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PM cobra radar
no Waldemar
Depois de seis meses no comando da
Waldemar Grubba, a Polícia Militar
ainda espera a instalação de lombadas
eletrônicas e o uso de radares móveis.
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Venda de álcool
passa a gasolina
o consumo de álcool (somando anidro
e hidratado) atingiu a marca de 1,432
bilhão- de litros, ante 1,411 bilhão de
litros de gasolina no mês de fevereiro.

Página 19

(} rosto pode indicar a atitude de
uma pessoa frente a relacionamen
tos. A afirmação é de um estudo
britânico que concluiu, por exem

plo, que os homens têm preferência
por mulheres que pensam, ao olhar
para o rosto delas, estar abertas
para relacionamentos sexuais de
curto prazo. Já as mulheres esta
riam em busca do oposto.

fonte: BBe Brasil
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BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
SETOR DE SANTA CATARINA

DO
Malwee enfrenta
o Teresópolis
Partida acontece hoje às 19h. Na segunda
feira, é a vez de encarar o Vasco.
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Partida decisiva
para o Moleque
Juventus enfrenta o Atlético de Ibirama
amanhã às 16h. Só a vitória interessa.
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Fatma libera o estacionamento
da Arena Jaraguá e retira multa
Termo de embargo e multo de RS 50 mil foram cancelados pelo presidente do órgõo, Carlos Kreul.
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CONTA
PERDIDA

Relação clientes
x fornecedores
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CHARGE

GANHARAM ALGUM
CAMPEONATO? MELHORQUE ISSO!

O GRÊMIO TÁ FORA
DOGAUCHÃO E DA

PONTO DE VISTA

Integração Un�versidade & Empresa
da Fundação de Apóio a Pesquisa Cien
tífica e Tecnológica do Estado de Santa
Catarina - FAPESü e da Secretaria de
Desenvolvimento Econômico, Ciência
e Tecnologia da Prefeitura de [araguá
do Sul, em consonância com -as dire
trizes da nova Matriz Econômica do

, Município.
Nesse contexto, o Centro Uníversitá

rio de [araguá do Sul- UNERJ através-de
políticas de apoio as inovações tecnológi
cas encampada como meta fundamental
da instituição, propicia a integração da

, academia ao setor industrial, de modo
a transformar a pesquisa acadêmica em

produtos e serviços que atendam as ex

pectativas dó meio empresarial,
Um importante exemplo desta ini

ciativa é o Prêmio Mérito Universitário

a estudantes que se destacaram com

trabalhos na área de desenvolvimen
to científico. Representando a UNERJ,
o acadêmico Vinícius Sell Gonçalves,
do Curso de Engenharia Mecânica, que
participa de um empreendimento no

Iaragua'Iec, através de uma empresa
incubada, foi premiado pelo projeto
'Análise de NPS através do programa
Octave com a finalidade -de realizar
tratamentos acústicos em ambientes
industriais".

Tal evento significa um processo de
� integração universidade-empresa, que
propicia o desenvolvimento de novas

tecnologias, estimulá a pesquisa cien
tífica e encoraja o empreendedorismo,
estreitando as ligações com a sociedade
e suas demandas.

VICTOR ALBERTO

DANICH, ENGENHEIRO,
PROFESSOR,GERENTE

;j EXECUTIVO DA
!NCUBADORA DE
PROJETOS TECNOLÓGICOS
- JARAGUATEC-

O Núcleo de Desenvolvimento Inte

grado de Incubação - JaraguaTec, está
iniciando .uma nova etapa de projetos
inovadores, desenvolvendo linhas de'
pesquisas na área mecatrônica, ele=·,
troeletrônico e microeletrônica, assim
como tecnologias inovadoras na área
de compósitos e polímeros.

Tais projetos são resultados de par
cerias entre instituições e associações
emp,resariais, como Apevi, Acijs, Se
nai, Sebrae e governamentais, através

DO LEITOR

Vinte anos

de trabalho
Há vinte anos quando se passava pelo Bairro São Luis

encontrávamos ruas quase em sua totalidade sem calça
mentos, pouco horário de ônibus, falta de escolas, merca
dos, farmácias e mínima infra-estrutura para os morado
res, além de muitas residências ,em construção.

Em 12 abril de 1988 um grupo de 10 moradores do
, Bairro São Luis percebeu que alguém precisava ajudar,
reuniram-se para verificar as necessidades das pessoas
que chegavam e das que já moravam, nascendo assim a

Associação de Moradores do Bairro São Luis.
Nestes 20 anos muitos deixaram seus afazeres di

ários e encontraram tempo para se dedicar aos vizi
nhos. Muitos desconhecem os esforços destas pessoas,
acham que fazendo uma ligação para a prefeitura ou

para algum candidatá, vão conseguir o que necessitam,
esquecem que Jaraguá do Sul não é mais uma cidade de
"cincc mil habitantes e que sozinhos não conseguem ter

representatividade. Descobrem' que conseguem atin

gir mais fácilmente unindo-se em grupos ou em uma

Associação, local este aberto para todos os moradores
levarem seus problemas e em conjunto com a entidade
determinarem as medidas cabíveis para que as mesmas

sejam atendidas.
Lamentavelmente nem todos pensam assim, mui

tos ainda querem dar o seu jeitinho, outros preferem
se aproximar da entidade apenas com fins políticos, os
quais atingidos não aparecem mais. Saibamos diferen
ciar entre quem realmente quer ajudar a comunidade e

quem só que ser ajudado pela comunidade (ser eleito).
Algumas Conquistas desta gestão: - doação da pre

feitura para o Estado de um terreno para a construção
de uma escola jovem a ser construída nos fundos do
Centro Esportivo Municipal. - pavimentação asfáltica
da Rua Carlos Tribess em toda a sua extensão Indo da
João Franzner até Alfredo Behnke com obras iniciadas
em 26 de fevereiro. - inauguração do Centro Esportivo
Municipal - prevista para abril. - com li parceria asso

ciação I prefeitura Imoradores, mais três ruas já recebe
ram pavimentação asfáltica: Alfredo Behnke, Antonio
J. Macedo e Tereza A. Hruschka,

ARLINDO BUZZI, ASSOCiAÇÃO DE MORADORES 00 BAIRRO SÃO IJJ!S
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FALA Aí!

"A banda (dos
sindicatos) podre
vai se aproveitar. "

RAIMUNDO COLOMBO (OEM);
SENADOR, criticando veto do
presidente lula desehriqundn os

centmis sindicois do prestaçóo de contos.

"o sigilo dos gostos
presidenciais não

.

deve ser "eterno". "
.

GENERAL ALBERTO CARnoso,
MINISTRO-CHEFE

do Gabinete de Segurança
Institucional do governo Fernando

Henrique Cardoso.

. " Comprar uma
garrafa de vinho

não é uma questão
.

de segurança. ,
MARISA SERRANO (PSOB-MS),
SENADORA, criticando o sigilo do
governo sobre gostos com cartões

corporativos.
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Bomba armada
Está nos mãos do ministro Félix Fischer, do Tribunal Superior Eleitoral, o

futuro político do governador Luiz Henrique do Silveira (PMDB). O magistra
do recebeu do Ministério Público uma denúncia que estava parado mesmo

antes do diplomação de LHS e do vice Leonel Pavon. Oue, à época, remetia
aos mesmos motivos que podem agora levar à cassação do governador em
ação movido pelo PP e já com três votos o favor. Troto-se de uma ação de
investigação do Justiça Eleitoral sobre abuso de poder econômico e pro
pagando institucional, além do uso indevido de meio de comunicação. O
processo, de número 8.574, pede o cassação do registro do candidatura do
governador e do vice. Foi neste processo que leonel Pavon como se fosse
acima do Justiça Eleitoral local, abriu mão, por escrito e assinado, de suo

defeso. Este processo é diferente do processo 703, que pede o cassação do
diplomo que empossou LHS e Pavon, no qual o vice-governador foi intimado
pelo TSE o se defender. No época, I) IRE livrou Luiz Henrique por quatro votos

.

o dois. (ABC Digital/Brasília).

PREVIDÊNCIA
Governistas e oposição travam
uma novo quedo de braço. Segun
do-feira, 14, acontece o primeiro
de nove audiências públicos para
debater o projeto de previdência
Social dos funcionários estadu
ais, que possam do categoria de
servidores poro o de segurados. E
desde já rejeitado pelo sindicato
do categoria.

COMBUSTíVEL
Em reunião com o colegiado, o go
vernador Luiz Henrique do Silveira
(PMDB) recomendou que todos os se

cretarias centrais repassem às 36 SDRs
listo dos ebrnsrenlizedos pelo governo
ou com recursos do Estado. E que os

prefeitos beneficiados reforcem isso. É
ano e!eitoral e decisivo com vistos o

2010. LHS jáé virtual candidato 00 Se
nado. O desempenho dos aliados será
fundamental também para o majoritá
rio à suo socessão.

Em virtude do que li no pág. 3i,,�oiCQ�reio do Povo,'em matéF'
Utul!oda "Oueda de Braço"� tomei a:llberdode de esclarecer que o

,.i;'tronsporte de passageiros através 'de mQtocicletas além de extre'
mente perigoso, foto comprovado pelos índices de ocidentes e mo

é!fegal, enquanto não possuir .Iegislaçã.o federal específica.
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DO LEITOR 2
Portanto, não se trato somente de concorrência indesejado, mas princi
palmente de legalidade e segurança, pois se um passageiro transportado
por um moto-taxista sofrer um ocidente, vir o 'falecer ou sofrer seqüelas
irrçporáveis, 'de quem será o responsobilidade, visto que, se não estou

.. errado, não existe seguro poro este tipo de transporte e veículo? Abro}
ços, erqultete Aurélio Luiz Junckes, p�s-graduad() em Trânsito: Gestãô
do Mobilidade Urbano e Saúde Púbica pelo PUC-PRo

ESPORTES
Depois de Granada, no Espanha, acom
panhando o Malwee no mundial de
futsal com o repórter Débora Volpi, o
Correio mondo o editor de esportes JO
limar Pivatto e o fotógrafo Piero Raga
zzi poro o cobertura do Aberto de Tênis
de Santo Catarina, torneio oficial de
despedido de Guga Kuerten no Brasil.
Oue começo hoje em Florianópolis.

DO LEITOR 3
E, acrescente-se: no Câmara dos Deputados tramitam vários propostos·
para a regulamentação do serviço de moto-táxi. Algumas não obrigam
que os prefeituras instituam o serviço�hoje proibido pelo Código de
Trânsito Brasileiro, mos, apenas, estipulam os condições mínimas poro
ua do esse tipo de ser�iço for permitido por lei federal específico. ..'

1m

�URANÇA .' ,

Dos 147 novos agentes já capacitados para trabalhar nos penltenelá='
rias do Estado, pelo menos 60 já têm como destino o cidade de Crici
úmo. Restam, pois, 87 poro todo o rest{) do Estado, incluindo JaraguQ
d.o $ul, também carente desse tipo de mão de obro. Se bobear, parq
có -

vem nenhum.
'. ,.

;} ..da Cogf
eleitos hó quatr

man ato. Destes, 179 foram co 84 deles por supostos infraçõ
à legislação eleitoral. O segundo principal motivo paro o troca de pre:
feito é a morte, o que ocorreu em 58 municípios do país, sendo 11 ,j

vezes por assàssinato ou suicídio.lnfrações à lei eleitoral representam .

28,4% dos casos, atos de improbidode admillistrativa, 9,1%, e os de
môi� cosos de cassação, 23%.

_,-",-
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RECURSO

Liberado estacionamento da Arena
,/

Area localizada sobre o antigo lixão estava embargada pela Fatma desde julho
JARAGUÁ DO SUL

A Fatma liberou a parte do es

tacionamento da Arena Jaraguá
que estava embargado desde julho
de Z007 e cancelou amulta deR$ 50
mil que havia aplicado à Prefeitura.

O despacho do presidente da
Fatma, Carlos Leomar Kreuz, de.
10 de abril de Z008, cancelando o

termo de embargo e o auto de in
fração, foi recebido pelo prefeito
Moacir Bertoldi (p:tv1DB) na tarde
de quinta-feira.

.

A decisão é.resultado de recur
so interposto pelo município no

dia 13 de agosto junto ao Codam,
, a' Coordenadoria de Desenvolvi
mentoAmbiental da Fatma, de

Joinville. Por conta de ausêpcía
de licenciamento ambiental, a co

ordenadoria embargou a' parte do
estacionamento localizada' sobre
o antigo aterro sanitário. E, tam
bém, aplicou a multa, que não

.

chegou a ser paga pela Prefeitura.
No recurso, omunicípio alegou que,
à época, a Fatma não exigia licencia
mento ambiental e que a mesma

autorizou a execução dasmelhorias
no local. Também alegou que oMi
nistério doMeioAmbiente, no pare
cer técnico datado de 3 de janeiro de

Z007, aprovou as melhorias realiza
das através doprojeto para recupera
ção ambiental do aterro controlado.
Os investimentos foram feitos entre
os anos de Zool e Z003, com repas
se do Ministério da ordem de R$ 1
milhão.

Além de concordar com as

argumentações do município, o

presidente da Fatma também con

siderou, no despacho, que "aprocu
radoria jurídica da Fatma orientou

pelo cancelamento damanifestação,
bem tomo do auto de infração". E,
também, "amanifestação da Defesa
Civil do Estado que, após diversas
vistorias, constatou que o local não
oferece risco algum à comunidade
bem como aomeio ambiente".

Segundo o procurador-jurídi
co, Eduardo Marquardt, a libe
ração do locai já era esperada
pelo município. 'Aguardava
mos pela suspensão e tivemos
a felicidade de ter esta decisão
na tarde ontem (quinta), para
que a população fique tranqüila
sobre as normais ambientais e

a segurança do empreendimen
to", comemorou.

A Prefeitura só
foi comunicodo
cinco dias após
a explosão 7' i

. 'J:

Explosão foi
investigada

Segundo o procurador Eduardo
Marquardt a Prefeitura recebeu no

dia 23 de julho a comunicaçóo da
Fatma embargando o ánro do esta
cionamento localizado sobre o an-

tigo lixão. Cinco dias a , ocorreu

uma explosão déntm uma solo
usado pam depósito no Arena Jom
guá. "A área jurídico não bovio sido
informado sobre o, embargo (antes'
do explosõoY', gamntiu o procurado[
A explosão, que deixou três peSsoos
feridos, acabou sendo investigado
pelos vereadores otmvés de uma CEI
(Comissão Especial delnquérito).

Cordõo de isolamento alertava motoristas sobre impedimento de estacionarCAROLINA TOMASELLI

Partidos têm até segunda-feira
para entregar lista de filiados

PT abre inscrição de pré-candidatos
Filiados interessados em concorrer devem formalizar o pedido
o PT de Iaraguá do Sul

reúne o diretório, amanhã,
9 às 1zh30, no auditório do
Sindicato dos Trabalhadores
nas Indústrias da Alimen
tação. A partir da data, será
estabelecido prazo, possivel
mente de uma semana, para
inscrição de filiados que pre
tendem se candidatar a vere

ador nas eleições de outubro.'
De acordo com o presidente

.

do partido, Marcos Scarpato,
são 34- pré-candidatos mapea
dos e a definição daqueles que
estarão na disputa deve ocorrer
em maio. "Vamos aguardar até
o final do mês devido a PEC,
que pode ser votada e ampliar
o número de' vagas na Câma-
ra", informou. Mantidas as 11

cadeiras, o PT poderá lançar
17 candidatos se concorrer em

chapa pura, ou' ZZ, no caso de
uma coligação na proporcional,
"que é a intenção do partido". Presldente diz que candidatos, entre 34, serõo definidos em maio

JARAGUÁ DO SUL passe das informações, todas as

Segunda-feira é o último siglas existentes na cidade fize
dia para os partidos políticos ram a atualização..
entregarem a lista de filiados "Para o filiado que não
à Justiça Eleitoral. Até ontem, consta na lista do partido, ele
nenhuma das ZO legendas ins- tem uma chance de fazer pe
taladas no município tinha dido para o juiz eleitoral para
feito a atualização. A última que se retifique e seja incluído.
vez em que todos os partidos Neste caso é aberto um prazo
deixaram de entregar a relação para que. o partido entregue a

no cartório de Jaraguá do Sul nova relação, que chamamos
foi em outubro de 2006, quan- de listas especiais", informou
do ocorreram as eleições para Simone._
presidente, governadores.. se- A chefe do cartório tam-

nadores e deputados. bém lembrou que para o fília-
A legenda que não apre- do, principalmente o que pre

sentar a relação atualizada de tende disputar a eleição, saber
filiados dentro do prazo terá os se seu nome consta na lista do

[fl dados de filiação considerados seu partido, basta ir ao cartó-

� inalterados. "O que vale é a úl- rio e pedir uma certidão de fi
� tima lista entregue", explicou a liação. "Outra possibilidade é

'g chefe do cartório da 87a zona que as listas ficam publicadas
g eléitoral de Jaraguá do Sul, Si- por 15 dias. Qualquer pessoa

.: ê5 mane Ládeira. Em outubro, pode consultar e ter acesso a
o .

�. outro mês estabelecido pela Lei - todas as listas de todos 'os par-
dos Partidos Políticos para o re- tidos", esclareceu..
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PM cobra investimento em avenida
Três lombadas eletrônicas e dois radares móveis são reivindicados há seis meses
JARAGUÁ DO SUL

Depois de seis meses no co

mando da Waldemar Grubba,
completados no último dia 1°,
a Polícia Militar continua co

brando investimentos por parte
da Prefeitura. As reivindicações
são a instalação de três lomba
das eletrônicas, a compra de,
dois radares móveis e de um

equipamento identificador de

placas, para agilizar a verifica-
-

ção da situação dos veículos.
O responsável pelo setor de

trânsito do 14° Batalhão, capi
tão Gilda de Andrade, afirmou
que o intenso fluxo de veículos
na rodovia torna necessária a

instalação dos equipamentos
de fiscalização eletrônica. "Se
pensarmos em colocar faixas
de

-

pedestre na via, também
será preciso instalar semáforos
para pedestre com foto-sensor,
pois os motoristas não respei
tam 6 limite. de velocidade de 60

km/h", comentou.
As três lombadas eletrôni

cas devem s�r instaladas perto
do DG da Weg, da entrada do
Bairro Centenário e da rótula
do Bairro Vieiras. Um dos ra-

dares móveis seria usado para
o controle de velocidade na via,
enquanto o outro faría a fisca- '

lização em outras ruas com in
tenso fluxo de veiculas.

