuester,
comemorou juntamente com

, .
' os pois Noemio e Udo, dia

.

14, mais um ano de puro
felicidade.

Todo família desejo muito
saúde e feliddode poro
André Vieira Delloni, que'
completou mais 'um ano de '.

vida dia 10.

A turma do Volgrof, mondo os parabéns poro
Morildo Voltolini, que trocou idade dia 27.
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LOTERIA

CONCURSO N° 1881

VITRINE-------�--

"NE.§i�'
Marisol inaugura loja em Brasília

A Marisol implantou mais uma loja do segmento de moda no Brasil: a One
Store. A 210 loja foi inaugurada ontem, em Brasília/DF. Com esta inaugu
ração, a cidade de Brasília soma duas lojas dó Rede One Store. Mais uma

empresa jaraguaense se destacando no cenário nacional. Para conhecer a

rede de valor, o endereço eletrônico é www.onestore.com.br.

A força da Educação Marista
Rede de Colégios Maristas é garantia de

qualidade de ensino
-Ó,

Hoje em dia é cada vez mais comum as famílias
mudarem de cidade, em busca de melhores

empregos ou mais qualidade. de vida. Entre todos
os desafios encontradosapós uma mudança, está

<'

a escolha da escola para os filhos. Na maioria dos
casos, esta decisão é uma angustia para os pais

..

que buscam um ensino de qualidade semelhante
ao da escola anterior.
A adaptação das crianças certamente será mais
fácil quando os colégios freqüentados antes e

depois da mudança têma mesma linha de trabalho.
É o que acontece corn a Rede Marista. . Nos
estados de São Paulo, Santa Catarina, Paraná e

Distrito Federal, são 25 mil alunos em 16 unidades

que atuam desde a Educação Infantíl até o Ensino
Médio, além da Pontifícia Universidade Católica
PUC do Paraná.
Aexistência de uma rede ,de colégios assegura a
credlbilidade da educação *****
'ofer.tada hoje,' pela -rede de" *****'**

::,' . � \���,�:�h� C,� : }���:�:Ç�r:�ai:��:;������a�i; 'lffr' ,�:
'�', '09 -re J5'�"14�'f:;·1;j, -."

·

sp.. ;ru.�.:fiaIS:SS:'iO��ai'ids,a sna'r'aP eqSUs�.b-; �oisSs'a' ;m·e·.·�.'1.h··i·"U··_ i
· s«':"20':_:'2r;'ifl "

v '" t' : .' � ''!€lIO'131,�ser lideranças nos.ambíentes em' -,
'.' ,,': ,.".'

que pa rtieipam. ",

.

. ,MARISTA
Fonte: Revista "Em familia'

Grupo de Idosos festeja aniversári:o
o Grupo de Idosos Unidos no Senhor, do bairro Joao Pessoa, comemerou os 10
anos com almoço e baile em homenagem aos 37 fundnderes.ne dia 25 de março.
Com a animação da Banda Fundação Cultural e a presen,ça de outros grupos de
idosos, o evento comemorativo reuniu mais de l�Op:essóas. No dia 8 de abril, o
grupo promove bingo na Igreja Evangélica do bairro. com.o objetivo de arrecadar
dinheiro para viajar à Palhoça, no dia 30. Para 'participar,da,grupo de idosos
ou obter informações sobre a programação o contato pode ser feito com n sr.

Aldemir lange, no telefone 3370-2372..
.

NOTICIAS ROTÁRIAS
Rotary Club omaior prestador de serviços sem fins lucrativos do mundo,

sempre trabalhando pela Paz e Ética entre os homens.

Queremos agradecer à todos pela promoção "Costelão do Rotary",
que foi um sucesso, o benefício será revertido para entidade Novo
Amanhã.

Deixamos os agradecimentos ao Saint Sebastian' Flat, quando de
nossa estada em reuniões rotárias.

Atualmente o Rotary Club está se reunindo no Kayrós, todas as ter

ças-feiras no horário das 19h30.

Apadrinhando ontem mais um Clube Rotário em [araguá do Sul, o
Rotary Club Jaraguá do Sul- Vale do Itapocu.

Lembrete: O serhumano nasce éticomas infelizmente !1 sociedade o trans/anna,

Rotary Club - Relações Públicas - arixavierl0@terra.com.br

EDITAL DE CITAÇÃO - USUCAPIÃo - RÉus INSCRITOS'
E EVENfUAIS -: CO� PRAZO DE. 30 DIAS t ,

Usucapião n" 036.0Z.009137·0· .

Autor: Jair Vieira
Réu: Leocádia Kuklinski Galliani [espólio de)

Citandos: HERDEIROS DE LEoCÁDIA KUKLINSKI GAhllANI, brasileira, natural de Luiz Alves-Sfl, pai
José Kuklinski, mãe Eva Kuklinski, falecida em 05/1111966 às rshaomín no Hospital da Comarca de Ma
fra/se com za-enos de idade, Descríção do Bern: Terreno urbano situado no Município-de faraguã do Sul,
no Bairro Vila Lenzi, na Rua Goiás, n0224, corn área de 673.78m2, Prazo Fixado para a: resposta: 1,5 dias.
Por intermédio do presente, as pessoas acima identificadas, atualmente em local incerto ou não sabido,
bem como sel!-s cônjuges, se casadas forem, confrontantes e aos eventuais ínteressados que, ficam cientes
de que, neste Juízo de Direito, tramitam os autos do processo epigrafado, bem como CrrADAS para res

ponderem à.açâo, querendo, no lapso de tempo supra mencionado. contato do transcurso do prazo desde
edital, ADVERTENCIA: Não sendo contestada a ação no prazo marcado, presumir-se-ão aceitos como

verdadeiros os fatos articulados pelo autor na petição ínícíal [art. 285, c/c .q;.319·db CPC),_E, para que
chegue ao conhecimento de todos, partes e têrceíros. foi expedidoo presente edital. o qual sera afíxado.no
locá! de costume e publicado 1 vez, na forma da lei.

. .

[araguá do Sul [SC), 18 demarço de 2008,

MAReIO RENÊ'ROCHA', JUIZ DE"DIÍu:rro"

ESTADO DE SANTA CATARINA ;PODER JURIDICIt\RIO
Comarca de Jaraguá do Sul/la. Var� Cível

Rua Guilherme Cristiano Wackerhagen, 87, Vila Nova - CEP '89.259-300
Jaraguá do Sul - SC - E-mail: jgsvarl@lj.sc.gov.br·

.