Andrade calcula que os rada
res móveis e o identificador de
vem somar cerca de R$ 200 mil.
Já a manutenção das lombadas
eletrônicas custaria entre R$ 2 e

R$ 3 mil por mês. O secretário
de Urbanismo, AlbertoMarcatto,
disse que os prazos de instalação
e compra das lombadas e dos ra
dares serão definidos na próxima
semana, mas que o identificador
não está incluso na licitação. '

A Waldemar Grubba ficou
sob a responsabilidade da Polícia
Rodoviária Federal por cerca de
dois anos. Desde o dia 1° de ou
tubro de 2007, a PM registrou·
duas mortes e 177 acidentes ria
avenida, com 55 feridos. Uma
das mortes aconteceu em no

vembro do'"ano passado e a ou

tra em fevereiro deste ano. Nos
três primeiros meses deste ano,
a via foi palco de 44 acidentes,
com 13 feridos.

DAIANE ZANGHELINI Fluxo intenso de veículos e desrespeito à velocidade jusiificam necessidade da fiscalização eletrônica

�evisão é de queda de 15° na temperatura a partir de segunda-feira

Mudança de temperatura deve
marcar chegada do frio em se'
VALE DO ITAPOCU

Preparem os casacos. Na

próxima semana, o verão fora
de época promete se despe
dir em grande estilo: a Epa
gri/Ciram prevê uma mudan
ça brusca de temperatura no

Estado a partir de segunda-
, feira, chegando a uma queda
de aproximadamente 15°. No
Vale do Itapocu, a tempera
tura na segunda e terça-feira
deverá oscilar entre 14 e 17°.
Um cenário diferente do que
foi visto nesta semana, quan
do a microrregião enfrentou
um calor de até 33°, fazendo
o início de outono parecer

� com dias típicos do verão.

_� A mudança no clima é

� causada pelo avanço de uma

.� massa de ar frio pelo sul do
g país. De acordo com o mete-
o ,

§5 orologísta da Epagri/Ciram,CY
•

� Marcelo Martins, a tempe-
ratura na região deve' subir.

um pouco a partir de quinta
feira, mas as noites continu
am frias. O deslocamento da
frente fria por Santa Catarina
também deve provocar nebu
losidade e chuva na região
hoje e amanhã, melhorando
a partir de segunda-feira.

Segundo Martins, a esta

ção será marcada pelo frio

rigoroso e chuvas abaixo da
média. O clima é influência
do pelo fenômeno La Niüa.:
que provoca o resfriamento
das águas do oceano, -oca
sionando temperaturas abai
xo do normal. "O La Nifia

antecipa o frio do inverno",
acrescentou Martins.

As baixas temperaturas
.também aumentam o risco da

formação de geadas, o que re

presenta mais um risco para o

setor agrícola do Estado, que
já vem sentindo os efeitos da
chuva abaixo da média.

IR vira tema
de campanha
JARAGUÁ DÓ SUL

O Sescon (Sindicato das
Empresas de Serviços Contá
beis do Estado de Santa Ca

tarina) promove, na próxima
terça-feira, das 9h às 18h, a
Campanha "Declare Certo",
na Praça Ângelo Piazera. No
local será montado um posto
de atendimento gratuito para
que a população possa tirar .

dúvidas sobre a declaração do
Imposto de Renda.

Entre as questões a serem

esclarecidas estão: quem é

obrigado a entregar a decla
ração de Imposto de Renda;
como preencher e o que pre
cisa ser declarado; diferença
entre rendimento tributável e
isento; quem deve fazer a de
claração e prazo de entrega;
como calcular o imposto a ser,

- pago; como pagar o valor para
a Receita Federal e de quanto
é a multa anual para quem
não entrega a declaração.
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Bancada testa o hidrômetro

Vazamento
gera dívida
JARAGUÁ DO SUL

Um aviso de corte de fome
� ....nento emitido pelo Samae
(Serviço Autônomo de Água e

Esgoto) deixou Alcione Peters,
26, preocupada. Tudo porque a

fatura enviada anexa ao docu
mento trouxe uma despesa de
R$1421.

O cálculo faz referência ao

consumo dos meses de no

vembro e dezembro de 2007
.

-

e janeiro e fevereiro deste ano.

Apenas no último mês, a soma
chegou a R$ 520. O motivo:
um vazamento de causa e local
desconhecido na rede locali
zada dentro do terreno ocupa
do pela zeladora. Por isso, na
opinião dela, a autarquia deve
descontar parte do valor a ser

pago. "O máximo que eu con

segui fbi um parcelamento em

cinco vezes. Agora não sei se
acerto o aluguel db mês ou a

conta", diz.
Segundo Alcione, todo o

encanamento da casa foi tro
cado no início de 2008, assim
como o hidrômetro também.
Depois da reforma, a fatura vol
tar a indicar gastos mensais em
tomo de R$ 54, mas os R$ 1421
continuaram pendentes.

De acordo com o coordena
dor de Atendimento do Usuá
rio do Samae, Wanderlei Vegi
ni, os clientes que passam por
esse tipo de problema precisam
comunicar o setor. ''É provável
que ao longo daqueles quatro
meses o vazamento não foi en
contrado, a pessoa refez tudo e

não nos avisou", explica.
Quando o contrário ocorre,

QS consumidores têm a chance
de não pagar pelo problema.
O procedimento é simples:
depois de avisados, os funcio
nários vão ao local indicado e

confirmam o vazamento.invisí
vel (subterrâneo) ou algum erro

de leitura no hidrômetro. Em
seguida, a média de consumo

dos seis meses anteriores resul
.ta uma nova cobrança, É isto

que deve acontecer com fatura
de Alcione, conforme Vegini.

.�

OLIMPíADA DAS APAES

GE�L----------�--------

Esporte a serviço do social
Jovens com deficiência intelectual mostram do que são capazes
JARAGUÁ DO SUL

Aos 20 anos de idade, Jona
than Ravognani descobriu uma
função extra para a força sem

tamanho que tem nos braços.
Ao invés de apenas carregar
caixas com compras trazidas do

.

supermercado pela mãe, o atle
ta percebeu no arremesso de
peso a chance de mostrar uma

capacidade até então escondida
atrás da deficiência intelectual.

A idéia veio dos professores
de Educação Física da Apae
(Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais) de Jaraguá
do Sul. Desde 2007, ele fre
'qüenta a instituição e; durante
os primeiros meses, tentou se

adequar à prática do handebol.
Mas, o atletismo surgiu como

uma nova e ideal oportunida
de. "Sempre uso a minha força
para o bem, nunca para o mal",
avisa lembrando que, na mo

dalidade disputada em equipe,
as jogadas de bola costumavam
machucar os adversários.

Sem tanto vigor físico, Ale
son dos Santos, 15, demonstra
verdadeira paixão ao esporte
renegado "pelo companheiro de
keinos. A preferência por fazer
gols e defender o time também
apareceu dentro da Apae, assim
como aconteceu com Jonathan.
Porém, as semelhanças vão além
disso: os dois possuem a vontade
de quebrar barreiras e minimizar
os preconceitos aparentes na so

ciedade. "Espero que as pessoas
nos vejam com respeito", sugere

. Para os atletas portadores de deficiência intelectual o esporte serve como meio de quebrar precenceltes

vés de títulos. Há quase três
anos no esporte, Daiane já par
ticipou de duas edições dos Pa
rajasc Gagos Paradesportivos de
Santa Catarina), ficando com a

medalha de ouro na categoria
de duplas em 2006 e individu
al em 2007. Sem desdenhar as
conquistas da amiga, Jonathan
encara os jogos como uma mis
são. "Muitos pais não aceitam
os filhos portadores de neces
sidades especiais. Precisamos
mudar isso", finaliza.

Sempre U'so a minha fo'rçô; .

/:'poéro' o berr(nutnctFporu.tÕ· mal.
Espero qu\e os peSSOaS;nO$�

.........

vejáf1l,'conl rêspeito�1
o arremessador. Nesse momento,
a mesatenista Daiane Silva, 21,
faz questão de entrar na conver
sa. Segundo ela, a deficiência in
telectual não impede os atletas

de correrem atrás dos sonhos.
"Temos capacidade de fazer",
destaca.

Para quem duvida, a jovem
materializa essas palavras atra- �ELLY ERDMANN

Competição envolve cerca de BOO atletas
Jogos da Olimpíada começam no dia 4 de maioe seguem ao longo de uma semana

Congresso técnico ocorreu ontem

JARAGUÁ DO SUL
A Apae de Jaraguá do Sul

recebeu, na manhã de ontem,
representantes das 13 regiões
de Santa Catarina para um

congresso técnico. Tudo isso
porque no próximo mês a ci
dade vai sediar a Olimpíada
Estadual da entidade. Entre
os dias 4 e 9 de maio, cerca
de 800 atletas aportam no

município para disputar me
dalhas em sete modalidades

. esportivas.
Conforme Magali Piva, co

ordenadora de Educação Fí-

sica do Estado, a competição
tem a integração como maior
objetivo. "O ganho principal
dos atletas é social. Muitos
deles são segregados pela fa
mília e dificilmente têm vida
ativa fora de casa", comen

ta. Por isso, durante o perí
odo de jogos, mesmo com a

adrenalina em alta, eles não
esquecem do companheiris
mo. Há até quem esqueça das
medalhas para ajudar adver
sários contundidos ou desa
nimados.

A Olimpíada das Apaes

terá participantes do Alto
Vale do Itajaí, Extremo Oeste,
Grande Flonianr IS, Médio
Vale, Meio Oeste, Nordes
te, Oeste, Planalto, Sudeste,
Sul, Planalto Norte, região
Carbonífera e Serrana. Os

competidores ficam alojados
em escolas e os jogos acon

tecem na Arweg (Associação .

Recreativa Weg), Sociedade
Acaraí, Recreativa Duas Ro
das, Ginásio Arthur Müller,
Clube Atlético Baependi e

Ginásio do Sesi (Serviço So-
cial da Indústria).

'
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Oportunidade
de negóéios
VALE DO ITAPOCU

Produtores do V.ale do Ita

pocu têm a oportunidade de
expandir os negócios através'
de parcerias que devem ser

firmadas com a iniciativa pri
vada. De acordo com Osval
do Duarte, engenheiro agrô
nomo da Prefeitura de Barra

Velha, a empresa Frigovale,
de Itajaí, quer fazer Ulna as

sociação com os produtores.
'A empresa está ampliando o

plantel de granjas na região.
Por isto procura produtores
que queiram se inscrever

para implantação de novas

granjas de frango, em sistema
de parceria", disse.

Segundo Adilson Zanelat
to, gerente de fomento, a Fri

govale compra a produção dos

parceiros e precisa aumentar o
número de associados devido
à demanda crescente.

A empresa itajaiense pos
sui 22 avicultores cadastra
dos em São João do Itaperiú
e oito em, Barra Velha. Os

municípios que atendem a

empresa atualmente, além
dos já citados, são: Araquari,
Penha, Balneário Piçarras e

Navegantes.
Os contatos dos interessa

dos em Barra Velha e São João
do Itaperiú devem ser realiza
dos através da Prefeitura de
Barra Velha, já para os demais

municípios o telefone é (47)
8822-1631, com Zanelatlo.

Pedreira volta
a funcionar
BARRA VELHA

APedreira Pedras Brancas,
de Barra Velha, embargada
há dois meses por extrair mi
nérios com a licença vencida �

há mais de um ano, pode vol
tar a funcionar em breve. A

empresa está regularizando
todas as pendências junto ao

DNPM (Departamento Nacio
nal de Produção Mineral).

De acordo com Ariel Arno
Pizzolatti, engenheiro civil

presideníe do DNPM, a Pe
dreira está buscando todos
os documentos necessários

para a extração .de minérios
pesados. "Os licenciamentos
ambientais do local já foram
emitidos e outros documen
tos já foram encaminhados e

serão devolvidos na próxima
semana", garantiu Ariel.

FUTURO DA ARTE

Oportunidade poro todos
Gats pretende dobrar o número de bolsistas beneficiados
JARAGUÁ DO SUL

.

O desenvolvimento da. ha
bilidade de comunicação, da
inibição, da autoconfiança e do
trabalho coletivo. Esses são al

guns dos benefícios proporcio-
-

nados pela prática teatral. Com
-

o objetivo de oferecer tudo isso
a

-

mais alunos, o Gats (Grupo
Artístico Teatral Scaravelho),
de Jaraguá do Sul, realiza o

projeto Amigos do Curso Gats.

Segundo o coordenador do

grupo e diretor de teatro, Leone
Silva, 40 anos, a proposta é que,
através de doações, seja possível
financiar cursos de teatro para
alunos sem condições de pagar.
Atualmente o Gats atende a 98

alunos, sendo dez bolsistas. No
entanto, Silva explica que há
ainda uma lista com mais 15
interessados em estudar teatro
sem ter condições financeiras.
"São pessoas com talento' que
querem fazer teatro, não podia
mos deixar de fora por causa de
dinheiro", afirma.

Na sala de aula, os quase
100 alunos, de idades entre 7 e

50 anos, aprendem inicialmen
te sobre expressão corporal,
coordenação motora e trabalho
em grupo. Para partícípar do
Gats, alunos dos mais diversos
bairros da cidade, de Joinville,
Schroeder e Guaramirim vêem
'à Iaraguá do Sul.

Com um total de sete inte

grantes, que tern o teatro como

profissão, o Gats se sustenta com
as mensalidades de 88 alunos, no

Leone Silva diz que aumentar o preço das mensalidades iria afastar muitos jovens talentos do curso

bolsistas, namaioria, adolescen-
-

tes entre 14 e 16 anos.

Silva garante que o Gats
_ poderia estipular o preço da
mensalidade em mais de R$
100, "como são em muitos cur
sos de Santa Catarina", Porém,
não alcançariam um 'público
que tem talento, mas não tem

dinheiro, explica o coordena
dor. O objetivo do grupo teatral
é aumentar para 20 o número
de bolsistas.

valor de R$ 40 cada. No final do
mês a quantia paga os professo
res e o aluguel da sede de grupo.

Segundo Leone Silva, o dinhei
ro arrecadado pelas doações ser
viria para financiar mais alunos

Região contribui com mais de R$ 24 mi
Niura Demarchi dos Santos ressaltou a importância da participação das empresas

Niura prestou contas do Fundo
. -

JARAGUÁ E REGIÃO
A região de Jaraguá do Sul

é uma das que mais contribuí '

para o Fundo Social, do Gover
no do Estado de Santa Catari-

- na, conforme
_ informação da

secretária de Desenvolvimento
Regional Niura Demarchi dos ,

Santos. No período de março
de 2005 a dezembro de 2007

.

� foram arrecadados R$ 24,9
� milhões, sendo R$ 18,1 mi

� lhões em Jaraguá do Sul. Des
,� te montante, foram investidos
na região do Vale do - Itapocu

R$ 7,3 milhões. sendo R$ 6,2 foram captados às empresas
milhões na cidade-sede da 24a contribuintes do ICMS R$ 4,7
Secretaria de Desenvolvimento milhões para projetos em di-

,

Regional, que Niurá Demarchi versas áreas. Conforme a se

comanda. cretária, o maior volume de re-
Ao apresentar os números,

-

-

cursos veio para a construção
Niura 'pediu que as - empresas da Arena Iaraguá, no período.
da região continuem destinan- _ Niura também lembrou que
do recursos para .o Fundo 50- o Fundo ,Social permite que as

cial e ajudem na elaboração de empresas destinem�6% dos im
projetos de desenvolvimento postos estaduais para projetos
que contemplem as priorida- que se enquadrem na regula
des do município e região. Re- mentação do benefício, sendo
velou que por meio dos Fundos um por cento exclusivamente
de Cultm;�, !urism_o e Esportes destinado às Apae�.
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JARAGUÁ DO SUL VALE DO ITAPOCU GUARAMIRIM MASSARANDUBA

Escola I,onço
projeto pioneiro

No dia 15 deste mês, a Escola Muni·
clpel Rodolpho Dornbusch, no Vila
lnlnu, inicia uma nova experiência pe
dagógica com alunos da quinta série.
Será lançado na escola o projeto de
envelhecimento humano. A iniciativa
tem como propósito promover, dentro
do ambiente escolar, debates acerca
das questões do envelhecimento hu
mano. nA intenção é fazer com que o
estudante tenha contato com esta rea
lidade e elabore uma concepção mais
clara sobre os assuntos que norteiam a

população longeva", explica o coorde
nador Caius dos Santos.

Vereadores
mirins

Fecorroz conto
com verbo

As nove estudantes de 5° a 8° série de Gua
ramirim eleitas vereadorosmirins realizarão
palestras por escolas de todo o municipio.
A intenção é promover debates sobre meio
ambiente, drogas, gravidez, sociedade, dentre
outros temas, aos demais alunos do muni
cípio. Os alunos terão auxilio de médicas,
enfermeiros e colaboração do jurídico da
Câmara para elaborar o projeto.

A Festa Catarinense do Arroz, que está
com a programação fechada, conta
com o auxílio de R$ 50 mil oriundos do
governo do Estado através do Funturis
mo. A Fecarroz já é uma das principais
festas do Vale do Itapocu e está na 11 °

edição. Este ano uma das principais
atrações é a dupla sertaneja Chitãozi-
nho e Xororó.

.

JARAGUÁ DO SUL

TRANSPORTEESCOLAR
O governo do Estado custeará porte do quantia gosto pelos muni
cípios com transporte escorar para alunos de todo o região.Serão
investidos R$ 1,4 milhão entre ensino médio e fundamental. Ja
raguá do Sul receberá R$ R$118.996 poro o ensino fundamental e
poro os alunos do ensino médio serão R$ 232.881.Guaramirim vai
receber para o ensino fundamental R$ 387.169 e para ensino mé
dio R$ 202.830. Em Schroeder o valor para o ensino fundamental é
de R$ 38.777 e para o ensino médio R$ 36.721.Para o ensino fun
damentai de Corupá serão R$ 76.466 e para o médio R$ 25.529.0
município de Massaranduba receberá para o ensino fundamentel
R$ 166.l48 e para o ensino médio R$ 115. 594. Os valores serão
repassados em nove parcelas, e os municípios deverão contratar
transporte ao receber estes valores. Ao todo serão 5.776 alunos
atendidos da rede estadual de todo o microrregião.

GUARAMIRIM

Sindicatos
Rurais

A Câmara de Vereadores de Guarami·
rim solicitou 00 Executivo Municipal
que renove o auxílio financeiro con
cedido 00 sindicato dos Trabalhadores
Rurais do município. A verbo repas
sada, era de R$ 2 mil destinados 00
atendimento médico que o instituição
proporciono aos associados.