Juiz de Direito: Márcio Renê Rocha
Escrivã Judicial: Claudia Jenichen Janssen

- Secretaria de Obras Públicas e habitação
Fundo Rotativo Habitacienal=- FROHAB

E'D I T A LTOMADA
DE PIU:ÇOS N° 002/2008

.

FUNDO ROLATIVO HABITACIONAL - FROHAB- TIPO MENOR PREÇO
OBJETO: Contratação de serviços de engenharia com fornecimento de mão de obra
, para edificação de 25 unidades habitacionais pré-moldadas, com área de 38,99m2
cada uma, no Loteamento Henrique Heise II, Rua 1112, bairro Rio da Luz, na cidade
de Jaraguá do Sul, SC, conforme especificações previstas neste edital.ORÇAMENTO
ESTIMATIVO DA OBRA: R$ 219.401,OOTIPO: Menor preço,REGIMENTO: Lei fede-

. ral 8_666/93 e demais alterações posteriores,ATESTADO DE VISITA:.será necessário

apresentar o Atestado de Visita, fornecido pela Divisão de Habitação; com declara,
ção da proponente, em conformidade com o anexo désté· edital, devendo a visita
ser realizada até o 2° (segundo) dia 'útil à data marcada para 'a entrega e abertura
dos envelopes.PRAZO e LOCAL PARÁ ENTREGA dos ENVELOPES': deverão ser

entregues e protocolados até'às 11 hoí:ás;' do dia 17' de abril de 2008, no Serviço _

de Protocolo, sítà ria Rua Walter Marquardt, nO. 1:1 í1.ABERTURA dos 'ENVELO-;'
PES: A abertura dos envelopes rio ·oqdocumentação para habiliíação1 e _nO' 02·. ,-'

.

., /- •

-a .• {proposta.comercíal), dar-se-ão às.14.horas,dn:iiià 17\de abril dé2Q08, na sala+; .:.:'J
. ,

'.'de reuniões da Secretária de ObrasPúblicas e Habitação, na RuaMgelo Rubíní, ,'.. ..' r. ,;:.

,., 600, Êarrà doRio Cerro, nesta cidade.lNFORMÀ.ÇÓES: Aíntegr'a. do Editaré ps:
,.

v .'

esclarecimentos PQderão·se� obtidos noseguinte endereço: RuaAnge!o Rubin], .

.

e 600, Barra do Rio Cerro', munícípíó de jár"igtiá' do Sul"SC, fon� 47-33760536, ou '

peloe-mail habítaçãorg'[araguadosul.com.br.
.

Jaraguá do £ul(SC), 25 de marçode 2008

ALBERTO JOÃO MARCATTO
Coordenador do FROHAB

.'

..,..
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-------c------,COMUNIDADE

IMAGEM POSITIVA

Sociólogo diz que melhoro no qualidade de vida dos classes menos favorecidos garante boa avaliação

COMO VOCÊ AVALIA O GOVERNO DE LULA?

LUCILENE CAON STIMER,
25 anos, atendente

"Me decepcionou. Ele criou
muito expectativa e não

correspondeu. Foi muito tempo
esperando resultados".

ANA CARLA STEINr 18 anos�'
auxiliar administrativo'

�

"Está sendo bo,u. Com ele

surgiu.muito emprego. Só nõo '

trabalho quem não quer. E �stá
mais fácil poro o consumidor".

TATIANE ANDRADE SCHMITZ,
24 anos, operadora de caixa

"Todo mundo erro. Votei nele
e votaria de novo. No Nordeste
ele ajudou muito. E o presi
dência não é só ele".

ORLAN,DO MARTINELI� 67
anos, aposentado
'''Não' é de primeiríssimo, mos
ébom, Ele mexeu em águas.
parados que outros governos

.

não faziam. É bom em 800/.,"eÓ

DARCI BUSARELLO,
57 anos, aposentado
"Poro mim está regulor. No
Nordeste ele ajudo bastante,
aqui falto um pouquinho. Votei
no Lula e voto de novo".

RICARDO CÉSAR FONTES,
25 anos, operador de máquina
"Está bom, ns coisas estão
melhorando. Agora eu consigo
economizar mesmo pagando

.

.aluquel. Eu votei nele".

O CORREIO DO POVO rnSABADO, 29 DE MARÇO DE 2008

Aumenta a

popul.aridade
do presidente
Imagem de Lnl, não é
afetada pelos esca.dalos
JARAGUÁ DO SUL

O presidente Luiz Inácio
Lula da Silva tem a melhor

avaliação desde que tomou

posse em 2003. Para angús-
tia da oposição, os números
da pesquisa do Ibope, di

vulgada nesta semana, con

firmam: para 58% dos en

trevistados o governo Lula é
tido como bom ou ótimo. A
alta popularidade do Lula o

coloca acima dos escândalos
do seu governo. Formação
de CPIs (Comissão Parla
mentar e Inquérito), mensa
lão, crise nos .aeroportos e o

, ç�a�o, -do cartão corporativo
- h

não abalaram diretamente a

opinião pública da sua ad

ministração.
Para o sociólogo e profes

sor da Unerj, Victor Danich,
.

o aumento da popularida
de é resultado da política
econômica desse governo.
"Pela primeira vez na histó
ria do Brasil as pessoas po
bres estão sendo ajudadas",
garante o professor.. Para
Victor, o povo brasileiro no

tou que a economia mudou
e percebeu as facilidades do
crediário, "estão compran
do o primeiro televisor da
sua vida". Nesse cenário, a

classe média reclama aten

ção: "todo mundo está de
carro novo e mesmo assim
chora".

Lula se vangloria de ter

expulsado o FMI. Danich
afirma que não se escuta
mais falar do FMI e que, o

país se tornou credor inter
nacional, além do presiden
te não ter' privatizado .

ne-
.

nhurn patrimônio: "O Brasil
continua bem mesmo com a

atual crise internacional".
Victor elogia a capacida
de de Lula de montar 'a 'sua
equipe. "Todos são pessoas
inteligentíssimas", defende.

Como gerente executivo
da Incubadora JaraguaTec
e engenheiro mecânico, Da
nich também aprova o go
verno atual. Ele disse que a

incubadora é um bom exem

plo por funcionar através
de editais para desenvolver
projetos tecnológicos. Esse
dinheiro aplicado em ciên
cia e tecnologia fomenta o

empreendedorismo. "Nossa
incubadora recebe recurso

público nacional, estadual
e municipal", explica Da
nicho

LUCIANA DEAGUIAR
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LANÇAMENTO
Paro as mulheres descoladas e que amam sapatos, na próxima quarta-feira
(2), às 19h30min, acontece no Shopping Breithaupt o lançamento da Cole
ção Outono-Inverno 2008 da Paquetá. Olha que legal, gente, na ocasião os

presentes receberão o catálogo exclusivo da coleção.

CHORINHOS NOVOS
Nasceram na quinta-feira, às 16 horas, no Hospital e
Maternidade Jaraguá, sob o comando do competente casal de
médicos Dr. Luis Fernando Rodrigues e a Ora. Luciano Xavier,
as gêmeas Letícia Georg Karsten e Maísa Georg Karsten. A
dupla de pimpolhos veio ao mundo para alegria dos pois Ouda
Georg e Mônico Kartens e do irmãozinho de quatro anos Vitor
Cesar. Felicidade e saúde paro todo o família.

PASSEIO
Os amigos e metoelclístns aventu-

. reiros Dulcidio Bogo, Luka Schioket,
Martini, Idelson e Mauro Bramor
ski já estão calibrando os pneus e

trocando o óleo de suas poderosas
motos, pois dia 17 de abril a turma
sai pilotando na estrada para um

tour por vários países da América
do Sul. Será praticamente um mês
de aventura.

FESTA DE NIVER
E quem está mais faceira que mos

ca em tampa de litro com xarope
de groselha é a leitora da coluna
e assessora parlamentar Elizandra
Garcia Bértoli. Tudo porque já está
assegurado por uma emenda ao or

çamento do seu gabinete, por dois
votos contra um (o dela e o do Mauro
Piccinini, tendo contra o voto de Pe
dro Garcia), o money necessário para
custear aSiíá festa de aniversário no

próximo dia dois de abril. Animada
com os preparativos, Elizandra ga
rante que haverá quitutes à vontade
para todos os paladares e que ela
está mais firme que nem prego fin
cadó em polenta para enfrentar os

anos vindouros.

FOFOCÓDROMO
O comentário sobre o meio político
que corre na cidade é que, por exi
gência do vice-governador e pre
sidente estadual do PSDB, Leonel
Pavon, aqui em Jaraguá o partido
terá que sair com chapa pura para
as eleições de 2008. Os nomes in
dicados são o do ex-prefeito Irineu
Pasold e do Marco Antônio da Cos
ta, assessor do vereador Eugênio
Garcia. Agora só falta saber quem
vai ser o titular e o vice. Quem vi-

')ver, vera.

GARFO
Olha só essa, Personal Trainner é con

ceito antigo, pelo menos pelos lados
de Nova Iorque. Um grupo de amigos,
que acaba de chegar de lá, diz que a

nova chiqueria se chama Restauran
teur Trainner - especialista que se

senta à mesa do cliente para orientar
o que ele come. O mais hypado atende
pelo nome de David Kirsh - e cobra
mais ou menos RS 250 por hora.

" A vida não está aí para
ser apenas suportado ou

vivido, mos elaborado.
Eventualmente reprogmmodo.

Conscientemente
...executado. Muitos

vezes ousado.,,LIA LUFT

LEITORA DO DIA
A leitora do dia é Jeuza Elia Siqueira,
que sempre lê esta coluna para ficar
por dentro das novidades de nossa

sociedade. Valeu!

É HOJE
Hoje tem muita música na Deep Club,
com os Djs Carlos Fuse, Fernando S,
X Jonz e Eduardo MoretL O festerê é
para a despida da casa. Vale conferir
e aproveitar os últimos minutos.

DIZEM POR Aí...
Que o boa praça Bibi Laier, na última
quinta-feira, na festa do empresário
e amigo Silvino Laier, foi tão elogia
do, mas tão elogiado, pelo esmero

como pilotou a churrasqueira, que
agora ele pretende ampliar o negó
cio e se tornar um gourmet dos bons
de garfo da urbe sorriso.

A bonita Luciane Panstein
colou grau ontem,
no Curso de
Administração
de Empresas

A minha querida amiga
Sandra machado, a Sandrinha,
estréia idade nova

JNGllS COM J./OERANÇA

CENTRO: 3371-0800
BARRA: 3370-0072

wlzard@netuno.com.br
www.wlzardjaragua.com.br

TE CONTEI!
!' • O personal trainner Rogerjo;< s

Muller nos convida para a ingu
guração do seu novo Studio, que
acontece na segunda-feira (31 );+
às 20 horas, na Rua Guilherme
Hass, 330.

• O casal Marcelino e Naiamá
Schmidt, marcando presençd nas

melhores festas, sempre feliz
,

e gpaixonado. Um belo casal, ,_

perfeito!

• O meu abraço de hoje, cheio
de energias positivos, vai para
Malu Chiodini, que tamb�11l é
leitora assídua da colunó:'�

-_.-,ik-'"

• A gatinha Ana Lúcia Buss de
Souza troca idade amanhã" mais
conhecido como domingo.

.• ' H9je às 10 horas, no Béira Rio,
,tein o lançamento do modaljdade
Body Sistems, no Academia �eal
th Club, do meus amigosWilsinho
Salves e Roberval Pilatti.

• Hoje, às nove horas da - anhã,
os veteranos do Faculdad ga
do promovem trote solidário.

.,

• Quem anda arrasando os

corações das meninos da geração
teen, é o jovem bem lançado
Guilherme Pavanello, o popular
Cacazinho.

• Com essa, fui!

DICA DE SÁBADO
Assistir ao programa Moa

Gonçalves, às 13h15min, no SBT.

Curtir as maravilhas
do Parque Malwee.
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"

�Cretnto tem., .Ó:

'

"

cr�scimento'
"'. ,:Dêpois.""de se'reunir: com
os presidentes dos principais
bancos de' varejo do País, 0

ministro da Fazenda,"Guido.'
Mantega, disse que o finan
ciamento no País tem cresci-

. do de "forma .sólida" e sem
riscos para a inflação' ou-para

: o equilíbrio do mercado -in- "

;o terno. Mantega 'garantiu ter
recebido, dos bancos e tam

bém das montadoras, infer-
mações de que os finaricià
mentos de longo prazo, [fonte

'

de preocupação para o gover
no) são residuais.