BARRA VELHA GUARAMIRIM

Prefeito exonera

secretário. MATERIAL PARA EDUCAÇÃO FíSICA
A SDR (Secretario de Desenvolvimento Regional), que atende o mi
crorregião do Vale do Itapocu, adquiriu através de pregão, material
esportivo poro us 31 escolas estaduais de Jaraguá do Sul. Foram
comprados: bolos para us diferentes modalidad�s; roquetes de tênis,
urcos tabuleiros de xadrez, cordas, arcos e outros. O custo do material
adquirido foi de R$ 54.947.

O prefeito de São João do Itaperiú,
.

Valdir Corrêa, assinou o exonera

ção do secretário de Saúde Gelásio
de Souza. Gelásio irá concorrer a

vereador no pleito deste ano. O ex

secretário foi substituído por José
Jocelino Honório.

AGENTES DE SAÚDE NO
COMBATE À DENGUE

Estiveram reunidos na último quinta-feira, nas dependências do Câma
ra de Vereadores de Barra Velho, os agentes municipais de saúde com
o coordenador do grupo, Célio da Costa. Foram repassados aos agentes
as últimas informações referentes ao combate à dengue que será disse
minada à todo a população através de visitas que serão realizados pelo
.município. As visitas iniciam nu próxima semana. �����--��-=._�.

Rua Bernardo Dornbusch, 432 � Baependi - Jaraguá do Sul- 47.3275-3290
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Pele lisinho e rosto bronzeado,
bosta utilizar o maquiagem certo

Rosto bronzeado
o ano inteiro

Está chegando o inverno, mas a

pele do corpo ainda mantém aque
le bronzeado que você ganhou se

expondo ao sol nos horários reco
mendados e usando filtro solar. No
entanto, a tendência é o rosto estar
meio descorado, afinal toda menina
esperta evita tomar sol no rosto, en
tão o que fazer para se livrar daque
le visual cara-pálida?

O jeito é apelar para a maquia
gem adequada e bronzear tudo. Se
a sua pele é morena clara, antes de
tudo use um corretivo para camu

flar manchinhas ou outras marcas
na pele. Neste caso, use o corretivo
no mesmo tom da base escolhida.

Lembre que geralmente os pro
dutos usados para bronzear li pele
secam muito rápido, então o jeito é

aplicá-lo em pequenas quantidades
e, usando uma esponja, espalhando

. bem à cada aplicação não se esque
cendo das orelhas, narinas e· pes
coço, afinal o seu rosto tem que ter
uma aparência uniforme.

-

Se a opção for usar maquiagem
. bronzeadora em pó, use um hídra
tante antes, principalmente se a pele
for seca, e aplique amaquiagem com

um pincel grosso e redondo e passe
o produto aos poucos, também não
se esquecendo das narinas, orelhas
e pescoço. Na hora do blush, apli
que nas maçãs do rosto, na testa, na

_

ponta do nariz e no queixo.
O batom pode ser num tom aco

breado ou alaranjado e a sombra co-

bre ou bronze.
.

Pata arrematar tudo, use rímel
em gel incolor apenas para realçar
os cílios, sem sobrecarregá-los.

BELEZA

Pernas bonitas ao
alcance de todas

�

E possível se exercitar assistindo televisão
Pernas bonitas e durinhas é o sonho de todas as mulheres, mas alguns fatores difiGult� a

r�alizaçãc: do sonho. O maior inimigo é o sedentarismo, depois vêm os fatores genéticos, a má
alimentaçao, o 11,SO de calçados inadequados e isso exclui o maravilhoso salto agulha, entre outras
coisas. Além daqueles conselhos já conhecidos, como fazer atividade física por exemplo, é possí-
vel alongar e tonificar os músculos assistindo televisão.

.

Tiro certeiro contra a flacidez das coxas é um exercício muito simples. Pegue uma bola de
tamanho médio, como aquelas usadas no handbol, e coloque-a entre os joelhos. Aperte-a de
vagar, contando até quatro. Solte a bola com suavidade, também contando até quatro, sem
largá-la completamente. Volte a apertá-la. Que tal deixar os saltos altos um pouco de lado?
Os especialistas no assunto garantem que o seu uso prolongado encurta a musculatura da
panturrilha e a extensão exagerada dos músculos cia canela daí a solução é alternar o uso
com sandálias mais baixas.Para aumentar a força e resistência, substitua.o elevador pelas
escadas, sempre que isso for possível.

.

.

No dia-a-diá, sempre que for levantar-se de uma cadeira, tente não usar .as mãos

para apoiar-se. O esforço ficará concentrado namusculatura da perna e do bumbum,
Concentre a força po calcanhar. Dica: quando estiver assistindo televisão, cruze
os braços e erga-se de Hi a 20 vezes, cuidando para que cada vez de sentar-se
novamente não seja de maneira brusca, tipo jogar-se no sofá; os movimentos

.

deverão ser controlados. Se não conseguir fazer isso 15 ou 20 vezes, come
ce aos poucos, aumentando a quantidade de acordo com a melhora do seu

condicionamento.Para trabalhar as coxas e os glúteos sem ir à a:cademia,
quando estiver fazendo os serviços domésticos e precisar pegar algo no

chão, agache-se e flexione os joelhos e os quadris.
E falando novamente em escadas, para fortalecer as panturrilhas,

suba as escadas na ponta dos pés. Faça isso com cuidado e devagar.
E ainda, caminhar é uma excelente terapia, não só para as per

nas. Quando for ao shopping, estique a sua permanência e

aproveite para exercitar-se, esqueça as escadas rolantes
e suba os degraus da escada convencional. Deixe

.

a preguiça de lado e o carro na garagem, faça
as compras a pé ou simplesmente saia de

casa para caminhar, aumentando o

tràjeto pouco a pouco. Caminhe
sempre coino sefosse mostrar

.

a sola dos pés para quem
está atrás de você; este

. movimento mexe

corn os músculos
da perna, desde os
quadris até os tor

nozelos.
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CRÔNICA

CARLOS HENRIQUE SCHROEDER, \ôSCRITOR

Acossado
Os medos se desvelam quando menos se

espera. Na noite de sexta-feira passada me

senti corno o personagem do filme "Caché",
de Michael Haneke, aturdido diante de um

medo, de um passado. O passado, sempre ele.
Bom, meu passado foi o mais "proustiano"
possível, encerrado em meu escafandro de
livros, enxergava o mundo através dos per-
"sonagens que absorvia, num estupor, num

farfalhar imagético. Mas dentre minhas pou
cas aventuras físicas da infância, lembro que
caçava morcegos, sim, morcegos. Enquanto
eu chacoalhava urna fina varinha de bambu,

.

para desnortear o "radar" do único mamífero
voador, um amigo usava urna rede para cap
turá-los. Eu singrava noite afora pelos campos
corno um Dom Quixote, numa cruzada, com
batendo e capturando. O calendário foi engo
lindo os dias, e o jovem sonhador do campo
se transformou num urbanóide, debochado
como Woody Allen, refratário como Anto
nioni. Voltemos aos morcegos: eu e Deborah
assistíamos a um filme, coladinhos. Absor
vendo o calor da tela, deitados rio chão (ainda

inebriados pelo queijo
brie que casara tão bem
com o Vinho Merlot),
nos assustamos quan
do urna criatura alada
surge e ,começa a nos

circundar. Inicialmen
te pensemos que fosse
um pássaro, pois voava
devagar, até peguei o

celular para bater fo
tos, rimos, um grande
pássaro.

Voa para meu escritório. Coitado, penso
eu, está perdido. Resolvo abrir mais o janelão
para que ele ganhe a noite. Quando acendo a

luz do escritório e vejo um morcego de pro
porções nada diminutas pendurado na minha
cortina, esqueço que o senhor da noite é um

,

dos grandes responsáveis pelo controle do
ecossistema, dou-lhe urna vassourada furio
sa. Ele resiste, e o combate começa: eu o per
sigo pela casá, esfacelando a vassoura pelos
móveis e ele dando rasantes certeiros. Bicho
matreiro, diria Guimarães Rosa. Não consi

go acertá-lo, dou-me por vencido e me isolo
no quarto com Deborah por alguns minutos,
para me recompor para a batalha, quando re

torno ao escritório, ele está lá, majestoso, na
cortína. Foi aí que descobri que tenho medo
de morcegos, não do bicho ern si, mas do seu

vôo, de sua estratégia. Não temia dar-lhe mais
urna vassourada,'mas sim errar e ter que ern
punhar o que sobrara da vassoura. Isolei o

escritório do resto do apartamento com um

lençol. Para minha sorte, no dia seguinte, ele
não estava mais lá, fugiu pela fresta do jane
lão, o covarde. Mas deixou urna pergunta es

tampada em minha testa: de quantos medos
se faz um homem?

VARIEDADES-----------,-______:_�-

Nos mistérios
dos Deuses

o Monge Tripitoko e seus discípulos King,
Sondy e Piggy viojom oté Shoche, no Hi
moloio. Noquele lugor existem sogrodos
escrituros copozes de trozer poz à Humo- '

nidode. Tripitoko e seus seguidores terão
de utilizor seus poderes poro comboter
energios molignos.

Silêncio
dosAmantes

Lyo Luft mois umo vez nos surpreende
com histórios ligodos po(olguns de seus

tenios prediletos: o incomunicobilidode e

o silêncio entre pessoos que se omom ou

deviom se omor; os conflitos tnmllleres,
o busco .de um sentido do vido, roncores,
incompreensão, mos tombém mogio e

omor nos relocionomentos. Elo nos pro
voco o vermos sob um novo prismã o nos

so cotidiono.

NOVELAS
.

DESEJO PROIBIDO
Argemiro carrego Viriato até seu quarto. Eulália
avisa Viriato que Ciro salvou André dos mõos de
Cândido. Viriato revelo o Magnólia que teve um

filho antes de conhecê-lo. Chico tento explicar o
louro o visõo de Miguel sobre o que aconteceu.
Chico aconselho louro o procurar Miguel agora
que os coisas se assentaram. Viriato e Magnólia
võo o coso de Cândido, que humilha Magnó
lia. Magnólia conto o Cândido que André é o

mesmo criança que elo abandonou anos atrás.
Cândido quase desmaio 00 saber que André é
seu filho.

BElEZA PURA
Raul diz que Guilherme nõo pode brincar com os

sentimentos de Norma. Suzy levo um aquário de
presente poro Raul. Guilherme diz o Norma que
nõo está apaixonado por elo. Joana é avisado,
sobre o desaparecimento de Dominique. Gui
lherme é avisado e vai 00 encontro de Joana.
Norma decide ir junto. Robson acabo assinando
o procuraçõo. José Henrique tem um ataque 00

ver que Robson assinou o nome de Rakelli no

procuraçõo. 'Guilherme vibro porque o clínico
vai atender os candidatos do Miss Elegância de
Niterói.

DUAS CARAS
Jojô brigo com Socorró por continuar com Dor;
gival. Dorgival observo Alziro dando aula. Mario
Paulo penso na proposto de Ferraço. Macieira
aguardo Bronco em suo coso. Joõo Batista aviso
Sílvia que Ferroço entrou no supermercado onde
trabalha Mario Paulo. Sílvio se descontrolo e

quase agride Bárbaro. Mario Paulo se desespe
ro e garante o Nadir que vai tirar Ferraço de
suo vida. Juvenalleva Bronco até o associaçõo.
Edivânia os segue e dá um telefonemo anônimo
poro Alzira.

AMOR E INTRIGAS
Felipe estranho Pedro nõo saber que Débora
vai se casar com Petrônio. Felipe estranho que
ninguém no pensõo saiba sobre o casamento.
Telmo é Celeste observam Ano almoçando 00

lodo de Anselmo. Anselmo é muito atencioso
,

com Ano. Valquíria diz poro Joeiro que arranjou
um novo apartamento. Jacira diz poro Valquíria
que encontrou com Alice, que abriu outro con

fecçõo. Valquíria diz que vai mondar Neurose
seqüestrar Alice. Pedro conta poro Alice que
Petrônio vai se casar com Débora.

. .

�

CAMINHOS DO CORAÇÃO
Iara diz que queria conhecer alguém que gos·
tosse dela de verdade e chora. Cris se apróxima
e àvisa que pode ser seu amigo. Iara conto poro
Cris, que fico encantado" e o beijo. Eugênio lê o

mensagem de Vivi e ela'confirma que tem duas
filhos chamadas Ângela e Cloro e um filho que
morreu, chamado Eugênio. Eugênio falo poro
Vivi que ele está vivo e que os meninos estão
com ele. Vivi responde que ficou emocionado e

confirmo ser o mõe dos crianças. Ângelo e Cloro

gritam de felicidade.
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Triângulo amoroso

por Orlando Bloom
De acordo com o site americano "Pop
Crunch", enquanto Jennifer Aniston nego
rumores de que teria um affair com o ator
Orlando Bloom, fontes próximos à atriz
contam que o ator inglês, além de se

relacionar com o estrelo de "Friends",
esconde o foto do modelo Mirando
Kerr, seu atual romance. Orlando Bloom
e Jennifer Aniston foram flagrados
recentemente em um restéurnnte, mos
alegam serem apenas amigos.

Natália Casassola
causa alvoroço
Nem Adrione Galisteu, nem Susana
Vieira. Quem mais causou alvoroço no

show de Ano Carolina nesta semana,
. no Rio, foi o ex-sister Natália Casas
solo. A gaúcho atraiu tonto gente
querendo uma foto que um grupo de
seguranças teve que cercá-Jo. Só as

sim elo conseguiu chegar o suo mesa,
onde encontrou outros ex-BBB, Thati
Bione, Marcos Parmagnani, Alexandre
Scaquette e Bianco Jahara.

. Revista elege as dez
mais bem vestidas
A revisto "Glamour" britânico elegeu
os dez celebridades mais bem vesti-

. das deste ano. A listo é bem variado.
O primeiro lugar do listo vai poro
Kdte Moss. Segundo o publicação,
o modelo merece o posição porque
não tem medo de se arriscar. Seja no

dia-a-dia, seja num topete vermelho,
elo foz combinações inusitados que
quase sempre funcionam. A medalha
de proto ficou com Sienna Miller.

o

SUDOKU DIVIRTA-SE

SOBRE O JO.60
.

� um jogo 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
nõo se pode repetir números em cada quadrado de 3x3.

cue DO LEITOR
A área desmatado no Morro do Boa Vista rasura o cartõo de visitas de

Jaraguó do Sul. O que estõo fazendo ali represento o desenvolvimento
de uma cidade? O clic é do leitor Marcos Roberto Besen.

PREVISÃO DO TEMPO .

,

Papagaio. .

o freguês entrou no loja de animais
e disse
-Queria um papagaio que fosse
especial
-Chegou no hora certo! Temos um

bilíngüe! Se levantar o esquerdo falo
em francês e se levantar o patinho
direito em inglês.
E se eu levantar os duas patinhos?
E o papagaio respondeu:
-Ai eu caio, idiota.

Caixa de leite
- Por que o gajo, cada vez que compra
uma caixa de leite, abre-a ali mesmo

.. no supermercado?
- Porque no caixa está escrito: ':Abra aqui."

A frente frio, no diviso entre SC e RS,
mantém o tempo mais fechado com

condições de chuva já pelo manhã do Oeste
se-Sul catarinense. A partir do tarde o frente
frio avanço poro os demais áreas do estado,
� Jaraguá do Sul e Região

SOLUÇÃO

HOJE

MíN: 21° C
MÁX: 300 C r f·",'.....,·.. --r-r

Sol com pancadas
de chuva

.

., ÁRIES .

X"
GÊMEOS

.

\�. (20/3 a 20/4) (21/5 a 20/6)
A Lua está junto ao Seu regente se en-

r l seu re.gente Marte, contra tenso com

o que causa uma a Lua e não é um

certa impaciência em você maior . dia recomendável para fazer
do que sempre. Tente controlar. qualquer tipo de negociação.
principalmente em assuntos Seja cauteloso se perceber que
ligados à sua família. Mão vá está dando valores emocioncris
brigando por tudo, sem que haja às coisas. Esta atitude pode in-
um motivo muito forte. duzi-Io agir precipitadamente.

� Fases ria lua

NOVA cnescerrr

m � 14/3

DOMINGO

MíN: 22° C
MÁX: 28° C f f-,....,·_,...,,
Sol com pancadas
de chuva

SEGUNDA
_

MíN:18°C r">.
. MAx:23°C�
"chuvoso

"

� ���� a 22/;;
.

. :: '}
.

A Lua em Câncer e
�� a área de seu mapa

que ela ocupa hoje,
está causando um certo nervosis
mo e ansiedade em você para que
as coisas andem mais depressa.
Isso pode deixá-lo bastante

.

irritqdo. Procure relaxar aO'som
de uma música suave.

#
LIBRA .

(23/9 a 22/10)
A Lua na sua área
de carreira, mostra
o libriano-com de

terminação, qualidade qu.e pode
ser bem admiradas li apreciadas

. atualmente. O importante é que
você nã,o seja muito autoritá
rio; ou que demonstre alguma
característica deste tipo.

TOURO
(21/4 a 20/5) .'

.

, Saiba como usar as

energias hoje a seu
. ·favor. Os planetas

.

solicitam atenção especial em
t9das as relações mais próximas
portanto tente conversar calma
mente. Procure evitar conflitos
por assuntos que não despertam
tanto seu interesse.

tIP "" CÂNCER .

rrr
VIRGEM

.

�........._, (21/6 a 21/7) (23/8 a 22/9) .

;���� Com tantos aspectOs Com Mercúrio
: ; planetários que tenso com' a Lua

envolvem a Lua, é impo�ante que
o melhor para o canceriano é hoje voc.ê se controle bastante
observe se tem tentado fazer as quando estiver com seus amigos.
caisas que gosta O" se tem apenas Não é bom ser tão crítico e aca-

agradado os outros. O dia pede bar se irritando com facilmente,
que sua energia seja desjrendida com o jeito de cada URI. Saiba
em função de si mesmo. respeitar I) estilo das pessoas.

" ". ESCORPIÃO :

"';;�:/ (23/10 a 21/>11)
,-::.._:::::� A Lu Cá:::::�e�:::::::' .

a em ncer.
O; .

o deixa bastante
C:

. impaciente hoje. .'

Pela sua wntade
as coisas que cameçou devem se

realizar logo. Abra-se para fim de

que você consiga canduzir seus
projetos e atingir suas metas o
quanto antes. Não desconfie tanto.

TERÇA
, I

OMIN: 15° C
MÁX: 19° C

"" 'f
Chuvoso .
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SAGITÁRIO
(22/11 a 21/12)
Hoje é um dia em

l que você deve se
dedicar a assuntos

de ordem pessoal, que o levem
a mergulhar fundo nas suas

'

emejÕes. É hora e encarar o mo
mento sem se iludir nem negar a .

realidade. Você sabe que as coisas
acabam sempre melhorando.