"O crédito tem crescido de
forma sólida, Foram tomados
cuidados que não existiram
em outros países", afirmou
ele, numa referência à explo
são. dó mercado de hipotecas
de alto. risco nos EUA que,
agora, 'enfrenta uma crise de

inadimplência, '

Ainda : assim, 'o', Banco
·
Centta:l estuda medidas para
center -

a' elévação do' crédi-
· tó, 'como redução de,prazos,',

·

Iimitação da rolagem 'de di
, vida no cartão de crédito e

taxação do leasing com IOF

(Imposto Sobre Operações
Financeiras}.' ,

Mantega disse ainda que a'
taxa-de crescimento sustentá�' ,

vel do Brasil pelo menos até
2010 vai ficar na faixa entre"
5% e 5,5% ao ano.

Crédito não,opresento risco poro
.",..","""""'''''''''''''''''''''="'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''.........................__�_�_......... ,......,."__"'"'""'---.",..,._��,..,_._,.........--'---____,,,�,.,.......�__--'---'-"- "-l,c' ,inflação; dizministro
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COMUNICAÇÃO

SANTACATARINA����------'--���-

Novosistemo ..deve reduzir gostos
; Luiz.Henrique assina editais para implantação do

' GovemoEletrônico'
FL9�IANÓPOLIS ções prevêem a integração.e a

. O governo do Estado anun-
. conectividade entre o Governo

ciou essa semana a publicação .

e a·população".
de cinco editais de telecotnu- A diretora de governança
nicações que irão selecionar eletrônica Simone Keller Fu

serviços.: de telefonia fixa e chter afirmou que além da re

Internet, interligando todos dução de custos, as vantagens
os órgãos governamentais em da implantação do chamado

.

Santa Catarina. Com previsão 'Governo Eletrônico' são: con
de redução de gastos no setor trole efetivo dos gastos em

em pelo menos 30%, os novos comunicação, transparência
sistemas prometem facilitar a na utilização dos recursos e li
vida do cidadão ern suas de- gação entre todos os órgãos do
mandas junto a órgãos esta- Estado.
duais. Atualmente, o custo do O primeiro edital, de pro
governo com telefonia é de R$ vimento, contratará um servi-
50 milhões mensais. ço de interligação com a rede

Segundo o governador Luiz mundial de computadores,
Henrique" da Silveira, o princi- disponibilizando uma interface
pal objetivo das medidas "é a que possibilita a interação de
democratização, pois as licita- todos os serviços que o Execu-

tivo Estadual tem na internet. O
edital backbone prevê a ligação
da central do Governo com as

SDRs (Secretarias de Desenvol
vimento Regional).

O terceiro edital, Capilari
dade, ligará as SDRs aos órgãos
de Governo na região que a re

gional compreende. O edital
telefonia fixa prevê a contra

tação de serviço que abrange
a estruturação de serviços de
voz sobre rede de dados (VoIP
e ToIP).

O último edital, nuvem, con
tratará um serviço de comuni

cação de dados auxiliar de tran

sição, o qual pretende agregar as
redes independentes já existen
tes, durante o período de estru

turação dos demais editais.

Desconforto
Apesar da maiorià nà Assembléia, alguns governistas reconhecem que a beseeentc com poucos parlamentares na defesa
do governo Luiz Henrique ..Quando ótacado pela oposição são praticamente os mesmos que ocupam a tribuna para o con

traponto. E muitas vezes os ataques e contra-ataques são emoldurados por agressões pessoais. Mas a insatisfação é que
não há uma reação em bloco movida pelo 025, PSDB e PMDB. E o governo começa a leeeliznr aqueles que se distanciam de
uma defesá mais presente, pnncipnlmente, os democratas e alguns tucanos.

COMENTÁRIO-
Tem gente falando que depois que '0 deputado Onofre
Agostini nssumiu. a Secrétaria de Desenvolvimento ó
governo Estado perd_llu no Assembléia o defen�o'fque
tinha do Deniocrot�s. ,Pelo. visfo o único.

PRESENÇA'
Também na reunião mensal da Fiesc o presidente do BRDE,
Renato Vianna, destacou que março termina com R$ 100
milhões em financiamentos direcionados a empresas ca
tarinenses. Evidenciou o projeto BRDE Modernizo que tem

por meta romper os obstáculos da burocracia acelerando
as análises e liberações de recursos de projetos encami
nhados ao banco.

. :'E AGORA?, '

Quem anda interessadíssimo aetuncionemento da
empresa municipal de águo de Balneário Camboriú
é o deputado Clésio Salvaro. Já esteve no local e
esta semana um grupo ligado 00 parlamentar do

.
.

PSDB de Criciúma foi buscar mais informações so

bre a operação: Quer dominar a municipalização.

DE REPENTE
Há consenso por parte de algumas lideranças próximas ao pre
feito Dário Berger de compor a chapa de reeleição tendo como

vice o vereador tucano Dr. Juca. Enquanto isso, o deputado do
PSDB, Marcos Vieira, mantém a pretensão de disputar a eleição
à prefeitura de Florianópolis.ABORTADA "',

Ng primeira reunlün do Cpl do 'Herem o grupo .

.

de oposição, que ,cOíls�,g'ui,u'ínqiorio, êonsiderol!
"

'.

, 'qu� não.�lÍfato dete,rmi.nado e multe menós pro�',
. vas docUlnê,ntais que just,ifiquem a instalQç,ão :de
um,a ,comissão de investiga'ção,. Sendo éssím. fói
soÍiéifada "suo extinção. Mos na

-

segundá-feira
. 'o líder do governo,na Câmara de Florianópolis,
Deglaber Goulart, ingressará com material do
TCE visando ressuscitar a CPI que tem por foco
atingir o casal Amin.

',CONTRAPONTO'
'

..

.0 líder do gov�rno na Câmara de. Flodanópolis,"Deglaber .Gou- .

'. íert, reag'iu contra o vereadoJ �iogreS$ista Aurélio'Valente que,'
critica falhos no obra do> elevado de Capoeiras e õ compra d9'

..

projeto de uma empreiteira em detrlmente do.trabalho dolpuf,
"O projeto do Ipuf era encher de sinaleiro o local. O pwjeto da
Sotepa foi uma iniciativa de lideranças comunitários e compra
do pelo prefeitura por R$ 140 mil," adiantou Deglaber Goulart.