AQUÁRIO
(21/1 a 18/2)
As energias do dia
ativam sua área do
trabalho e pedem

que você tenha muita calma ao

se relacionar com as pessoas.
Não queira impor seu modo de
pensar a ninguém. Lance suas

idéias, mas deixe que eles pos
sam digeri-Ia no tempo certo.

CAPRICÓRNIO PEIXES"
. � (22/12 ri 20/1) . til. (19/2 a 19/3)
� .

Tensões. plànet?rias •• A lua estimula �us
da Lua na sua area ....,� romances e voce

amoroso pedem
que você evite conflitos com a .:

.

. pessoa amada. O momento é de
tensão e não seria nada conve
niente que vocês se desenten
dessem. Há uma forte vontade de
estar vivendo um grande amor.

preciso aproveitar
esso;energia e dar um toque
íntimll na sua rel.ação com seu

amor. Faça o que lhe cabe para
que esse romance flua com inais
leveza. Saia para se divertir e
talvez encontrar alguém.
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Em pose'poro colu�o, �ulio
e Guilherme, que sao tos do

X de do Molwee futsol.
. on

Os pais mandam os parabénspara Gabriela Luana Schiochetque troca idade hoje.
'

Por, Fabiane Martins

VARIEDADES-------------4

Parabéns poro Otávio Porath,
que completo 4 anos amanhã.
Sua irmã e seus pois desejam

muitos felicidades.

\ '

equeno Julio do
Parabéns poro o p

nos ontem.
Silvo; que completou 2 o

b "ão
Seus pois mondam um ell .

A lindo ISob�IIe KrowulS�i 10
Minei, completou 10 enos dl,�. .

, Parabéns de todo suo toml la.
F

O s?rridente Vinicios Migueld�:r;rra, co?,pletou o 1 li aninho. �s POIS, avós e padrinhosdeseJam muitas felicidades.

Parabéns para Adriely quecompletou 8 anos dia 5 O .

M . . s POISoa�rr e Mariana, e o irmãoDomeI desejam felicidades.

recepcoo@ocorreiodopovo.com.br

� simpático Natan Gabriel da�Ilva trocou idade dia 10 SPOIS e avós mandam os pa;abeéu:s.

A gotinha
Emellv louise

do Silvo,
completou 6

anos dia 8.

Os pois Jaime
e Ceniro, e o

irmão Alisson
(no toto),:
mondam os

parabéns e

muitos
beijos.

A pequena
Eloísa

Pongratz
Nienow,

completou
2 anos dia 5.
As madrinhas
e os padrinhos

mandam
abraços.

�
mss LOUI!
L O V E W E A R

Ver:\ha ,conferir jaquefas infanfis
a preço de ,fábrica.

EItij Ili tia;, Itil
POSTO DE. VENDAS

'3371-1147 �.

RUlI�irn Frllncisco de Paula. 295
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� Mais de 500 ·im.óveis

V'. Mais de 50 corretores
.

-.

� Mais rapidez em vender seu imóvel

�. Mais cnmndldade em atendlmente

� Mais segurança e facilidade ..

- .

COM A CONFIANÇA DE TODAS AS IMOBILIÁRIAS OUEIRÃO LHE ATENDER
�
J

1

.. Empreendimentos Imobiliários
.. BarraSul

. A imobiliária da Barra

� IM.OBIUÁRIA
�

- GIRASSOL
IMÓVEIS
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MENEGOTTI
o l R ABM

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

Rua Barão do Rio Branco, 545 - Centro

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

5881 • CHICO DE PAULA· CASA 100,00M2
·03 DORM, BWC, SALA, COZ, LAII, GAR.

R$ 75.000,00 DE ENTRADA +
16 PARCo DE R$ 200,00

5863 • NOVA BRASíLIA· CASA COM
385,00M2 E TERRENO GOM·9QO,00M2· 01
SUiTE + 03 QUARTOS, 02 BWC, ÁREA DE
FESTAS COM CURRASOUEIRA E PISCINA·

.

R$ 470.000,00

5861 • VILA LENZI· SOBRADO 01 SUiTE
+ 02 QUARTOS, COPNCOZ, 02 SALAS,
PISCINA, CHURRASQUEIRA, GARA PARA
02 CARROS, 203,00M2 . RS 380.000,00

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

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

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

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

5880 ·,ÁGUA VERD'E • TERRENO COM
450,00M2 . R$ 65.000,00

TERRENOS

5808- PiÇARRAS 314,73m2
R$ 20.000,00

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

5804 - CORUPÁ
4.724.30m2 - R$ 34.000,00

5746 - ÁGUA VERDE
465,00m2 - R$ 60.000,00

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

5844 - ÁGUA VERDE

450,OOm2 - R$ 80.000,00

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

5813 - ESTRADA NOVA
74.216.00m2 - R$ 700.000,00'

5854 - TRÊS RIOS DO NORTE -

387,50m2 - R$ 20.000,00

LOCAÇÃO
ÇMAS;
BAIRRO TRES RIOS DO SUL

RUA TRÊS MARIAS, LOTE 20 - 02
QUARTOS, SALA, COPA, COZINHA, LVD.,
BWC E GARAGEM - VALOR DO ALUGUEL:
R$350,00
BAIRRO AMIZADE

·RUA EWALD SCHWARZ - 03 QUARTOS,
SL, COZ., BWC ELAV.-RS415,OO.

·RESIDENCIAL VERSALES - RUA
FERDINANDD KRIEGER, 298 - 01 SUiTE,
02 aUTOS, SL, coz, LAVANDERIA, BWC E
GARAGEM. TODA MURADA COM PORTÃO
ElETRÔNICO.
BAIRRO ESTRADA NOVA

RUA JOÃO MIGUEl DA SILVA, 5�4 -

ESTRADA NOVA . 01 QUARTO. SALA,
COZINHA, LAVANDERIA, BWC E
GARAGEM - R$ 200,00
BAIRROVILA LENZI

RUA PAULO DOS SANTOS, 75 - VILA LENZI
- PROX, ARENA - 01 SuíTE, 03 aTOS, 02
SLS, COZ., LAV., 03 BWS, GARAGEM 03
CARROS. CHURRASQUEIRA. SEMI
MOBILIADA. TODAMURADA.

SCHROEDER

BAIRRO CENTRO NORTE - RUA
ITOUPAVA, N° 3Tf. CASA COM 02 QTOS,
SL, COPA, COZINHA, ÜV., BWC E
GARAGEM.

GUARAMIRIM

BAIRRO CENTRO - RUA VICTOR
BRAMORSKI, 150 - 04 aUTOS, SALA,
COPA, COZINHA, LAV., BWC EGARAGEM·

APARTAMENTOS:

BAIRRO CENTRO
- RUA PROCOPIO GOMES DE OLIVEIRA -

EDIF. ISABELA - AP. 1001 - 01 SUITE. 02
OTOS, SALA, COPA, COZINHAMOBILIADA,
LAVANDERIA, BANHEIRO E GARAGEM.

BAIRRO JGUÁ ESQUERDO

RUA ADOLORATA PRADI, APTO COM 02

QTPS, SALA, COZINHA, LAVANDERIA,
BWC EGARAGEM. - APTOS NOVOS

KlTINETE

BAIRRO VILA RAI)
RUA CARLOS ZENKE, 214 - KITINETE N°
01-RS230.00 + AGUA.

BAlRRO SÃO LUiZ
RUA IRINEU FRANlNER, N° 220 -

KITINETES-R$415,00
SALACOMERCIAL:

BAIRRO VIEIRAS

AV. PREF. WALDEMAR GRUBBA, POSTO
BOGO & BaGO, SLS (01 à 08) da frente RS
600,00·SLS (09à14) RS500,00.
BAIRRO CENTRO -CENTRO COMERC!AL

RUA PROF. MARINA FRUTUOSO· PROX.
SUP. ANGELONI

SALAS COMERCIAIS - VÁRIOS
TAMAMNHOS.

BAIRRO ILHA DA FIGUEIRA

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

TERRENO

BAIRRO ILHA DA FIGUEIRA

1.200m2 - RUA JOSÉ THEODORO .

RIBEIRO, LT36 e 37 - R$ 600,00 + IPTU

BAIRRO ILHA DA FIGUEIRA

30X20TMROS - RUA RINALDO BOGO,
ÔTIMA LOCALIDADE - R$ 500,00
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WWW_PRISMAIMOVEIS.COM
prisma@prismaimoveis.com

TERRENOS PROMOÇÃO DO MÊS CASAS
BARRADO RIOMOLHA

AMIZADE
0654-Terren0321,OOm'R$39.000,OO
2210 - Terreno padrão 1.633.00m' R$ 140.000,00
Aceita proposta.
GUARAMIRIM
2216· Terreno ComerciaI2.567,50m' BR-280 Próx.

ao Estofados Mannes· Excelente Área Comercial

Consutte-nos.
JOÃOPESSOA

.

2239-2249 • lotes de R$25.000,00, R$35.000,OO e

R$39.000,OO (Ao lado do. Corpo de �ombe.iros, 2274 • VIEIRAS Sitio/Chácara c/ terr. 20.580 DOm' frenle cI
Entrada 50% e saldo em ate 12 vezes � Financiado ,

'

2

pelaCAIXA)
Frente com 70,OOm. Casa de alvenana cI 36,OOm qto, ARAQUARI

TIFAMARTINS cozinha. bwc e gar?gem. Cachoeira, Mata nativa, Rio I riacho 2207 • BARRA DO ITAPOCU 93,050,00 m'

2229-Terreno325m' R$55 000 00 RS 75.000,00-Acelta proposta, $ 2 00
ITAPEMA

. , . Casa, pomar, rancho, etc. R 13 .000, .

2211- Terreno342,OOm'R$26.500,00 Aceitacarro'
2208 - BARRA DO ITAPOCU Chácara

. 35.425,55m' área de Pastagem R$ 88.000,00.
ILHADAFIGUEIRA

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

qtos, 2bwc, Copa, Coz, Lavand, Garag
R$160,000,00

TRÉS RIOS DO SUL
2266· Casa 140,00 m', terr, 350,OOm' 4 qtos,
2bwc, COZo R$ 85.000,00· Aceita carro

CHÁCARAS ;

264·Casa 176,98 m2 terreno 387,45m2 2273 ·Apto. padrão Il0,OOm' sala, copa, COZ, 2
, �t05, suíte. 2 bwc e 1 vagas na garagem.

2 qtos, Suite, 2 bwc,Sala, Cozinha, Area de Festas cf R$800,OO'

Churrasqueira Lavanderia, Gar. para 2 Carros

,.,,,,,.·,,,,,.,,�·.,,,.'.·"."=.�"'.'·.'·,,.",�262. eONA EMMA (Próximo a BR-470) Galpão 945

Casas com 2 quartos por R$ 63.000,00 com Entrada de In', (700m' Empresa ,e 245 m' para Residência),
•

R$ 8.000,00 e Casas com 3 quartos por R$82>000,OO com �erreno 5.244m'. Area para!estas,.tagoa, quadra de

. . ereta e rampa para lavação. 2:> maqumas de costura e

Entrad� de R$10.000,OO. Financiamento pela CAIXA ijemaisequipamentosemóveisparaconfeCGão.
ECONOMICA FEDERAL. !

.

INDÚSTRIA '"

2233 • RUTH BRAUN· 83m' 2 suites, copa, Cal ,sala de

estarflntima, lavand., sacada elchulT. R$174.782,OO.
PiÇARRAS
2236-14Im'area útiI4qtos., sala, copa, COl., lavand., 2bivc.
2 sacadas frente e lateraldeIlurr. R$130.000,OO
VILA NOVA.
2225· Ed. Capri 11- Apia. com 1 Súite, 2 quartos, Sala de

estar! jantar, COZ, lavanderia, sacada com churrasqueira e 2

_-==� vagas na Garagem Piscina Privativa, Área de festas,

:2254 - BARRA DO RIO CERRO Casa 134,00 In' Playground.

[Ierreno. 646,45 In' 2 quartos, suite, sala,

: cozinha, 1 bwc, lavanderia, garagem
:R$200.000,OO Aceita Propósta

Exelente loccrliza:çãe
JARAGI:JÁ ESQUERDO

;i1Apartamentos ,col'l;l2 e 3.Dor,mitóríQs
.'Entrada 30% saldo em até 60�Diretg.

com a Construtora - consune-no

3371-2357
Plantão: 8404-7347

R.CeI.ProcÕpioGomesdeOliveira,1207

www.parcimoveis.com.brlvilson@parcimov�is.com.br

COD.l0.6
Águ�Vérde, casa alvenaria com 169m2, 3

quartos, J'erreno com 420m2:H� 210.00Q,00.*

Tlfa Martins, casa-alvenaria dam 120m2, 3 .

artos. Terreno com ª50m2. R$ 98.000,00. ";i'

",.""",.,.•• �_�
•• , •. _____'_'h���

"�
.

COD. 123
.

'?

Ohico de Paula, 9asa alvenaria �om 132m2, suíte ":�.
+ 2 quartos. Terreno com 405m2• R$119.àQO,oo�
'*'�<'-_."w.....���

�

* PODEM SER FINANCIADAS VIA BANCO.

BarraSul
A imobiliária da Barra

PIAZERA
I�CRECI 1713-J

?RISlVla
. IMÓVEIS

CRECI 2567JGIRASSOL
IMÓVEIS

Empreendimentos Imobiliários

www.parcimoveis.com.br

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital CatarinenseAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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IMOBILIÁRIA
(47)3275-1594

www.parcimoveis.com.br

9117-805l achave@netuno.com.br
H. WOLF CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

Ref. 0450 - Tila Martins - Sobrado
alvenaria - 04 dorm., 02 salas,
·02 Bwc e demais dep. com

garagem fechada.

Rei. 1953 - Terreno .na Barra do Rio Cerro
(após a Malwee) com 463m2.

R$ 45.000,00

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

. serviço: R$ 50.000,00

. Ref. 2750 - Vila Lalau ,

lado Weg II - Terreno com 420,00m2
c/15,00m de frente.

01 SUíTE
02 DORMITÓRIOS

. COZINHA E'
ÁREA DE SERViÇO
SACADA
SALA PARA 02
AMBIENTES
PONTOS DE
TELEFONE
TV E INTERNET
MEDIDOR
INDIVIDUAL.
DE ÁGUA

o Apartamento

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

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

.�.�

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital CatarinenseAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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GIRASSOL IMÓVEIS (4.7) 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 OE VENDAS

9955-4774

M_lA COMERCIAL Vila Lenzi c/70m' mais 1 bwc.
R$500,OO.

HAl.! -lote 0-3 - Rua Bertoldo Hort com 525m2 - R$
52.500,00

Amizade - Casa em alv. cf 100m'. R$139.000,OO.

Cód. 3192 - Cenlro - Sobrado com 230,OOm',
terreno 666,27m'. OBS: Possui casa de madeira e

um sobrado em alvenaria. R$350_000,00

Cód. 1264 - Vila Lenzi - Casa Averbada _ alv. cf 3 Apto cf 3 quartos, sala, cozinha, bwc, lavanderia e uma

dorm. sendo 1 suite, bwc, cozinha embutida, lav., cf vaga na garagem. POSSUI sacada e chur
..
coletiva. R$

2 vagas na gar. e demais dep. cf sala comi de 70m' 700,00 aluguel,mals R$20,OO de.taxa de limpeza! prox.
mais 1 bwc. R$ 200.000,00. ao centro!

imóveis

Barra
A imobiliária da Barra

Empreendimentos Imobiliários

'PJAZERA GIRASSOL
'IMÓVEIS

A

MENEGOTTI

IMOBILIÁRIA

WOLFEPAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
CRECI2567J

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital CatarinenseAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Empreendimentos Imobiliários
www.seculus.nel

wV{w.parcimoveis.com.br
imobiliariaseculus@netuno.co'm.br'

Plantão 9653-5256

, R.EpitácioPessoa,415-JaraguádoSul

Edificio Figueira -

I Apartamentos com suite +

2quartos, sala de estar e jaritar,
sacada com churrasqueira,
cozinha, lavanderia, todos com 2

vagas de garagem. Prédio com

elevador, área de festas com

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

, saldo em 48 vezes direto com a

construtora com correção do CUB)

Ilha da Figueira I Residencial
Maria Alice - Apartamentos com
suite + 1 quarto, sala de

estar/jantar, cozinhá, 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, playqround.
(Entrada de 20% e parcelamento
direto com a construtora em 120
meses (direto com a construtora

com correção do CUB)

- Apartamento
Novo com 2

quartos, sala
de estar e

jantarcom
sacada e

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

Rel1003 - Centro -

Ed. Dianthus -

Cobertura Duplex
com 3 suites, 5
bwc, amplas salas
de estar, jantar,
cnusquareira
integrada, cozinha,
lavanderia, 2 vagas
de garagem, área
total de 422m2.
R$ 590.000,00
mais fotos em
www.seculus.net.

Rei 0034 - Barra - Sobradocorn 3 quartos, 2
bwc, sala de estar e jantar, cozinha, lavanderia,
garagem pf4 carros, ampla área de festas +
casa com 60m' e piscina - R$ 290.000,00

Ref 2045 - Centro - Terreno cf700m2(25x28) na
'

Barão contendo 01 casa residencial, 01 sala
comercial, e 02 apartamentos. R$ 750,000,00

Ref 2019 - Schroeder I - Terreno com

360m2 (15X24) - R$25.000,00 á vista

Ref 2023 - Amizade - Terreno com

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

. Ref. 007 - Champagnat- casa cf 300 m2 de
área, sendo suite cf closet + 2 quartos, dep.

empreqada, sala de estar, jantar e de TV, salão de
festas e demais dep., Garagem para 2 carros.

R$ 420.000,00.

Rei 0001 - Jaraguâ Esquerdo - Sobrado com 5
quartos, sendo 2 suites, sala de estar e jantar
amplas, piscina, área de festas, ,3 vagas de

garagem - R$ 640.000,00

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

localização - RS 650.000,00

Ref 2033 - Jaraguá Esquerdo -

Terreno com 810m2 sendo 18).(45 Rua

com Asfalto - R$ 85.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital CatarinenseAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Empreendimentos Imobiliários
www.seculus.net

Ed. Astral •. Ilha da Figueira
Apartamentos Novos prox. Posto Perola e WeI! n
i"'''. ti Aptos com 1

Suite + 01
Quarto.
Sacada com

churrasqueira.
R$ 520,00

Aptos Com 1
Suite + 02,
Quarto.
Sacada
ch

R$ 5S0,00

SALAS COMERCIAIS ED. ASTRAL
Rua Ângelo BaruHi. sin. prédio em

construção

Todas as Salas tem mezanino

SALA 01 - cl aprox. 115 m'
R$ 960.00
SALA 02 - cl apro•. 39 m'
RS 325.00
SALA 03 - cl aprox 45 m'
R$ 375.00
SALA 05 - cl aprox. 39 m'
RS 325.00
SALA 06 - cl aprox. 83 m'
RS 700.00

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

O CORREIO DO POVO IIFIM-DE-SEMANA, 12/13 DE ABRIL DE 2008

Plantão9973-8335

3371·8814
R.EpitácioPessoa,415-JaraguádoSul

I ADMINISTH ENGENH4R
*

LOCAÇÃO RESIDENCIAL

º,_Q�ª!"jQ.�
- Ed. Lilium(Vila Lalau - prox.Atacadão da Ceramica)clmobilia. 01 garagem. RS 380.00.
- Ed. Morada do Sol(Vila Nova-prox. Forum)c! churrasqueira, garagem. R$ 41 0,00
- Ed. Platanus(Centro-prox. Rest. California)cl garagem. RS 500,00
- Ed. Alpha(Czerniewicz-prox. Canarinho) cozinhamobiliada, cl churrasqueira. R$ 550,00
- Ed. Platanus(Centro-prox. Rest Calí(ornia)c/mobilia, garagem. RS 600,00.
02Quartos:

- Apto( Ilha da Figueira -prox. Ponto Cml. Figueira) 01 garagem. RS 420,00
- Ed. Lilium(VIIa Lalau - prox.Atacadão daCeramica)clmobilia. 01 garagem. R$ 450,00.
- Ed. Ferreti(Centro-prox. Clinica Feto) sacada cl churrasqueira. garagem. R$ 530,00
- Ed. Hass(Centro-prox. São José)clmobilia, garagem. R$ 650,00
- Ed. Tulipa(Centro-prox. Beira Rio) cl garagem. R$ 680,00
- Ed. Platanus(Centro-prox. Rest Caliiornia)cl garagem. RS 800,00.
03QuartQs:
- Ed. Cezane(Barra do Rio Cerro-prox.parque Mallwee) cl garagem. RS 530.00.
- Ed. Rebello(Centro) cf garagem. R$!?80.00
- Ed. João Batista(lIha da Figueira-prox. Casa do Criador) cl garagem. R$ 600,00.
- Ed. Amaryllis(Vila NOva-prox. Via Pão) cl garagem. R$ 620,00.
- Ed: Marangoni(Vila Nova-prox. Mime) cl garagem. R$ 680,00.
- Ed. Tulipa(Centro-prox. Beira Rio) cl garagem. RS 750,00
- Ed. Dom Lorenzo(Centro-prox. Rest California)cl garagem. R$ 750,00.
- Apto(lIha da Figueira-prox. Posto Perola) cf garagem. R$ 770,00.
- Ápto(Centro- em frente ao Beira Rio) cfmobilia. 02 garagens. R$I.500.00.
- Apto(Centro-prox. Estudio FM)c! 03 garagem. R$ 1.500,00.
çªªª.$J.

- Casa Madeira(VIIaNova-prox escola Roland Oornbuch) murada. RS 620.00.
- Casa NovaAlvenaria(Barra-prox. Malwe) cl garagem. RS 750,00.
- Casa Alvenaria(Guaramirim-prox. Fameg) cl garagem, murada. RS 1.100,00.
- Casaalvenaria( Ilhada Figueira-prox. Posto Perola) cf piscina, murada. R$ 1.600,00.
-Casa alv. (Centro - prox. Verdureira da Raquel) 02 garagens. R$ 2.400,00.
-CasaAlv.(Centro-prox. ColégioAbdon Batista). R$ 2.800,00.

SalasComerciais
- Ed. Bruna Mariana - préx. Unefj - com 30m'. R$ 300,00 cada.
- Ed. Astral-Ilha da Figueira. aprox. 39m2 R$ 325,00
-saia Comi (Vila Laíau-prox. desp, Girassol)cl aprox. 40m'. RS 350,00
-Sala Comercial (Centro- prox. Facchini eJangada) cl aprox. 38m'. R$ 340,00:
- Ed. Astral-Ilha da Figueira - sala commesanino, aorox 45m'. R$ 375.00
- Ed. Alberto Marangoni (Vila nova prox Posta Mime), cl aprox. 30m'. R$ 400,00.
- Sala ComL(Centro-prox. Macol)cl aprox. 32m'. R$ 400,06
- Sala Comercial( Guaramirim - Lateral BR) cl aprox. 90m'. R$ 1.11 00,00.
- SalasNovas(Centro-Prox. Procon) diversostaf!1anhos, de32m'a 123m' de RS420,00aR$1.600,00.
- Centro frente Posto Mime/Schroeder - saías comí cl aorox. 30m' - a partir de RS 450,00
- Sala Coml.(Centro - prox. Jangada) cl aprox 90m'. RS600,00.
- Sala Comercial(Chico de Paula-Prox. Agro Cml Postais) cl aprox. 50m'. RS 590,00.
- Salas Comerciais - RuaWaldemarGruba, 2650 (ao lado do Besc). R$ 750,00 cada.
-Saía comi-ilha da Figueira (ao lado do Besc - Vila Lalau) c/aprox, 203m'. R$ 750,00.
-Sala 02(centro - em frente Milium) cl aprox. 80m'. R$ 800,00
-Sala Schr�eder(Schroeder -prox. a Pan .. Hora Certa). R$ 800,00.
-Sala comercial (Barra - prox. Posto Km 07)cf aprox. 168m'. RS 900.00.
-saa comercial (Barra - prox. Posto Km 07)cl aprox. 167m'. R$1.000,00.
-Sala Cornl (Barra Rio Cerro - próx. Ponte Argi) cl aprox. 100m'. R$1.000,00.
- Sala Comercial(Nereu Ramos-prox.Sinaleiro). R$1.000,00.
-Sala Comercial(Centro - próx antigo Angeloni) cl aprox, 70m'. R$1.200,00.
-Ed. Paloma(Centro-lab. Flaming)cl aprox. 70m'. RS 1.500,00.
- Sitio cl 02 casas e 01 galpáo(Schroeder-Posto Mime) R$1.500,00.
-Casa àlvenana (Centro - prox. Verdureira Raquel). R$ .1.800,00
-Ed. Barbara(Centro - prox. Jangada) cl aprox. 200m'. R$1.800.00.
-CasaAlvenaria(Centro-prox. Facchini). R$ 2.8'00.00.
- CasaAlvenaria(Centro-prox. Jangada) c/aprox. 350m'.RS 2.500,00.
º'ª'PQg$
-Galpão cl escritorio (VilaNova- prox Galeria Vasel).R$ 4.000,00.
- Galpão Alvenaria (Guaramirim - Próx. Berlim) cf aprox. 960m' - R$ 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$3BO.00.
- Terreno (Prox. Portal) c/ aprox. 2.000,00m'. 1.000.00.LOCAÇÃO COMERCIAL

3376-0015
Barra
A imobiliária da Barra

VilA NOVA-terreno com 6.991,13m2 (29
xI28), Rua José Marangoni - R$ 330.000,00

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

alv.c/laje, 201m', terreno
c/40B.90m2(14,50x28,20),
3q\0, sendo 1 suite c/hidro
massagem, 3 bwc, sala de

estar, sala TV, copa, essas três
peças com sancas de gesso,
Cal. mobiliada,
lavand.churrasqueira, 3
garagens, fogão a lenha, área
de festas, pareces com massa

corrida, piso cerârnieo, 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 ?�.OOO,OO.

BARRA DO RIO CERRO

]- casa alv. c/laje 225m2,
terreno cf
449,47m2(14x32). .

3qtos, sala, copa, Cal.
Lavanderia, 3 garagens,'
2BWC, churrasqueira,
área de festas, piscina,
despensa, escritório,
inter fone, portão
eletrônico, murado,
Rua Verônica D. Rosa,
nO 87 - R$ 185.000,00,
aceita apartamento
até R$ 100.000,00, ou
terreno ou carro até
A$ 20.000,00.

VILA NOVA - casa alv. c/laje, cf117,50m', sendo
77,00m2 averbada, terreno c/ 375,00m'(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 cf 3qtos em Barra
Velha até R$ 75:000,00 como parte de pagamento

, JARAGUÁ 99 - casa alv. c/laje 11 0,00m2, sendo 36m2
averbada, terreno cf 285, 17m', 3qtos, sala, copa, coz.2
BWC, lavanderia, garagem, despensa, toda murada Rua

Arduino Perine n" 366 - R$ 85.000,00

- BARRA DO RIO CERRO - terreno com

378,OOm' (14x27) Rua
loteamento do PAPP - R$

- BARRA DO RIOCERRO - 'Ierreno c!
477m'(13,58x35,13) loteamento Girolla, Rua
Camilo AndreaHa - R$ 60.00�,oo
- Ref. - 228 - BARRA DO RIO CERRO -

terreno com 22.415,99m' (113,87x248,SO),
Rua Frida Piske, defronte a fabrica de móveis

Feeling Estofados - R$ 350.000,00
- BARRA DO RIO CERRO - terreno c(493,50
(16,45x30,00), Rua Virgilio Pedro Rublni. R$
85.000,00

,

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

ser financiada, terreno c/ 31 9,00m2
(13x24), 2 qtos, sala.coz.bwc.avandena,

garagem, R$ 75.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital CatarinenseAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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COMPRA· VENDE • ALUGÀ . ADMI,NISTRA

JARAGUÁ 99 casa em alvenaria, com 2
, quartos, sala, cozinha, bwc e garagem.

Valor R$ 55.000,00

3055-0900
PI-antão �9987-1004

JOÃO PESSOA casa em alvenaria alto padrão,
com 1 suite cf closet. 3 Quartos, 2 saías,

cozinha, lavanderia, garagem, bwc,
churrasqueira, área construída 230m2, terreno

de 1500m2. Valor R$ 230.000,00 neg.

CZERNIEWICZ - CASA ALTO PADRÃO 1 suíte cl closet, 2 Quartos, 2 bwc, 2 salas, escritório,
lavabo, cozinha mobiliada, área de festas, quintal, yaragem pi 3 carros. Valor R$ 380.000,00.

Aceita outro imóvel c?mo parte do pagamento

,

com 500m2, 4 suítes, 4 salas,
dispensa, cozinha, lavanderia, bwc,
e' demais dep. R$ 39.0 • .0.0.0,.0.0
VENDE OU TROCA-SE POR APTO

EMBC

AMIZADE apto com 3 qtos, sala,
cozinha, banheiro, lavanderia e garagem.
R$ 79 . .0.0.0,.0.0 ou R$ 45 . .0.0,.0.0 entrada

e o restante parcelado

CZERNIEWICZ cf 1 suíte cl hidre, 3
qtos, 3 salas, 3 bwc, cozinha,

.

dispensà, chur., garagem. Área
construída 300m2• EXELENTE IMÓVEL
Aceita imóvel na Barra Velha como

pagamento. R$ 300.000,00

CENTENÁP,.10 cl 120m2 cf 1 suite
mais 1 qto, 2 salas, cozinha,

lavanderia, garagem, dep., terreno
de esquina cl 450m2 prox. a APAE

R$ 135 . .0.0.0,.0.0

JoAO PESSOA casa alv. de 2 qtos,
sala, cozinha, banheiro, lavandería e

varanda. 70,OOrri2 de área construída.
R$ 35 . .0.0.0,.0.0 + parcelamento ou a

.

vista R$ 59 . .0.0.0;0.0.

JOÃO PESSOA - Lot. Recanto dos
Passares. Terreno com 310m2•

, R$13 . .oDD,.o.o entrada e restante
parcelado em até 6.0 meses.

CASA NOVA JOAO PESSOA com 2

Quartos, sala, cozinha, banheiro,
lavanderia, garagem e varanda.

R$ 95.000,00 ou R$ 45.000,00 entrada e

o restante parcelado em até 60 meses

VIEIRAS • ULTIMAS UNIDADES -

Sobrado geminado cf 2 suítes, 1 qto,
3 salas, COZi., bwc, lav.,.chur. e gar.

Área total construída 170m2

CASA NOVA JOAO PESSOA geminada,
.

com 2 Quartos, sala, cozinha, banheiro,
lavanderia, garagem e varanda, aprox.
100m2• R$ 85.000,00 ou R.$ 42.000,00
entrada e o restante parcelado em até

60 meses

RIO MOLHA em alvenaria, a 50m da

Prefeitura, com 3 Quartos, sala, cozinha.
bwc, Qaragem e lavanderia. R$ 130.000,00

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



fIM-DE·SEMANA, 12/13 DE ABRil DE 2008

EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS

NOVO ENDEREÇO:'
AV. MARECHAL
DEODORODA
FONSECA, 1698 .

(EM FRENTE
AOREGISTRO
DE IMÓVEIS)

NOVOS TELEFONES: 3370-0888 • 327-5-0077 • 3275-0500

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



O CORREIO.DO POVOIE iiM:oE:sEMANA;12i13-DEABRllDEioo8
. ···················IMÓVEIS .. . .

Rua Reinoldo Rau, 585 - Centro • Jaraguá do S�I-SC I e-mail: ·imobiliária@jardimjaragua.com.br
. PLANTA0: CAMANDUCAI4_8817.3310 I GLEDSON 8843·5751 I ONDINA 9137·4292'

ACESSE WWW.JARDIMJARAGUA.COM.BR
,.

OBILIARIA
CRECI: 572....

. APTOTIPO 1
A. Privativa= 113.00m2

. A. Total= 174.84m2

APTOTIP02
A. Privativa= 110.00m2
A. Total= 171.84m2

Rua Roberto Ziemann
Com Celestino Depina.
Bairro Amizade

RESIDENCIALPI 'II S AGI
r

t.O'I'EAMENTO CONSTANTINO "RADII!

tecalízaçãc Bairro Jaraguá Esquerdo, próximo Arroz Urbano
com

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

, Localização: Bain_? Jaraguá Esquerdo.
Prontos para construir.

-

"Informamos que as ilustrações deste folheto tem caráter exclusivamente promocional.
As condições-de cornercialízação de cada'unldade constam nos contratos

. a serem firmados com os adquirentes".

EMPREENOflVlENTO: MARCATTO IMÓVEIS
"';' _1

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



r Rua Reinoldo Rau, 585 '_ Centro • Jaraguá do Sul

Consulte outros imóveis no site: www.jardimjaragua.com.br
'"

OBILIARIA
CRECI: 572-.1

Centro: casa em alvenaria com area 190,OOm2, 01 'suite, 03
dorm., 02 owes, escritorio, sala de estar, sala tv, copa e cozinha"
lavanderia. Área de festa com area 70,OOin2, corn churrasqueira, :

,

.despensa, bwc, garagem para 02 carros com portao eletronico e "

íntertone, terreno com 494, l' 6m2. Rua: Jose Emmendoerffer, 1712
,

� R$290.000,OO por R$265.000,OO:

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



IMÓVEIS

Compra, Vende, Avalia, -Aluga, Administra
Casa, Lote, Apartamento, Chácara.

www.bartel i 1_11 ov,e is.J:o m,� b"r :,

Residencial Milena Carolina
-Ilha da Figueira
Apartamentos com área

aproximada de 30,50m2 com

01 suíte mais 01 dormitório,
banheiro, sala com 02
ambientes, cozinha, área de

serviço e sacada com

Churrasqueira, 01 vaga na

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

vista a partir de R$
78.000,00. Entrega em

dezembro de 2009_

Ref. 319 - Vila
Baependi • Edificio
Betel - Aptos
Novos em constr.
c/56,30m' • 02

dormitórios,
banheiro, sala de
estar/jantar,
cozinha, lavanderia,
sacada, O� 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

ReI. 321 - Centro -

Edificio Schioquet -

Apartamento com 03
dorrnitôrios sendo 01

• suíte, banheiro, sala,
cozinha, lavanderia.
01 vaga na garagem.
R$ 180.000,00.

Rua Exp. João Zapella, 88 - Centro - Jaraguá do Sul

Ref. 133 . Jaraguá Esquerdo· Casa
de alvenaria com 03' dormitórios semi
mobiliados, 02 banheiros, sala com

estante TV + sofá de 03 lugares,
cozinha completa, lavanderia semi
mob., dep. de empregada, dispensa,
chur., garagem. R$ 175.000,00.

Ref. 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

Ref. 324 . Residencial Caribe - Apto
cí03 dorm., sendo 01 suite, 01 bwc

mobiliado, sala de estar/jantar, cozinha
mobiliada, lavanderia, sacada com

chur., 02 vagas na garagem.
Acabamento em gesso. R$

Ref. 235 . Rio Molha· Terreno com

5.600,OOm' - Possui 06 casas de
madeira e 01 casa de alvenaria

R$ 800,000,00.

alvenaria com 04 dormttórios, sala,
cozinha, lavanderia, 01 casa de

madeira com 03 dormâónos, b�nheiro.
sala, cozinha. 01 Rancho + 02lagoas,

Nascente. R$ 300.000.00.
Ref. 209 - Centro - Terreno com

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

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



IMÓVEIS

www.vivendaimoveis.com

CRECI 2354-3 J

3372-1122
CORRETOR - OSMARI A. BERTOLDI.,9981-1122
CORRETOR - IRIO LUIZ VOLPI - 9979-6750
CORRETORA - ANNE BERTOLDI- 9927-6088

E-mail: falecom@vivendaimoveis.com
,

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

REF 1122 •Centro - Rua Barão do
Rio Branco - Ed. Schiochet , apto

130m2. R$155.000,OO

REF 1156 - No.a Bràsília - Rua Joao
Planinscheck. 1045 - Ed, Mattedi I -

apto 75m2. RS 97.000,00

REF 1159 - Vila Lalau - Rua Pedro A,

Fagundes, 45 - Ed. Vitória Régia - apto
.

75m', R$110.000,00

REF 1161 - Centro - Rua Henrique
Piazera : Ed. Aléssio Bern • apto

, 174,45m>, R$ ªOO.OOO,OO

REF 2464 - Centro - Rua Argentina. 70
- sobrado alv, 250m'. Terreno 450m'.

R$ 300.000,00

REF 2507 - Vila Lenzi -, Rua João
,

Carlos Stein. 1251 - casa alv, 139m2
Terreno 533m', R$143.000,00

REF 2518 - Barra Rio Molha -

Rua Ana Zacko, 253 - casa.mista
77m2• Terreno 370m2•

R$ 65.000,00

REF 2525 - Vila Rau - Rua Gustavo
Barroso. 98 . sobrado alv, 170m',
.Ierreno 367m'. R$190.000.00

REF 2529 - Água 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 450m', R$ 610.000,00

/
.