Sistemas proporcionarão maior controle dos gastos, diz Simone Fuchter

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



-

-----�----NACIONAl O CORREIO DO POVO WSABADO. 29 DE MARÇO DE 2008

PROGRAMA SOCIAIS

18,3%' recebem programas sociais
De 54,7 milhões de domicílios, 'cerca dê 10mi recebem auxílio do governo
RIO DE JANEIRO

Levantamento do IBGE (Ins
tituto Brasileiro de Geografia e

Estatística), com base em dados
da Pnad (PesquisaNacional por
Amostra de Domicílios), mostra
que, do total de 54,7 milhões
de domicílios pesquisados em

2006, em cerca de 10 milhões
foram encontradas pessoas
que recebem dinheiro de ao

menos um programa social. O
número corresponde a 18,3%
dos domicílios particulares do
País. Em 2004 esse percentual
era de 15,6%.

O estudo mostra ainda que
os programas sociais do gover
no federal proporcionaram uma·

melhoria de vida das familias
beneficiadas nos dois anos sub

seqüentes à sua implantação.
Segundo o IBGE, o rendimento
médio mensal dos domicílios
saltou de R$ 524 para R$ 601

no período.
.

Como resultado desse au-

mento na renda, as familias

passaram a adquirir mais bens,
com destaque para o telefone,
presente 50,9% das casas que
recebem algum benefício. O

índice era de 34,9% em 2004.

Também foram detectados au

mento de bens como geladeira
(76,6% contra 72,1%) e máqui
na de lavar roupa (10,2% con

tra 7,6%).
'� conclusão é que essas fa

mílias (que recebem programas
sociais) vivem em condições
em geral menos favoráveis,
mas que apresentaram melho
ras", explica a coordenadora de
trabalho e rendimento Márcia

Quintslr.
Apesai do aumento na ren

da e na aquisição de bens, a

taxa de analfabetismo não apre
sentou uma queda acentuada.
De 2004 para 2006, as taxas de
analfabetismo das pessoas de
10 anos ou mais passaram de
18,2% para 17,1%. Além disso,
ela é muito mais alta do que nos
domicílios que não reportaram
qualquer recebimento de aju
da, que é de 7,3% em média. A

avaliação do IBGE é que o rece

bimento de programas sociais
não conseguiu ser fundamen
tal para que a taxa diminuísse
além do que normalmente cai
na média do País.

Governo atribui denúncia de
dossiê a briga com oposição
BRASíLIA' porque este é um ano de elei-

O vice-presidente da Re- ções. Para Ta:rso, todo este epi
pública, José Alencar, afirmou sódio "está no âmbito de um

ontem que não existe nenhum contencioso político entre go
dossiê elaborado pela Casa Ci- verno e oposição". Ele disse ain
vil com gastos de verbas públi- da que não cabe -ao Ministério
cas da família do ex-presidente da Justiça nem à Polícia Federal
Fernando Henrique Cardoso, investigar o assunto. 'Aqui não
feitos com cartões corporativos. está sendo apontado nenhum
O ministro da Justiça, Tarso fato delituoso. É um debate
Genro, adotou o mesmo discur- político, institucional, entre go
so do vice-presidente e atribuiu verno e oposição, e o Ministério
o episódio à briga com a oposi- da Justiça e a PF não têm nada

ção e ao momento eleitoral. a ver com isso", afirmou. Re-
Ele confirmou apenas que a portagem da sexta-feira, 28, do

pasta comandada pela ministra jornal "Folha de S.Paulo" apon
Dilma Rousseff coletou "infer- ita a secretária-executiva da mi

mações rotineiras", a pedido nistra Dilma Rousseff, Erenice
do TCU (Tribunal de Contas Guerra, como responsável pela
da União). "Estão fazendo uma execução do dossiê.

tempestade em copo d'água", Aministra confirmou optem
disse Alencar. que foi feito um banco de dados

"Não'há dossiê, há uma sin- .' de car�ter ofist�;,,:'�ó� fizemos
dicânciaadministrativa", garan- basicamente um banco de da
tiu Tarso. Ele' voltou a afirmar dos e fornecemos os dados para
que os ânimos estão acirrados, esse banco", afirmou.

Famílias que recebem Cljuda de programas do governo adquiriram mais bens, com destaque para o telefone

�,. Trens transportam
10% mais em 2007

Governo Lula tem
melhor avaliação

Pesquisa CNI/lbope mostra que. a avaliação do governo
Lula é a melhor desde o primeiro levantamento feito em

.

março de 2003, logo após a posse do presidente. Nessa
época, o governo tinha 51% de aprovação. Em março deste
ano, a avaliação ótima ou boa chegou a 58%, enquanto em

dezembro, data da pesqUisa anterior, estava em 51%.

o volume de cargas transportadas pelas ferrovias
nacionais em 2007 cresceu 10,1%, atingindo 445,2 mi
lhões de toneladas úteis contra 404,3 milhões de 2006.
A previsão da Associação Nacional dos Transportadores
Ferroviários (ANTF) para este ano é de um incremento
de 11 % no volume transportado.
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POLÊMICA

INTERNACIONAL---------

Cigarro na mim da Holanda
Mas lei antitabaco não atinge baseados de maconha pura
SÃO PAULO

O uso de cigarros puros
de maconha será isento das
restrições antifumo que pas
sarão a vigorar na Holanda
em três meses. Segundo as

regras, o fumo - hoje proibido
em prédios e escritórios pú
blicos - será proibido também
em lugares como bares, cafés,
restaurantes, clubes e teatros a

partir de l°de julho.
Entretanto, cigarros de ma

conha pura, hoje consumidos
abertamente em locais públi
cos, ficarão de fora das regras.
Uma porta-voz do Ministério
da Saúde holandês explicou
à BBC Brasil que a regra tem
como alvo o consumo de taba
co. "Se o cigarro não contiver
tabaco misturado com canna

bis, automaticamente as re

gras passam a não se aplicar",
ela disse.

A permissão de fumar ma
conha na Holanda vem de

políticas liberais introduzidas
nos anos 1970. Desde então, o
uso e o comércio de cannabis
movimenta mais de US$ 5 bil-

hôes por ano, de acordo com

uma estimativa publicada no

jornal The Daily Telegraph.
O ministro holandês da

Saúde, Ab Klink, disse que o

objetivo da lei antitabaco não
é combater a maconha. "Se

quisermos modificar nossa

política de tolerância em rela
ção ao uso de drogas leves,
agiremos diretamente, e não
através da proibição ao fumo",
ele declarou ao Parlamento
durante a discussão da legisla
ção, no ano passado.

A ofensiva antitabaco na

Holanda vai ao encontro da
orientação da União Europé
ia, cujo comissário da Saúde,
Markos Kyprianou, já expres
sou desejo de ver uma proi
bição total ao fumo em locais

públicos em toda a Europa em

questão de poucos anos.

Como em outros países na

Europa, a lei antitabaco hol
andesa permitirá que os bares
tenham áreas de fumante - mas

os funcionários do estabeleci
mento não serão obrigados a

servir clientes no recinto.
o uso e o comércio de maconha movimento
mais de US$ 5 bilhões por ano no Holanda

Reorganizamos o seu CLASSIMAIS
Agora ficou ainda mais Jácil de encontrar o que você procura!

Quinta-feira: CL\SSI!\'liUS Negócios (anúncios de linha I imóveis I veículos I saúde I pet)

Sexta·feira: CL\SSI!\l,uS Oportunidades (empregos I cursos I concursos)

Sábado: CL\SStll\IS Imóveis
CL\SSIl\tAIS Porcimóveis
CL\SSI�"IS Veículos
CL\SSIl\ti-\lS Produtos & Serviços (informático I tecnologia)

Anuncie (47) 3371·1919 13055;.0019
www.otorreiodopovo.com.br �

..

URÂNIO

Colômbia
acusa Fare

O Ministério da Defesa da Colômbia dis
se que foi encontrado em Pasquilla, um
povoado rural perto da capital, Bogotá,
um carregamento de urânio empobreci
do que pertencia ao grupo rebelde Farc
(Forças Armadas Revolucionárias da Co
lômbia).O povoado, a sudeste de Bogotá,
fica em uma área próxima a uma região
tida como reduto das Farc. O Ministério
da Defesa revelou que. no dia 20 de mar

ço. recebeu da inteligência militar uma

amostra do mineral, que foi analisado por
especialistas do Instituto Colombiano de

Geologia e Mineração (lngeominas).

EUA

Vantagem de

republicano
O candidato republicano à presidência
dos EUA, o senador John McCain, ven
ceria. caso as eleições presidenciais
americanas fossem realizadas hoje. tan
to Barack Obama quanto Hillary Clinton
por 10 pontos percentuais de vantagem,
segundo pesquisa do Rasmussen Reports
publicada na quinta-feira. McCoin ven-

o ce o senador por Illinois e a ex-primeira
� dama pela mesma margem: 51% a 41%.
::;
is
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LIGA FUTSAL

Malwee fica no 1 x1
com a Ulbra no RS
Time embarca segunda-feira para Espanha
CANOAS/JARAGUÁ DO SUL

A Malwee travou um gran
de duelo ontem à noite, em

Canoas (RS), pela Liga Futsal.
O jogo com a Ulbra terminou
em lxl, com grandes atuações
dos goleiros Lavoisier e Tia

go. O resultado manteve a in
vencibilidade jaraguaense na

competição. Nesta segunda
feira de manhã, os jaraguaen
ses embarcam para a Espanha,
onde buscarão o inédito título
do Mundial de Clubes.

O primeiro tempo foi mui
to equilibrado, mas os donos
da casa dominaram os dez pri
meiros minutos, criando mais
chances de gols que a Malwee.
O time jaraguaense só respon
deu aos 12 minutos, quando
Márcio, sem goleiro, perdeu a

melhor chance de gol da etapa
inicial.

Depois do intervalo, o jogo
começou eletrizante. Aos

3min25, Lenísio errou na saí
da de bola e Cris aproveitou,
partiu para o ataque e tocou

na saída de Tiago para fazer
lxO para a Ulbra. Os donos
da casa nem tiveram muito

tempo de comemorar. Aos

3min41, William recebeu de
Ari, driblou Lavoisier e empa
tou a partida. A partir daí, os

goleiros começaram a dar es

petáculo, com grandes defesas

que garantiram o empate. "Foi
um jogo difícil contra um ad
versário que dificilmente será

batido aqui (em Canoas)", dis
se o camisa 10 Lenísio.

JULIMAR PIVATTO

Cortiana e JEC
em grande duelo
o duelo entre Cortiano/UCS e Joinvil

Ie é uma das atrações de hoje pela liga
Futsal._ A partida ocorre às 19 horas, no

Ginásio da'Associação de Desportos Sa
turno, em Farroupilha (RS). As duas equi
pes ocupam posições intermediárias na

classificação e precisam de pontos para
melhorar suas situações na competição.

William marcou o gol jaraguaense que garantiu o invencibilidade no Ligo

Grande jogo no

Rio de Janeiro
Pontapé inicial
hoje à tarde

Começa hoje a 26° edição do Campeo
nato Vmzeano de Futebol-Troféu Raul Val
dir Rodrigues. O pontapé inicial será dado
no Campo da Vila lalau, às 13h45. Neste
ano sõo 27 equipes divididas em seis cha
ves, sendo três com cinco equipes e três
com quatro. Passam para a segunda fase
os dois melhores de cada grupo.

Vasco e Cabo Frio fazem na tarde de
hoje o clássico fluminense pela liga Fut
sal. A partida ocorre às 15h30, no Ginásio
Sombrão, em Vassouras (RJ). O duelo terá
transmissão ao vivo do SporTV e marco a

tentativa dos vascaínos conquistar a primei- .

ra vitória na Oga, enquanto os cobofrienses
querem manter o bom momento.
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sua empresa!
Vista seus colaboradores com uniformes
produzidos com tecidos da
mais alta qualidade.

I

Pela segunda vez
O pivô jaraguaense Adolfo
(foto) disputará pela segun
da vez consecutiva o Mundial
Interclubes de Futsal. No ano

passado ele estava no Sporting
(Portugal) e neste ano defen
derá o Action 21 da Bélgica,
que caiu no grupo do Interviú.
Ele garante se ser privilegiado
por disputar novamente a com

petição. Feliz na Europa, ele
começa a construir uma boa
carreira fora do país. Na sema

na que vem, terá uma matéria
especial com o jogador Boa
sorte a ele.

o
,«

�
s
=>
>
is

EMI.NINO
wv .}

'equipe do Olympyo/J
briga pelo bicampeo .�o dia 25 de maio, as jaragva
es estréiam em casa con ra o var O time do técnico luiz,Viéira

está no Grupo B que tem, além do leão da Ilha, o Avante e o Scorpions
(florianópolis). o São Domingos. (Navegantes) e o Móveis Porath (Po�
merode). Na outra chave ficaram�liança (Joinville). o JEC, o Vila Nova
(Rio Negrinho), o São Bento, CORoinhas e Kindermann (Caçador). As
jgraguaenses estão no grupo mais difícil da competição.