REF 2542 - Barra Rio Cerro - Rua
E'delphina Demarchi Pradi - casa alv,

200m'. Terreno 364m', R$
230.000,00

REF 2559 - Santa Luzia - Rua Maria
Prestina - casa madeira 54m', Terreno

552m', R$ 60.000,00

REF 2564 - Barra Rio Molha - Rua
Julio Hintz. 15 - alv. 127m2 +·93 m2.
em conStrução. Terreno 451m2•

R$ 230.000,00

REF 2569 - Ilha da Figueira - Rua
Jão Sansão. 253 - casa alv. 125m'.
Terreno 525m2. R$138.000,OO

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



IMÓVEIS

INTERMEDIÁRIA DE IMÓ·VEIS LTDA.

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

CRECI n012567 (47) 3373.1343
9923.4221
PLANTÃO PERMANENTE

.

aguiar.ci@bol.com.br

OSNI CARDOSO DE AGUIAR

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

BAIRRO - GUAMIRIRANGA Cod. 077 -

CHACARA CI AREA 20.000,00M' , CONTENDO BAIRRO - TIBAGI C6d. 078 - TERRENO Cf
CASA DE MADEIRA, RANCHO, LAGOA DE PEIXE E APROX. 750M' CI CASA MISTA DE 75,00M', Cf 3

PASTAGEM, RS 80.000,00 - NEGOCIAVEIS- QUARTOS, SALA COZo BWC. RS 45.000,00

BAIRRO - QUATI - CM. 068 - LINDO TERRENO
CI 25.346,25M', APROVADO PI O PLANTIO DE

ARROZ, DISTANTE 1 KM DA SR-280.
VALOR RS 100.000,00 - NEGOCIAVEIS

'.

VENDE: VILA NOVA - Apartamento contendo
2 dormitórios (sendo 1 suíte), sala, cozinha
(mobiliada), bwc social, sacada c/
churrasqueira e garagem, Ed. Capri II
VENDE: AMIZADE - Terreno c/ área 2,063,00
m2, sendo 23,00 metros de frente pi Rua
Roberto Ziemann,
VENDE: SÃO LUIS -

- Casa em alvenaria
contendo 04 dormitórios e demais

dependências, sendo 275 m2 de área
construída, Terreno c/ área 427,50 m2, Rua
José Narloch
VENDE: CENTRO - Excelente apartamento
mobilado; contendo 03 dormitórios (1 suíte)
e demais dependências, Residencial Garden
Flowers
VENDE: NOVA BRASíLIA - Apartamento
contendo 03 dormitórios e demais
depencênclas. Ed. Mathedi I
VENDE: VILA NOVA - Apartamento (novo),
contendo 02 dormitórios (sendo 1 suíte),
demais dependências. Residencial Monise

ODORIZZI 8815�4112
Plantüo 24Hs

,

CORRETOR DE IMOVEIS
Protocólo nO 2008.24.02.00046

3371-2117

VENDE: BAEPENDI- Apartamento (novo)
contendo 3 dormitórios (1 suíte), sala,

cozinha, lavanderia, bwc social, sacada cl
churrasqueira e vaga de garagem pi 2
veículos. Rua Bernardo Dornbusch -

Residencial Caribe

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



·.......................................................................................................................................
. IMÓVEIS . .................................................. _ ··························?M����j�DR2iLÇE�lP·····m

• Compra • Vende • Aluga • Administra
,

lE 3371-1500
.

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

Imobiliária
CRECI643·J

Terreno corp .ér-ee aproximada de 31.012',OOm2.
�endo: nte +G.l·� 76;é!)(ilmt.com ,8 Hua und ch, flimdos"t:e�.�218,6Q;tWl.

Lado direito cf 184,80'm e lado esquerdo c 22,60m'com aLRua João RopJlatto.

Referência do lrnvel: 1367

Autorizaç�o de venda: 2007061N0450000

Derr,.ais informações do im�vel

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



ILHA DA FIGUEIRA

cód. 1062/Ô7 -

Casa cf Q1 suíte
+ 02 qtos, sala,
cozinha, área de
festas e ga'ragem.
Ó,ürtia localização. '

rua pavimentada.
Com 162mZde
área,construrda,

e terreno
com 420m2•

Residencial Terra Brasilis

1MÓVE IS ., ", ... , .. ".""""""""""""""" .. """"""""""""""""""""""""""""",.""'" .. "",, ...

imóveisplaneta CRECI240'·J

www.imoveisplaneta.Gom.br/imoveisplaneta@terra.Gom.br
Rua Barão do Rio Branco, 557 - Centro FON' 'E· 3275 "0 1 OO"CEP 89251-400 - Jaraguá do Sul / SC .'.

-
,

PLANTÃO 'AOS SÃB, DOM E FERIADOS NO 9176-0064

'i··:

'ilILANOVA-
1 077/08 - Casa
alto'adrão·tOm 02
suítes + 02 qtos,
sala com lareira,
escritório, área de
festas com piscina,

3 vagas de garagem.
Com 439m2 de área

construída e

terreno c/897m�,

CENTRO - çód. 1056/07:.. Sobrado próximo
á Duas Rodas, com 04 suítes, escritório,
dependência de empregada; cozinha
mobiliada, sala íntima, área de festas
com piscina e 04 vagas de garagem.
Tli{reno 685m2 e 294m2 de área

construída.

VILA LENZI :::çód.1063/07 -1errenode
esquina som 569m2, com asfalto,
próximo ao'colégio Giardini Lenzi.

R$ 44,,90.0.;0.0. á vista.
ou entrada' ... saldo em 36 meses

,

Residencial Mo�adas da Serra,
A.P1'OS TORRE "B"
JORRE BOA VISTA
ENTREGA A PARTIR DE JANj2009

01 suíte + 02
quart9s:, sacada

com churjasqiieíra, .

prédioc6m el�\tatjor
Saldó'!la entrega das
chaves; financiado

pela C6F,em "

., jI; 4,' 3.aO
."

.

::�\::;�.tl�; ,,�, )�}�ei�",'ulti>l1"'i;","lt

Aptos NOVOS,
próximos ao

Centro, com 02",
'tJ f� e 03 .qu�rtos,
'l!�. todos com suíte,.

,.,.' sacada cf churrasq.
Pré-instalação pI
ar cond.,�plit'

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



REF: 7002 - RIBEIRÃU CAVAl..O- SiTIO Cj 369.000M2
CONTENDO CASA DE MADEIRA :liOM" E DEMAIS

BENFEITORIAS. R$ 170.000,00,

REF. 1047 - CASA DE ALVENARIA Cj 3 QUARTOS,
SALA, COPA, COZINHA, BWC, ÁREA DE SERViÇO,

ÁREA DE FESTA COM CHURRASQUEIRA E
GARAGEM. R$ 90.000.00 (PODENDO SER

FINANCIADA PEtA CAIXA ECóNoMlCA fEt)ERAt)

REF. 1048 _ CASA DE ALVENÁRIA Cj 3 QUARTOS,
SALA, COPA, COZINHA, BWC, ESCRITÓRIO,

GARAGEM, ÁREA DE SERVo ÁREA DE FESTAS Cj
CHURRASQUEIRA, PISCINA. R$ 215.000,00

REF. 1045 - CASA DE ALVENARIA - VILA LALAU _

_
3 QUARTOS, COZINHA, BWC, 2 SALAS, ÁREA DE .

SERViÇO. EDíCULA. R$ UIl.OOQ,OO

REF. ;1050- CASA ALVENARIA cj 140 M. _

AMIZADE _ 1 SUiTE, 2 DORMITÓRIOS, SALA, COPA,
COZINHA, :I. BWC SOCIAL, ÁREA DE SERViÇO,
GARAGEM Pj 2 CARROS, TERRENO 15X21.

5 7

IMÓVEI-S

-

.. COMPRA It VEN E" ADMINISTRA

RUA REINOlDO RAU, 278
- CENTRO- JARA.SUÁ II SUL

Que ver mais?
Visite nosso site:

www .. lmoveiscidade .. enm.hr .

REF.. 204l)-:£D_JAESEiR
_ PARTAMENTO :l.24M'.
1 SUíTE, 2 QUARTOS,'

SALAPj DOIS
AMBIENTES, COPA,
COZiNHA, BWC,

LAVANDERIA, GARAGEM,
SACADACj

CHURRASQUEIRA.
R$!I3�_

A'Pros.C/ 2qms..GMAGfNt,�
Cf�4..*'YllA�A,IP_.
A��+$A.U)D.

APM_OEa$7S�_

REF. S!!l111iERRENO
DOM£IWIAt.nElESQtlIM
J'llolÓXINlGAP�A.

R$ 126.tl!m;OO

REF. 6020 _ TERRENO NO
AMIZADE Cj 350M'

(3.4X25). R$ 30.000.00

REF: 1039 - TERRENO
• ILHA DA FIGUEIRA

Cj2.600M>.
R$ :1.70.000,00

REf'.6024-WARA'tI
'lERaEWGC/4SWIP.
R$�;OO

REf,2e.O.1. £ASA nEAiIMlllWtlANAWllAd.lEI!I2!l
Cf 1:l.6M', PISO CERÂMICA, PAREDES Cf
MASSA CORRIDA, 3 QUARTOS, 2 BWC'S,

SALA, COPA, COZINHA, GARAGEM, LAVANDERIA,
DISPENSA. TERRENO Cj 420M2.

REF,®Il23 -1lERREfiIG-lIIEREIJRAMOS Cf SlL�_
R$ uo.ooo,oo.atlEt.lf!MEPARASÍlIlf)£lU.�m'1lA1!EI1t.

Apartamento
·;·Areatota{de174m' No

.

.;. 1 suíte e 2 dormitôrios .

f
':'Sacad'aglill' Centro ae
.:. Sara com porcelanatto Jaraguá.;.JLm6amento em gesso
,;. Infra-estruturapara

.

ar condiciouado tipoSpt1t

�j'Nl\)�'lla!lICj PISCINA -:I. SUíTE + 2 QUARTOS,
3 SALAS AMPLAS, 3 BANHEIROS, LAVANDERrA.

DEPENDÊ:NCIA DE EMPREGADA, 3 VAGAS DE GARAGEM
, COZINHA MOBILIADA, COM A METRAGEM DE 205M2,

E O TERRENO COM 392M', IMÓVEL AVERBADO.
. tR$:2it)iOMIOO

it'l(!f.�9-;�.NüVANA VILA RAU Cj
3. SUiTE, 2 QUARTOS, COZINHA, ÁREA DE

SERViÇO, SALA DE ESTAR E JANTAR, 2 VAGAS
DE GARAGEM - �SUl:.'rE�!

No Centro
de Jaraguá!

(Próx. antiga
Marcatto Chapéus)

G

1fIEF. íli.0Q _ £'ASANA ESTRADA NOVA Cj
4 QUARTOS, SALA TV, SALA DE JANTAR,

COZINHA, BWe, ÁREA DE SERViÇO, GARAGEM
Pj 2 CARROS. B$JI:&iOOO.OtiI.

Vendas
Exclusivas

. Entrada + Saldo parcelado em até SOx Financiamento direto com a construtora.

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



IMÓVEIS

PLANTÃO
9187-1112 I 9H17-1114
9173-5472 I 9183-2900

Cl
....
....

.

g www.dejaimoveis.com.brldejaimoveis@netuno.com.br
Retd'iz� aeu ôOtdto.

Fone/Fax 47. 3275-2990
REF. 78 - Centenário - casa de
alvenaria com 1 sufte + 2

quartos, sala, cozinha, área de
serviço, garagem para 2 carros
com churrasqueira, murada.
valor R$ 250.000,00
Financia em até 36 x direto

Ref.86 - Amizade -

Apartamento com 2

quartos, sala, cozinha,
banheiro, lavanderia,
garagem, pode ser

financiado Valor: R$
80.000,00

Ref.02 - Barra Rio Cerro -

Apartamento com 1 suíte,
2 dormitórios, sala com

sacada e churrasq.,
banheiro soc. Cozinha,
área de servo Garagem.
R$ 135.000,00

Ref. 88 - Vila Lalau -

Terreno com .2.1 00m2 em

frente WEG II

3371·14111
3371.11361

Empreendimentos Imobiliários Marcatlo I Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 1179

REF.94 - Sobrado
na praia de Barra do

.

Sul- troca-se por
imóvel em Jguá.
R$160.000,00

,

· CONDOMINIO
JARDIM CRISTINA

· RESIDENCIAL
PALM SPRINGS

Ref. 52 - Czerniewicz -

Flat com suíte com

hidro, cozinha, lavabo,
:::-:; sala com vista da

cidade - mobiliado -

R$110.000,00

Ref. 15 - Vila nova -

Terreno com 394,00m2
próximo Gatos e Atos
com vista da cidade.
Valor R$ 65.000,00
negociável

Ref. 47 - Amizade -

Casa nova 1 suíte, 2
dormitórios, sala,
copa, cozinha,
lavabo,garagem pi 2
carros, área de festa.
R$ 249.000,ÕO

Aluga-se apartamento na Barra com 2 quartos,
sala, cozinha, banheiro, garagem churrasquelra.-

Valor R$ 530,00 + condo

Precisamos de imóveis para
locação URGENTE

.. _/'

Compra
Vende

Aluga
Administra

Fone: (47) 3055-0007 I (47) 9608-000� . to Se
m�"ercorretordeimoveis@gmall.com Imóveis - Invest/men • •

Site: www.muliercorretoLcom.br , .•
•

- Aluga-se um apto cf 1 suile, Z
quartos, agua quente, chur.,
sacada, 2 vagas. R$ 750,00. Vila
Nova.

.

GÓd. 1028 Vila Lenzi - Casa Alv. - 1

sune, 2 Quarto, bwc, dep,
Empregada, salão de testas.
garagem para 3 carros,
churrasqueira, mais 1 kitinete, e

piscina.-R$ 170.000,00
Cód. 1040 Vila Lenzi- Sobrado
com' dais apartamentos, duas
garagens, churrasqueira. RS
170.000,00
GÔd. 2005 Nova Brasilia - Apto - 3

quartossae, copa. cozinha,
lavanderia, bwc., R$ 140.000,00
aceita terreno, casa ou carro no

negócio.
Cód. 2006 Vila Lenzi- Apto semi
mob. - 2 quartos, saía., cozinha,
lavanderia, bwc,. R$ 76.500,00
aceita terreno, casa ou carro no

negócio.
Cód. 2007 Vila Nova = Apto 201 -

2° ANDAR Edit. Vila Nova - 3
quartos, 1 owe, , sala, copa,
cozinha, lavanderia, 1 vaga de
garagem. R$ 110.000,00
Cód. 1008 Centro= Casa 350m2,
com terreno de 550m2, 1 suíte, 3
quartos, sala e demais dep. RS
350.000,00

Cód. 1044 Rio Molha - Área
const.: 156m' Terreno: 375m'

Obs: Em Alv. /3quartos! + 1 suítel
_ 2bwc/lcozinha (+)2 Salas!
cl1urJ garagem pi 2 carros. RS
115.000.00 Condições de Pgto:

Negociáveis

Cód. 1035 BARRA VELHA - próx
ao Ginásio de Esportes. no Jardim
Los Angeles· Casa cí 250m' de
área conste, terreno 15 x 15
murada, 7 qtos dois bwc sala
copa, cozinha, lav. 4 vagas. RS

Cód. 4004 Rio Cerro, Pedra
Branca - Chácara +t- 90.000m2.
cf/lagoas. Rancho pi gado,
plantações, casa el 80m2 cl
Quiosque. etc .. R$ 180.000,00

Cód. 1045 Rio cerre- Terreno préx. ao
trevo da Malwee. Área: 370m2:R$
60.30Q,aO Con(!ições de Pgto:. á

�ir��,;i:);::";� PARA ALUGARIVENDER ICOMPRAR OU'ADMINISTRAR SEU IMÓVEL
7,:,"�"''h�!;'�Ittll?��;iY''S'TE, _;'NOS" E CONSULTE .MA!�êt1·EN!!_J)iSPOHíVEIS. -

.��.R!,,�:"�'!l!I.!!'.!lel,'!..a5z,,};��;��5;�..R�P ,--:, çe"'!t!�j,J��<j!lM,I}, S��"�C$!t9",eff��1l'J�?) 3�12,:11l6:1,_.?ii_ .. ; ;.. \\'Ít�:L
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IMÓVEIS

Corretor de Imóveis

3376·1804
9904·2076,

ALBERTO G. MARQUARDT
. ;

e·mail: marguardlimoveis@gmaitcom

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

REF 068 - BARRA
DO RIO CERRO -

Casa de ajv (em
consu) c/1 01 m2 -

suíte + 2 qts, bwc,
sala estar I Iantat
cozinha, lav,
garagem - R$
'115.000.00

.-

REF 065 �

.,

ERVINO-
. Terreno.c/364m2

.

(120m da pràia)

Ref 072 - Rio
Cerro - Terreno
'com 27.000m2 -

'R$ 125.000,00

. Ref 073 • Barra do Rio Cerro - Casa Mista cf 68m2• 3 qtos,
bwc, coz.inha - terreno c/ 337,5m2 - R$ 69.000,00

-,

�4� '3,310-631"0'
o Plantão de Vendas

·IISQle�C�rltn.L_·_88_0_4.:_44_�

ReI. 350 - Jaraguá Esquerdo - casa ci
214,00m2, terreno C/ 618,OOm2 05

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

sala. varanda. Aceita na negociação troca
. por outros Imóveis.

Ref. 3004 • VILA NOVA - Apto
Condo Jardim das Mercedes com
73,OOm202 dormitórios, sala,
copa, cozinha, lavanderia, bwc,
garagem R$ 75:000,00 (aceita

. financiamento bancário).

Ref. 202 • BARRA no RIO CERRO
- Sobrado 0/2 suítes, 4 dorm., 4
bwc's, 2 salas estar, 2 cozinhas, 2
lavanderias, 2 garagens. Aceita

troca por 2.imóveis .

Ref. 201 • Barra do Rio Cerro -

casa cl 02. dorm., 02 saías,
cozinha grande, lavanderia, bwc,
'varanda, garagem e edicúla nos

fundos RS 85.00Q,ÓO

VILA- NOVA·Apto Jqrdfm d'as
Merce�es com 67,00m2 02

dormitórios e demais
. .

dependências R$ 73.000,00
'liberadO para.financ. bancário'

·o,APRDVE.'TE··'DISPOMOS "DE VÁRIOS LOTES.NA BARRA DO
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IMÓVEIS
��I�tfmM�mM�i�!i'�HmM�*.-�..�¥gm.....:�,£���·mm�·.����c=·�,-,'�mE�5k�.���,

PLANTÃO LOCAÇÃO - Sala comerçial com I

8808-5378 63.lJOmZnaVilalalau. R$450,OO. i

8835-6617 Casadellivenariacom1 suíte +
3 quart� 8$1.009,00.

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

Cod.056 - Terreno cl H.680m2 no

centro de Guaramirim. Prôx. ao
trevo principal. Consulte-nos.