IlADINO DE BAsqlllm: ....
'

me�g neste fim-de-semana o Ci.todinho de Basquete, em Joinvi
raguá do Sul, mais uma vez, terá seu representante. Será a equipe

Wifer/Menegotti, que joga amanhó, às '14h30, contra o Ginástico, no Gi
násio Abel Schulz. O time jaraguaense é formado por um grupo de amigos
que joga toda segunda e quarta, há três anos. O principal objetivo é pegar
experiência e, quem sabe, brigar por fora pelo título.

ELE VOLTOU
ô Frede! .. que deixou a MOI' temente, voltou para�. C9)�cele!�i

putará o Campeonato Paranaense de Futsal. O time
..ésp�ra q�eé

ja à disposição para o jogo da próxima quarta-feira (dia 2). Não
dá para entender o motivo da saída dele. Ou achava que não teria espaço
aqui, ou deve se sentir melhor no Cascavel. Ou ambos. Vai saber

DÚVIDAS E DÚVIDAS
O técnico Abel Ribeiro não sabe o time que enfrentará o Metropolitano
amanhã. Até mesmo Cris, que até hoje não jogou, é uma das dúvidas do

.

odor Já Marcão, gripado;,.não deve jogar. Maciel só entra se estiver

I�ente recuperado du\I���� ar.,William foi bem no jogo co

rcílio Dias e tem chance lé ºs aí.o time perderia a referê
no ataque. Só domingo para t�r ee

.

eza�e alguma coisa.

esporte@ocorreiodopovo.com.br
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PEe/SEGUNDO TEMPO

Como tudo

começou
Jaraguá do Sul foi uma

das primeiras cidades a re

ceber o programa no Brasil
e hoje é considerada modelo
a ser seguido. Em 2005 ou

tras modalidades já desen
volviam projetos parecidos,
mas para dar identidade a

proposta a FME (Fundação
Municipal de Esportes) bus
cou recursos no Ministério.
dos Esportes. Fato que fin
com que a cidade fosse a

primeira do país a ter con

vêriio direto com o Governo
Federal.

.

Considerada a precursora
do projeto Segundo Tempo,
Jaraguá do Sul detém ainda

-

o título de cidaãe catarinense
com maior número de núcle
os: do� 110 existe�:ltes no esta

do, 25 são daqui. Em seguida
vem São Bento. do Sul..com
dez unidades.

ESPORTE·----------

Esporte mudo o rotina de crianças
Referência nacional do PEe, Jarnguá do Sul terri seismil crianças no programa
JARAGuÁ DO SUL

Nas horas vagas o estudante
Victor Henrique Baumgartem,
11 anos, costumava jogar vídeo
game. Depois que começou a

participar do PEC (Programa
Esporte e Cidadania) Victor tro
cou os controles pelas raquetes
de tênis demesae passou Çl can-

o • '. I

VIvermais com outras crianças.
Mas não foi somente o esporte
que entrou na vida do estudan
te. Disciplina e notas melhores
na escola também começaram a

fazer parte de sua realidade.
Outro exemplo de que o

esporte transforma a vidas é
Letícia Bértoli, de 11 anos.

A estudante nunca teve jeito
com atividades que envolves
sem coordenação motora e

a timidez atrapalhava ainda
mais o seu desempenho. Logo
nas primeiras semanas jogan
do vôlei e handebol, Letícia

adquiriu mais agilidade e não
tem vergonha de falar: "gosto
de fazer esporte e agora tenho
a oportunidade, tenho uma

vidamais saudável", disse.
Victor e Letícia fazem parte de

um universo de seismil crianças
e adolescentes que participam
do PEC/PAF/Segundo Tempo em

PEC EM NÚMEROS

Jaraguá do Sul. A experiência
dos estudantes reflete no que se

propõe o programa: "a inclusão
social através do esporte". Além
de desenvolver a coordenação
motora e ajudar a tomar a crian
ça um cidadão responsável.

No pólo onde Victor e Letícia
participam, na Escola Alberto
Bauer, são praticadas sete mo

dalidades diferentes (tênis de
mesa, vôlei, recreação, basque
te, esportes de raquete, futsal
e jogos de mesa) e abrange 215

crianças e adolescente de seis
a 16 anos. O coordenador do
PEC na unidade, Volnei Nass,
explica que a pluralidade de
atividades faz com aumente o

desenvolvimento físico, psíqui
co e motor da criança, caracte
rísticas notadas na evolução de
Victor e Letícia.

Volnei cita a própria expe
riência para explicar a impor
tância do programa: "Na minha
época não tínhamos esta opor
tunidade. Eu queria praticar fu
tebol e não tinha aptidão, fiquei
frustrado por não terem me

dado chance. Hoje a realidade
é totalmente diferente".

"

GENIELLI RODRIGUES Programa também serve de incentivo para profissionais de Educação Física e acadêmicos de curso superior

Realidade atual do PEe
Hoje outras entidades per

ceberam a importância do
projeto. Um exemplo é o Sesi,
que por meio do PAF (Progra
ma Atleta do Futuro) é parcei
ro do PECo A entidade entrou
com o atendimento no que diz
respeito aos uniformes e mate
rial esportivo.

Conforme o coordenador
geral do PEC, Generson Rocha,
o projeto contribui ainda para
a formação de profissionais de
Educação' Física. Na cidade,
são 80 pessoas que trabalham .

diretamente no PEC, sendo
que 30 são formados, 48 es

tão estudando e apenas dois
são provisionados. Quanto à

abrangência do programa.Ro-
,

cha salienta mais da metade

das unidades escolares de Ja
raguá do Sul possuem alguma
atividade esportiva extraclas
se. Já que além do PEC, a Fun
dação tem 14 pólos esportivos,
o que soma 39 escolas. Jaraguá
do Sul possui cerca de 60 esta
belecimentos educacionais.

Rocha destaca que o pro
grama é totalmente gratuito ..
"Lanche, material, uniforme,
as aulas são gratuitas. A crian

ça não tem desculpa para não

praticar o esporte", conside
rou o coordenador, emendado
que o objetivo é conscientizar
as crianças pela pratica de es

portes e a promoção da saúde.
''A intenção é criar uma cul
tura esportiva na cabeça da
criança",

Letícia Bértoli (10 D) disse que perdeu timidez e melhorou coordenação

Victor trocou controle remoto do video gome pela raquete de tênis de mesa
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Jwentus: só a vitória interessa
.