Cód.0?8 . Casa de alv. c/2 quartos
no Jaraguá 99. R$6?OOO,00.

Cod.054 . Terreno com·2.?OO,00m',
no Água Verde R$220.000,OO

Cod,l 09 - Casa de alv. com 1 suite
master + 2 quartos, na Vila Lalau
R$2?0.000,00. Pode serfinanciada
ou troca-se por apart. no centro.

085 - Casa de alvenaria com 2

quartos no Rio Cerro II.

R$62.000,00.

Cód. 081 - Casa de alv. cl 1 suite
mais 2 quartos, no Bairro Amizade.

R$1?9.000,00. Aceita
Financiamento,

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

eq,n
"'li Ó V e

.I

IFraDe
II

SCI lives
RNANCIAMENTOS

CAI �
CAIXA ECONôMICA FEDERAL

facilitamos seu crédito junto a

CAlIA. ReguIailzamos seu
imóvel par.lfinanciamenlo.

3370-6480 I 9609-0736

Cód.0112 - Maravilhoso
Sobrado Barra do Rio Cerro cl

1 suite+3 quartos .... R$
250.000.00 (neg.· aceita
carro como parte de pagto)

Cód.0118 - Casa Figueira
próx, Posto Pérola ci 3
quartos e demais dep.

RS 143.000,00

COO. 0147 - Casa AIv. na
FigueiIa ri lote 865m2

R$ 135.000,00 Confira!!

Cód. 0127 -Sala Comen:ial
+ Casa AIv. em Guaramirim .

RS 190.000,00
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APARTAMENTOS

3007 - APTO - CENTRO
cl suíte + 2 quartos, cozinha mob.

R$149JJOO.08
veja mais em_"'�

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

cozinha mob., 2 vagas de garagem,
sacadas. TODO MOB. 8$195.Il00,00

1008 - EXCELENTE
LOCAUZAÇÃO - CASA ALV -

. CENTRO c/ suite master + 3
-

qtos. piscina, ampla área de
festas. Possibilidade de troca por
área construída. R$ 795.000,00

1102 - CASA AlV. - BARRA DO RIO CERRO c/210m'. terreno cf 765m' - suite + 3

Quartos, churrasqtII!R. piscina com área de festas. APENAS R$ 169.000,00

IMÓVEIS .- .. --.- .. --- .. -.-- ... - .. --.-- ... -.-.----.-.-... ---.---- .. -- .. -.-.---.-----O-FIM-.���!!f.!�DR�L��!oYsº--m

3275·5000 .�
Quer ver mais?

consUlte:
www.girolla.com.br

SOBRADO EXCELENTE PADRÃO
1108 - SOBRADO, Barra do Rio Cerro; cl 290m2, terreno cl 587,73m2 - 1
suíte master + 2 suítes + 2 qtos. área de festas cl chur., fogão a lenha,
piscina. R$ 450.000.00

2004 - EXCELENTE TERRENO CENTRAL Cf
2.294.52M'. CONDo RES. FECHADO. R$
315.000,00
2006 • TERRENO CENTRAL (SERVIOÃO) CI
789,90M'. R$190.000,00
2010 • TERRENO CENTRAL cf 337,50m'
(13,50x25). R$160.000.00
2162 • CZERNIEWICZ • Próx. PAMA cf 406m'

(15x27,06). RS85.000.00
2195 • ILHA DA FIGUEIRA· Próx. Indumak.

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

41 ,50x 40). RS 93.000,00
2225 • TERRENO - iNICIO JARAGUÃ
ESQUERDO - EXCELENTE LOCALIZAÇÃO Ci
ÁREA DE 2.652M'. R$1 80.000,00

Plantão: 9979·7750
R. BARÃO DO RIO BRANCO, 650 • CENTRO· JARAGUÁ DO SUL· SC

1192 . CASA· ILHA DA FIGUEIRA
211 m', suite +3 qtos, salas de estar

e jantar, copa: cnzmna.çaraçem pi 2
carros. R$ 220.000,00

1361· AMIZADE - CASA MISTA NOVA,
C/ MADEIRA PRÉ-FABRICADA GRÀPIA
com 83m' em terreno de 390m' (13 x

30), possuindo surre + 1 eto. bwc ,

sala/copa! cozinha, garagem. Casa c/
1 ano de construção. R$ 85.000,00

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

bwc
.

s, ehu[ integrada c/ sala TV,
despensa, lavanderia, despensa, terraço,

garagem. R$ 290.000,00

2007 - TERRENO CENTRAL
EXCELENTE lOCAUZAÇÃO-c/
1680m2• 13$ 1.600.000,00

PRAfAS
2437· TERRENO CI454.55M' (15.50X21,50)
• LOT. RADUN· BARRAVELHA. RS28.000,00
2438 - PAAIA ITAJUBA· LOT. SEREIADOMAR·
750mts do mar. Terreno c/15,90 x 19. Entrada
de RS 2.000,00 + 60 parcelas

600· VILA NOVA RS 2.805,00
601 • EXCELENTE LOCAL pi fins comerciais. RS
2.505.00
603· CENTRO· COMERCIAL OU RESIDENCIAL
Casa em alv. (470M2) com surre master com
closed e banheira, 4 quartos • todos com

sacada, banheiro no piso superior e no térreo
tem escritório, saías estar e jantar, sala intima,
copa, cozinha, área de serviço, despensa,
quarto de empregada, banheiro de serviço, em
terreno de 990m2 (55 x 18).
605 • JARAGUÁ ESQUERDO cf suãe + 2
quartos. R$ 630,00
606 • AIO CERRO cl surre + 2 quartos. RS
655,00
607· CENTRO c/3 quartos. RS1.505,00
608· CORUPÀc/ 3 quartos. RS 385,00
610· CZERNIEWICZ· ALV. R$1.505,00
612·BARRARIOMOLHA-R$375,00.
613 ·BARRARIO MOLHA· R$385,00
615 • IDEAL PARA FINS COMERCIAIS
ALVENARIA· RS1.505,00
617· JOÃO PESSOA cf 01 suite + 02 quartos.
RS505,00
619· COMERCIAL R$1.255,00
621 • CENTRO cf 04 quartos. RS 855,00
622· VILA LENZI R$ 455.00

. 623 - VILA NOVA RS 2.205,00
624 • CHAMPAGNAT Casa em alvenaria com

surre com hidro, 3 suites, saías estar e jantar,
sala Intima, copa, cozinha, area de serviço,
despensa, banheiro de serviço, garagem para 2
carros. RS 2.205,00
625 • CENTENARIO cf 01 suite + 02 quartos.
RS995,00
626· NOVA BRASiLIA c/ 04 quartos. RS 995,00
627 • CHICO DE PAULA cl 03 quartos. RS
1,200,00
628· CENTRO CASA COMERCIAL fiS1.505,00
629· BAEPENDI R$ 455,00
633 • CENTRO cf 3 suite + 2 quartos. RS
i.205,00
635 - CENTRO cl 03 quartos. RS 755,00
637 • CENTRO cf suite master + 2quartos. RS
1.305,00
638 - NOVA BRASILIA c/ suite + 2 quartos. RS
855,00
639· NOVA BRASILIA cf suite + 2 quartos. RS
855,00

640 - CZERNIEWICZ - MOBILIADO cf suite + 2

quartos. R$ 905,00
641 • CENTRO cf suile + 2 quartos R$ 705,00
644· CENTENARIO c! 1 quarto RS 305,00

.

645· CENTRO cl 2 quartos. R$ 525,00 .

646· AGUA VERDE cl 03 quartos RS 455,00

647 • BARRA DO RIO CERRO cf 02 quartos RS
385,00
649 • VILA RAU ell quarto- semí-mobüado .

RS425,00
650 • CENTENÁRIO • cf 2 quartos • semi
mobiliado. RS 555,00
653· BAEPENDI c/03 quartos RS 8,5,00
658· BARRA DO RIO CERRO -c/ 02 quartos RS
410,00
659·VILA NOVA· elOl quarto R$ 245,00
660 • CENTRO CI 02 DORMITÓRIOS· RS
565,00
663 • CENTRO CI 02 'DORMITÓRIOS • RS
505,00

.

664· CENTRO suite + 2 quartos- RS 755,00
666· CENTRO suite + 2 quartos- RS 785,00
669· CZERNIEWICZ· MOBILIADO cf 2 quartoS.
RS775.00

670· CENTENARIO cl01 quarto. RS 295,00
674· CENTRO MOBILIADO, C/ 02 quartos RS
695,00

.

675 - CHICO DE PAULA quitinete RS 305,00
679 ·ILHA DA FIGUEIRA quitnete RS 305,00
680 - VILA RAU 3 quartos R$ 555.00
682 - VILA RAU c/2 quartos RS 455,00
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RECEPTOR ELSYS

R$ 1,89,00
1 +2x R$ 85,00

no cheque

MOTOR UNISYSTEM 500KG (VELOZ)
INTERFONE HDL

R$ 549,OOav
1 +3x R$ 138;00 -

no cheque

ANTENA/PARABÓLICA 1.90 ELSYS MOTORUNISYSTEM
500KG (VELOZ)

R$ 389,00
1 +2x R$ 129,90

CONTROLES
DE PORTÃO

ELETRÔNICOSANTENA PARABÓLICA PHILIPS 1.90

R$'29,OOR$ 459,00
'1 +3x R$'115,90

,

no cheque

R$ 389,OOav
1 +2x R$ 129,90

no cheque

CONSERTOS: TV'S, SOM, DVD, RECEPTORES, MONITORES
MANUTENÇÃO; PORTÕES, ANTENAS, INTERFONES, COMERAS (CFTV)

.VENDA: MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO NA PRAIA

SKY DIGITAL fltMiuA PLUS 2008 I
Pacotfl SKY Digiú,1 Plus 2008 � I

Servu;;o Pramium
'

.: ..

-Record
-SBCWorld
'Bloomberg
'CNN lnternatonal -

. 'CNN Espaõot
'Globo News
,FOX News
Discovery Home &
Health
'Discovery Travel &
Living
'A&E
Dlscovery Channel

,

,The History
,-

Channel
'ONT

\ 'People & Arts
-National

Geographic 'Sese TV
'Animal Planet ,TV Escota
-Boorneranq -Anlrnax

'Disney . 'AXN
-Jetix ,E!
-Rá-tirn-bum -FOX
-Nicklodeon -FOX Life
-Discovery Kids -FX
-Cartoon Network -MTV Brasil
-Futura -MTV Hits
-Clirna Tempo -Multishow,
-Shoptíme -Sony "

-Terra Viva -Uníversal Channel
-TV Câmara Federal -V111 "

-TV Justiça Warner
,

-TV Senado -Fashion TV
-Futura 'SCI-FI
·TVE -Canção Nova

·LBV

·TNT
'Canal Brasil
-MGM
-Eurochannel
-Hallrnark
'-TCM
-ESPN
-ESPN Brasil
-Sportv
-Sportv 2
-The GolfCH
-Speed Channel
-CNT

"

-Globo'
-RedeTV
-Cultura
'Rede Vida
Bandeirantes

,

R$ 133,00 SKY
r�leciM

R$ 30,00 DESCONTO
R$ 103,90 SKY 1

SOOK Br Turbo
1.19,90 BRT

50,00 Desconto
69,90 BRT

ADESÃO POR R$ 5,00

C'anc;ais Telecine
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PortalA
Realizando

Precisamos de imóveis para venda e locação imediata ....
,

. .

0251 - 02 Terrenos totalizando 720m',
na Rod. Duque de caxias, Bairro
Iperoba, São Francisco do Sul, com

óíima localização, Próx. a creche. Valor
àVista: 14,000.00.
0390 - Terreno 400.000m' c! 01
nascente, 02·fontes de aguae011agoa
ainda inacabada, na Rua: Ribeirão
Grande, Bairro Nereu Ramos (Prox. a

EstanciaRibeirão) Jaragua do Sul. Valor à
Vista: 130,000.00 (Entrada Negociável).

.

0422 - Apto 400m2 com 02 terrenos
totalizando 720m', na Av: Nossa Sra. da
Paz, Bairro Rosário, Balneário Piçarras.:
03 dormITórios, 01 sute.saa jantar,
sacada, cozinha, despensa, Piso:

-"....-----+------------11----------=+-----,--,------+------------+------------1
Cerâmico. Valor à Vista: 320.000.00.
(aceita como parte do pgto, caminhão
ouautomóvel).

0133 - Apto 82m2 na Rua: Bahiá, -Jaragua
Esquerdo,Jaragua do Sul, Oi dorm., 01
surte, sacada, coz, bwc social, wc

auxiliar, lavanderia, gas central, ar condie.,
armaria cozinha, porta gar. automat, Salão
de Festas, Sacada churrasq. 01 garagens,

Chur., Piso: Cerâmico. Valor à Vista:
130.000,00.

0391 - Casa na Rua: 732 Werner Stange,
Bairro Vila Rau, Jaragua do Sul, 02 dorm .•

01 surte. estar intimo, estar social. iantar.
sacada. cozinha, banheiro social, we auxiliar.

despensa, lavanderia. armano cozinha,
grades, porta gar. automat, Varanda, Laie, 03
garagens, Churrasqueira, Piso: Cerâmico.

Valor à Vista: RS 230,000.00.

Oi 19 - Casa no Lote Ouro Verde,
Bairro Jaragua 9g,Jaragua do Sul, 03

.

dormitórios, estar social, cozinha,
banheiro social, lavanderia, laminado
mad .. forro madeira; 02 garagens:

Valor à Vista: 70,000.00.

Oi 32 - Sobrado na Rua: Constantino
Oliveira Borges, Bairro João Costa,
Joinville. 02 dormitórios, jantar,

-sacaca, cozinha, banheiro social,
lavanderia, Piso: cerâmico.
Valor à Vista: 90,000.00

0143 - Casa na Rua: João Januário
Ayroso, Bairro Jaraguá Esquerdo,

Jaragua do Sul, 03 dormitórios, jantar,
cozinha, we auxiliar, despensa,

lavanderia, armaria cozinha, piscina.
Varanda, 01 garagens, Churrasqueira,

.

Piso: Cerâmico.Com estabelecimento
Comercial em Irente. Valor à Vista:

290,000.00

0286 - Sítio no Rua: RIO DA LUZ,
Bairro Barra do rio cerro Jaragua do

Sul, com 4 casa de mad., lagoas de.
peixe. Ierreno.com i30,000m2,Valor

á Vista: 1.350.000,00

0378 - Terreno 420m2 na Rua:
Helmuth Hansen, Bairro Jaragua
esquerdo, Jaragua do Sul. Valor à

Vista: 136,000.00

0418 - Apto 123,59m', Edifício
Talismãna Rua: Gov. Jorge tàcerda,
apto:202, Bairro Centro,Jaragua do

•

Sul. 02 dormitórios, OI suite, estar
social, sala jantar, sacada. banheiro
social, lavanderia, gas central,
piscina, porta gar.automat, Laje,
Sacada churrasq, Salão de Festas,
01 garagens, Churrasqueira, Piso:
Cerâmico, elevador. Valor à Vista:
145,000.00.

Apartamentos

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 8, em construção.

-Churrasqueíra 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

HEXAGO" l'
eng,,,,haria&crmstruçõ,,s

Construindo qualidad.e de vi_da

,
..

Visite nosso site: .

- ,

_' ·www.hexagonalengenharia:com;br
Allende uma Visita
pelo fone. 47 327�-1447

, ,t ,,:- � �

:';. 'it .... ,

�'

< .

"
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PLANTÃO
Espedito 8422�7895
Juliano 9992-8133
karina 8422-7894

3275·3300
SI5S·()787

" "Procura imóveis na praia?
-

Temos pra vo.cê!!!
, Co.nsulte-no.s 3275-:-3300

- * Itapema (meia-praia)
* "Balneário. Cambo.riú

* Flo.rianópo.lis

msn: espeditoimoveis@hotmail.com
skype: espedito.imoveis1

vendas@espeditolmovefs.QQm.br

Presenças que marcaram e fizeram o sucesso

da reinauguração da Espedito Imóveis

Fale com um "Corretor On line" acesse o site: www.espeditoimove,i
FAZEMOS EMPRESTIMOS PARA APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO INSS.
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3275·3300
3055-0707

Ç7"'7''''-'�'�'�'""""",.,._"""

I pr

..
ocur.a

•..

' imó;els na ptàia?
.
Te.mos pra você!!! .

Consulte-nos �275-3300
* Itapema (méja-prai�)
*

., ,. . "

IMÓVEIS

r���pi;:NTÃO
1 Espedito 8422.789� i

L·J;:::�J
RUA BARÃO DO RIO BRANCO,124 - CENTRO CEP 89251-400 JARAGUÁ DO SUL - se

msn: espeditoimoveis@hotmail.com
skype: espedíto.írnoverst

vendas@espeditoimoveis.com..br

alvenaria, 04
dormitórios, 02 salas, cozinha, Bwc, área
de serviço, toda murada, britas ao redor
da casa, 01 vaga c na garagem, tem

escritura, área terr 884,61 m2. Bairro:
Três Rios co Norte. R$120.000,00
Ref. 510 - Terreno com área de 412m2,

.

rua asfaltada, rnurn em um lado do
terreno, com escritura. Bairro: Rio da
Luz. R$ 48.000,00

.

Ref. 577 • Chácara com casa de
alvenaria, 02 dormitórios, sala, cozinha,

t--------------+-------------t-------�--_..,..-+_-----------_I Bwc, 01 vaga na garagem, jardim, toda
· murada; britas ao redor' da casa, lagoa,
área privo 100m2, área terr.t.950m2•
Cidade: Schroeder. Bairro: �ià Hern. R$
120.000,00
Ref. 572 - 03 terrenos com 429m2 cada,
plano.Bairro: Baependl (Fundos da

rodoviária). R$ 75.000,00 á vistacada.

Ref.559 -

Terrenos Grandes no Rio Cerro.