Na briga pela semanter na elite, tricolor joga amanhã em Tnnbó
JARAGUÁ DO SUL

Muitas dúvidas, rondam a

cabeça do técnico Abel Ribeiro

para o jogo de amanhã, às 16 ho
ras, contra o Metropolitano, em
Timbó. O treinador ainda está
indeciso quanto aos nomes que
entrarão no time titular. Uma
coisa é certa: querem entrar em

campo com mais disposição e

garra para escapar da zona de
rebaixamento No quadro geral
de classificação o Moleque Tra
vesso ocupa o 10° lugar, com

quinze pontos, atrás do Cidade
Azul e do Brusque.

Segundo Ribeiro, a garra será
a fórmula para bater os blume
nauenses. "Precisamos de mais

atenção e bom,posicionamento
em campo. Agora, só a vitória in
teressa", analisou o técnico. Para a

.

'torcida, o treinador promete uma Cristiano (E) e Plínio, que vieram do Novo Hamburgo, estréiam amanhã com a camisa do Moleque Travesso
nova, postura' durante o jogo. '�

,
única coisa que posso prometer é
que o time entrará com vontade
de vencer", garantiu.

'

Quanto à motivação dos jo
gadores, ele disse que o time
está inais animado) mas preci-

'

sa controlar a expectativa de

jogo. "Os erros estão aconte

cendo mais por causa da an

siedade é' preciso ficar mais

ligado, acho que a situação vai
melhorar", acredita.

Outra certeza de Ribeiro é

que os dois reforços, o volante
Cristiano e o zagueiro Plínio,
irão estrear com a camisa tri
color, Ambos vieram do Novo

Hamburgo (RS) e terão uma

missão importante: ajudar o

NATAÇÃO

Novo recorde
nos SOm livre

Menos de 24 horas depois de
ter batido o recorde mundial dos 50
metros livre, o nadador australiano
Eamon Sullivan voltou à piscina e

baixou novamente o tempo da prova.
o Sua marca ontem, durante as finais do
Campeonato de Natação da Austrália;
em Sydney, foi de 21s28. O recorde
mundial dos 50 metros livre foi bati-

'

do quatro vezes em cerca de 40 dias,
depois de ter ficado quase oito anos

na mão do russo Alexànder Popov - fez
21s64 em junho'delOOO. A escalada
de recordes na prova começou em 17
de fevereiro, com o próprio Sullivan:'

Juventus: Márcio; Jovane, Plínio e

Marcão (Amauri); Deivi (Cris), Cristiano,
Wilson Silva, Bele e Maciel (Wilson);
Ivan (Jefferson) e Edinho (WilHam).

Técnico: Abel Ribeiro.

Dóta: 30/5 (Domingo) • Horário: 16h • local: Complexo Esportivo de Timbó
• Arbitragem: Paulo Henrique Bezerro, auxiliado por Oaudemir Mafessoni e Evandro Tiago Bender

Metropolitano: Fernando; Rômulo, Cléber
Goiano, Rafael e Marisco; Silvio Bido,
Fabinho, Davi e Maicon; leandrinho e

Aldrovani. Técnico: César Paulista.

time a'sair da zona de degola.
Cristiano disse que, pelo pou
co que percebeu, a equipe tem
condições de sair desta situa

ção. "Vamos ajudar a reverter

este quadro, com muita hu-

mildade e união", comentou

o volante. O zagueiro Plínio
também transmite confiança.
Para a partida contra o Metrô
o jogador afirmou que está

disposto a ajudar o tricolor. '�

palavra chave é confiança, te
mos que acreditar e sair com
a vitória no jogo de domingo
(amanhã), revelou".

GENIELLI RODRIGUES

ROMÁRIO

Procurando por
novo emprego
Existe a possibilidade de ter sido

só mais uma brincadeira. Após decla
rar em entrevista ao jornal O Dia que
optou por encerrar a carreira como jo
gador de futebol, o atacante Romário
recuou e afirmou não ter desistido de
atuar prcüsslenelmente. Segundo o

artilheiro, suo intenção é voltar aos

gramados. O tetracampeão mundial
declarou à TV Globo que não parou
de jogar e que analisará propostas
de quiilqiJer clube interessado em sua

contratação. Porém, o Baixinho ainda
possui vínculo com o Vasco até o pró
ximo domingo.
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CAMPEONATO PAULISTA
18° Rodada

Hoje
15h - Juventus x Guarani
16h - Palmeiras x São Caetano
16h - Pante Preta x Noroeste

, 18h 10 - Rio Claro x Santos
18h10 - Rio Preto x Paulista
20h30 - Portuguesa x Barueri o

Domingo
'

16h - Bragantino x São Paulo
16h - Corinthians x Manlia
18h10 - Guaratinguetá xSertóozinho
18h10 - Mirassol x ltuano

Classificação: Guaratinguetá 34,
Dalmeiras 34, São Paulo 32, Ponte

'�a 31.

CAlVI 'UO CARIOCA
7° Rodada Taça Rio

Hoje
16h - Flamengo xMadureira
Amanhã

15h � Duque de Caxias x Resende

1,5h - Macaé x Friburguense
15h - �oavista x Americano
15h - Cardoso Moreira x Cabofriense
16h - Vasco x Volta Redonda
18h10 - América x Mesquita

,

18h10 -' Botafogo x Fluminense
Classificação
Grupo A: Fluminense 16, Flanien

go 15, Duque de COxias 9 e Volta
Redonda 7.

Grupo B: Botafogo 18, Vasco 15,
Madureira 9 e Americano 9.

CAMPEONATO GAÚCHO
Quartas-de-final- Jogos de ida
Hoje
16h - Juventude x Grêmio
18h15 - Sapucaiense x Inter-SM
20h30 - São José x Caxias
Amanhã

16h - Ulbra x Internacional

5° Rodada da 2° Fase
Amanhã

15h45 -Iraty x Paraná
15h45 - Atlético x Eng. Beltrão
18h10 - Coritiba x Adap
18h10 - Toledo x J. Malucelli

Grupo A: Eng. Beltrão 7, Atlético 6,
Paraná 6 e lraty 4.
Grupo B: Toledo 10, J. Malucelli 5,
Coritiba 4 e Ad�p 2.

LIGA FUTSAL

Hoje
15h30 ... Vasco x Cobo Frio (SporTV)
1'9h - Cortianll/UCS x Joinville
Amanhã

11 h - Praia Clube x Horizontina

Segunda-feira
18h - São Caetano x Ulbra
20h15 - Álvares Cabral x Petrópolis
20h15 - Umuarama x Intelli
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