Terreno com 727.15m2 R$ 30.000,00

r----��e&.6!1----___,t------------__t-----'------'--------_+-----------_;
Terreno com 756.45m2 R$ 30.000,00

Terreno com 921.75m2 R$ 32.00Ó,OO
Terreno com 950,00m2 R$ 32.000,00

Ref. 549 - Casa de alvenaria, com 02
dormltõrlos, 01 suíte,' sala, copa,
cozinha, 03 banheiros, garagem, área de

serviço, área de festas com

churrasqueira, 2° piso rústico, murada,
com calçada e brita ao redor da casa,

Tem escritura. Área priv, 234m2 e área
terr. 363m2. Bairro: Estrada Nova, Valor:
R$190,000,00, Aceita proposta,
Ref. S32 - Casa de alvenaria, 04
dormitórios, sala, cozinha, Bwc, área de

serviço, garagem, área de festas coin
·

churrasqueira, toda murada. Aceita-se
·

propostas. Cidade: Schroeder. R$
110.000,00
·Ref. sao . Casa de alvenaria sendo de

esquina, 03 dormitórios, saia, copa,
cozinha, dispensa, área de serviço, 02

vagas na garagem, churrasqueira,
[ardlrn, toda murada, rua de

paralelepípido, área privo 200m2 e área
tEirr. aprox. 700m2,Bairro: Barra.' R$

· 330.000;00

Rel.585 - Casa de alvenaria, 02 pavimentos. 03
dormitórios sendo 01com sacada, 02 cozinhas.
sala e copa conjugada, 02 Bwc, área de serviço e

dispensa, 02 vagas na garagem, chur., varanda.
jardim, toda murada, rua de lajotas, l' piso com
área de �53m2, 2' com área de 153ní2 (total
312m' com garagem). área do terr. 308m', tem
escritura, aceita-se proposta. Água Verde. R$

Ref. 514 - Casa em alvenaria, com 02 dormitórios e

01 suite, 02 Bwc, 03 garagens,. área de serviço,
churrasqueira, inte.rfone e portão eletrônico, toda'

murada. Tem 'e�critura e pode serfnancíada. Bairro:
Amizade. Valor: R$ lo5Q.Ooo:OO

Rel.�42 -Terreno �o�,área total de 386ni2 (15 x
'

. Ref. 587. Casa de alvenaria, 2 dormitórios, j Bwe,
25,5/26 l, escrituradb, coni vista para cidade, sala. cozinha, área de festas com churrasqueira.

aceita-se carro na negociaçâo .. Bairro: Czerniewcz.· área de serviço. 2 vaga$ de garagem, toda murada,
.• R$ 50.000,00

.

rua asfaltada. Área do terreno: 364m'. Bairro: São

Rei, 563 - ,Terreno de esquina; com área total de
364m2• proxa Igreja Luterana, aceita-se proposta.

,Bairro:"Tres Rlbs. do Norte. R$ 29.000,00.

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

• 2 dormitórios + 1 suite.
• 1 dormiório + 1 suíte.
• 5 saías cemerciaís.

- � 12 pavimentos;
• churrasqueira na sacada;
• piscina;
• salão de festas;
• playgrond; '. Finane. direto cf a construtora.

.. financiado em até 120 meses

CRICIÚMÃ �V. ,5..

W�-.•...
'

...•
, CC.lNSTRUÇ(.lF_'i-�

ReI. 554 • Casa de alvenaria, 02 pavimentos, 03
dormitórios sendo 01 suite com sacada, 02

banheiros, sala e sala estar, cozinha mobiliada toda
em granito. 03 garagens, área de serviço, área de
festas, portão eletrônico, toda murada, todas as

paredes em grafiato, aceita-se proposta e pode ser
financiada. Bairro: Rau. R$: 230:900,00

Fale com 'um "Corretor On line" acesse o site; www.espeditoimoveis.com.br
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Casa Centro
Sobrado cl sala de estar e jantar, Área de festas el churrasqueira e bwc, Cozinha,
lavanderia, dispensa, 1 suite cf.closet e banheira, + 2 dormitórios, sala iniima,

bwc social. Excelente 'acabamento Em massa corrida, Água quente, piso
Laminado e porcelanato.

Geminado
Amizade - Dois Sobrados Geminados Moderníssimos, 1 sutte,2 dormitórios, saía cl

2 ambientes, área de lazer cl churrasqueira, garagem para 2 carros

3°-Prédio em Vila Nova
Aptos ell sun� + 2 quartos ou 3 quartos. Todos cl sacada e churrasqueira

Apartir de 120.000,00 - entrega em out/2008

àllílrtiroe

85.000,00.'

A partir de

R$ 90.000,00
Apartamentos
Sala.e/2 ambientes, cozinha integrada, sacada cl churrasqueira, 2 quartos (com
ou sem suite), lavanderia, bwc social

Sala Comercial
No Czerniewiez após a canarinho
oi 63,40m2. Aluguel R$ 700,00

Casa Agua Verde (chácara)
el 94m2, 1 suíte + 2

dormitórios terreno c/420m2

Prédio
cl elevador,
medidor de água e gás
individual,
portão e porteiro
eletrônico,
salão de festas
como preparação
para split

Apartamentos
Sala cl dois
ambientes,
Sacada cl

.

Churrasqueira,
Cozinha, lávanderia
e estendal,
1 suíte + 1 ou 2
dormitórios

Consulte-nos

. Apto c/1:20m'
2 dormitórios sendo 1
sutte GI closet, BWC
social, sala de estar e

jantar conjugadas,
cozinha mobiliada, sacada
cl churrasqueira, áreá de

serviço + duas vagas de

garagem; salão de testas
decorado em gesso
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_��Im)�
www.itaivan.com.br
e-mail: itaivan@itaivan.com.br

PROJETOS ARQUITETÔNICOS I INTERfORES

REFORMAS I ADMINISTR-AÇÃO DE OBRAS

IMOBILIARIA ARQUITETA E URBANISTA

TERRENOS _

Ref. 2046 - Amizade - Lot nacolomí II -

Terreno residencial cl 3S8,20m2 cl Asfalto -

R$75.000,OO

Rei. 2762 - Vila Rau - Lot. New Ufe - Terreno
Residencial de Esquina cl 398,50m2 -

R$67.000,OO

Ref. 2023 - Amizade - Lot Blumengarten II -

Terreno Residencial cl 346,50m2 cl asfalto e

idéia de projeto - R$65.000,OO
i Ref. 2047 - Czemiewicz - Terreno comercial cl

L_ 545,16m2 - R$148.000,OO
Ref. 2057 - Amizade - Terreno Residencial cl

392,OOm2 - RS79.000,00

CASAS

Ref. 6279 - Barra do Rio Molha -

Casa Alv. c/ 161 ,65m2 - Suíte c/
hidro - 2 dorm - bwc - sala -

copa - coz cf móveis - gar p/ 2
carros - área de festas c/ churr,
fogão à lenha, bwc .: desp. jardim
planejado - R$185.000,OO

Ref. 6294 - Amizade - Casa Alv. cl 120,79m2-
4 dorm - bwc'- sala estar/tv - copa - coz - lav -

salão de festas elchurr + edicola cI56,{)Om2 -

3 dorm - bwc - coz - íav - R$115.000,OO -

Entrada R$85.000,OO + Saldo parcelado'

Ref. 6287 - Ana Paula - 2 Casas Alv. - 2
dorm - bwc - sala estarljantar - coz - lav -

gar - área de testas cl bwc - cada uma com
as mesmas divisões - R$130.000,OO

Ref. 6284 - Vila Lenzi - Casa Alv_ c/159,50m2 -

3 dorm - 2 bwc - sala estarljantar - coz - desp.
- lav -churr - canil- gar pi 3 carras -

R$150.000,OO·

Ref. 6172 - Centro - Casa Alv. cl 135,OOm2 -

Sutte - 2 dorm - 2 bwc - sala estar/lantar - coz
- desp - área de churr c/ bwc - gar

R$275.000,OO

Ref. 6262 - Amizade - Lot. Ville de

Lyon - Casa Alv. Nova c/
160,OOm2 - Suite - 2 dorm - bwc -

lavabo - sala estar/jantar - coz - lav
- gar p/2 carros - área de festas -

R$249.000,OO
Ref. 6296 - Amizade - Lot Grun-Garten - Casa
alv. em Constr. c/141,88m2 - Suite - 2 dorm
bwc - sala estar/jantar - coz - lav- gar p/2

- carros - cnurr - R$185.000,OO

Ref. 6273 - Amizade - Lot. Ville de Lyon - Casa
Alv. em cosnn cl 134.80m2 - Sutte - 2 dorm
bwc - sala estar/jantar - coz - íav - churr - gar

pi 2 carros - R$210.000,OO

- ereu amos - o.

Casa Alv. em cosu c/89,50m2 - 3 dorm - bwc
- sala estar/tv - copa - coz - lav - gar cl churr-

RS120.000,OO

APARTAMENTOS -

Ref. 4533 - Czerniewiez -

Hesd. Juliana - Apto Novo em

Cosntr. c/ 71 ,62m2 - Suíte - 1
dorm - bwc - sala estar/jantar -

sacad cl churr - R$99.000,OO -

Entrega Julho/2009 - Entrada
+ Saldo Parcelado

Ref. 4595 - Vila
Nova - Resd.
Monize - Apto
c/95,40m2 -

Suíte - 1 dorm -

bwc - sala
estar/jantar·
sacada c/ churr
-coz-lav-'1

vaga gar - .

R$115.000,OO

Ref. 4614 - Vila Baependi - Ed. Betel- Aptos
Novas em Cosntr. ci 56,30m2 - 2 dorm - bwc -

.

sala estaríjantar • sacada - coz • lav - gar -

RS78.000,OO - Entrega em Dezi2009 30%
Entrada + Saldo em SOX
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Protocolo-2008.24.02.00394 heliano@imoveisjaragua.com.br

(47) 8428-2835 itf.�(t".i.
www.imoveisjorogua.com.br.

Ref 301 l'na Barra-Pedra
'Branca f27.000,00 l))t2 ,

t---�====�--------+-------- Ref3012 nassrra- Redra.
Branca 124.000,00 m2

;'>;;,

Consulte tambêm olilrasop�ões
de imóveis tambêmn'l$ pr�!�s;
www.imovei�jaragua.com.br

corretor@imoveisjaragua.oom.br
heliano@imoveisiaragua.com.br

Fon147-84282835

DELL
PRADI
IMÓVEIS

FINANâAMENTos I
. FACfLlTI'M ISEU CREiD.

JUNTO A CA'.
-

• AOUISIÇAo OE TERRENO + CONSTRUÇÃO.
• LOTEAMENTO PRÓPRIO • CASAS PRONTAS

.IJt'l�tiiü�JiI·.�-,.��Mth".;<.$3;.,�<,&; ...�k��
I
Rua João Januário Ayroso, 2633 - sl.01 - Jaraguá Esquerdo - JARAGUÁ DO SUL - se

LOTEAMENTO PRADI I

Com 3 Ouortos, Solo, Cozinha, Banheiro
R$ 78_000,00 (Terreno + Coso + Documentação

para FINAN�. NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL)

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

(Terreno + Coso + Documentoçóo para
FlNANC. NA CAIXA ECONOMICA FEDERAl.

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

Casa em al�êhaha em
construção (já habitável)

de 125m2. Rua Victor
. Withosh - rifa Martlns.

R$ 65.000,00

* Gompresso'r de ar

* R,Ompedor tie pedras de concreto

'Í:cTrator de esteira

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

Reserve também na proic.
3370-3561 c/ proprietário

VENDE-SE CASA
Nova, 3 dormitórios, sendo
01 suite com closet, 01 suite
e 01 quarto, bannelro social,
sala com laje inclinada (pé
direito duplo) e dêmaís

dependências. Gramada e

murada. Documentação OK.
Jardim das Acácias

(Amizade). R$ 185.000,00.
Tr: (47) 3371-0114 ou

, 9112�4062 cf Proprietário.

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

COMPRA I VENDE I ALUGA

a' ........J..,.�........
. AMIZADE - 3 qtos e demais dep. De R$160.000,00 por R$ 140.000,00
JOAO PESSOA - 4 qtos, demais dep. R$ 62.000,00. Aceita carro

JOÃO PESSOA - 2 qtos, garagem, demais dep. R$ 69.000,00
SCHROEDER - 3 qtos edemais dep. RS 95.000,00
SCHROEDER -1 suíte, 3 qtos e demais dep. R$140 000,00
SCHROEDER - Centro, 3 qtos. 2 bWG, demais dep. + galpão, 120m2. R$130.000,00I

I

J JOÃO PESSOA - 12x21. R$ 21.000,00
SANTA LUZIA - Área de 11000m2. R$ 215.000,00
SCHROEDER I- Área índ. cl 12.425m2. R$ 120000.00
Terrenos em Schroeder com entrada a partir de R$ 3.500,00
Área ind c/5.000m2, cl terreno d� 117.000m2.

•

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



CLASSIMAIS _ ......... _ _ -................. -- _. -

: .
_ .. ' � "

... '.

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

C h á c a r a c o m,
1A6Z.500m2, .contendol
benfeitorias, 50 morços
de pastagem, 06
tanques de peixes, 8

nascent�s e plantações. I r- >', ' ..... >

Corupa-Se, vatorn ....._.. .

,

l�:�o.�o.qo..�gg_: __ . __ .: 11 Ótima oport�nidade, casa de alv.enar�a ITerrenocom 265.000m2, a!,,:I com. 144m. 3 quartos e demais

13
km do centro de Corupá i

! depen�ências. Rua Waldemar Werner, se, pelo valor de R$:

I lCorupa�ValordeR$85.000,OQ. 90.000,00. :
. L.,_.__�._��

.. [Terreno de 11.500m',;
13.700 pés de banana!

I I branca,01 casa de àív. de :
I . 1120m2,r�a Ervino Moreira,

ICháca,ra comi Corupa.Valor de RS

1���'���:�'íst���i���n�1 lit?��:��o' c�m "
, I,

Ipaslagem, lagoas, brado de ai 1150.000m2, localizado:
110.000 pés de banana, com 02 aparta i na Estrada Ano Bom.]

,.Iocalizada a 7 Km do terreno com 340m2, rual ..

1 C.orupá-SC, pelo valor:
! centro de Corupá-SC, 25de Julho, Corupa.Valor I de R$ 70.000,00. :
[valor: R$190.000.00. deRS80.000,00. I· ,

Chácara, terreno,
149.000m', com 6.000
pés de eucaliptos e área
pronto para plantaimais
5.000 pés, 2 rios
localizado a três Km dá

Chácara de 128.000m', 01
casa de alv. mais três
moradias, lagoas, terreno
ce r c a o oi a ü

sã e rn

pastagem. 81 cavalo, 08

cabeças de gado, Estrada
Rio Natal, S,B.S. Valor R$
220.000,00.

iCasa. com 195m', terreno
icom 1704m', pomar nos

: fundos, terreno encosta no

i rio. Locallzada no Bairro

I Seminário, coruoa, Valor R$
i 165.000,00.

Terreno com

m2. Localizado no Morro' ;
da Igreja. São Berito do' :
Sul, pelo valor' R$':
1.650.000,00.

.

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

Corretora de Imóveis

próximo ao

correio com 03
dormrtórios, sala,
cozinha,
lavanderia,
despensa,
garagem e

02 BWCs,
no valor de R$
240.000,00 ..

sobrado na Rua 28
de açosto, ao lado
do Hotel Sâo
Bernardino, com
336,00012, 03
amplos dorm.,
copa/cozinha, :
despensa, lav., t
garagem, 02 t
banheiros, sendo 01 t
cl banheira, no valor'
de RS 300.000,00

Casa em construção nó liairro Corticeira, na Rua José Rover

Belegante, próximo ao mercado Dourado, terreno corn
567.,00012. e área construlda de 76,61012, com 02
dormitórios, garagem e demais dependências, aceita

financiamento, no valor de R$75.000,OO.
Vende-se lotes, próximo a Weg Quimica, com'406,OOrn2 no

valor-.de R$3�.OOO,OO.

ReI. 1521 - .Baepen4i - sobrado alto padrão "internomananaoo" prox recr. Marisol
R$ 385.000,00
ReI. 281 - Penha- casa alto padrão 'frente pi omar" RS 550.000,00

- ReI. 1571 - Centro sala comercial ótimo para clinica, cf 255m' + 2 aptos 275m'
+ sobrado c/piscina R$ i.ooo.oOO,OO

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

www.imoveisemjaragua.com .. b.r

ReI. 1571- Casa· Cenlro;'com 1 sala
. comercial +-2 aptos"'·sobrado; com
área de festas. piscína. R$ tOPO.OOO,OO
_." . .,;ótimo para clínica.

'.

s .

�l���L .

Rel1491 - Rau - saiaeomercial ei garagem (prox. Unerj) R$ 35,000,00
ReI. 1751 • SalaComercial- centrccom 41 ,50 m2 RS 56.000,00

URR�!W.
Ref. 774/175 - Jaragua Esquerdo -prox, arena - RS 53.000,00
ReI. 1 071 - Amizade - 400m2 RS 43.000,00

.

Rel431 -Jaragua Esquerdo-R$ 45.000,00
ReI. 1731. - Jaraguá Esquerdo R$ 46.000,00
ReI. 514/515 - Chico de'Paula - terrenos 432m2 R$47.000,OO
Rel.1981-Terreno- Água Verde - R$ 50.000,00
ReI. 1801 - Água'Verde - 455m2 R$'55.000,00
Ref. 1983 - Terreno - Água Verde .327,00 m2 R$ 55.006,00
ReI. 1961 - Terreno - Chico de Paulo 350;00m2 R$.55.000,00
Ret 1951 -.Terreno - Chico de Paulo 392,00m2 R$ 55.000,00
Ref. 1541 - Rau - terreno 360m2 R$ 58.000.00
Ret 2061 - Vila Lenzi: 406m2 - RS 60,000,00
Ref. 017 - Vila lénzi-terreno 487m'-R$ 70.000,00'

.

REI. 1252 - Chico de Paulo- 445.50m2 R$ 70.000,00
Rel852 - Ilha da Figueira - terreno 1300m' R$ 71.500,00
ReI. 1681- Ilha daFlguelra - 370.80m2R$ 75.000,00
Ret 1531 ·lIha da Figueira- terreno 385,17m'- R$ 76.000,00

.

Ref. 1532 - Ilha da Figueira - 503.30m2 A$ 90.000,00
Ref. 1881 - Barra do Rio Cerro -óümopara comercio - 620,50m2 RS 92.000,00
REF. 1861 - JGUÁ ESQUERDO - CONDOMiNIO DAS AZALÉIAS R$125.000.00
Ref.j;31- Czerniewlcz- RS 250.000,00·"6tima localizaçáo"

.

ReI. 1941 - Terreno - Vila Lenzi 250.000m2 R$ 250.000,00

SÍI!!lli.tlA.cA.6A
.

Ref. 861 - Molha/Massaranduba - 260.000m' RS 95.000,00
Rel:551 - Corupa -1 casa de alv. "esti!o chale"; 40.779,OOm - RS 105.000,00
·ReI. 74{�RiodaLuZ- 2casasc/72m', emQlv.,águacOITenre-6.200m-R$110.000,00
ReI .1141- Garibalde- arcade 5777m2com casa R$220.000,00

.

Rel.174) - Garibaldi 75000m2 RS 320.000,00
ReI. 871 - Nereu Ramos - pasto 80.000m' frente astaíto- R$ 385.000,00
Ref. 663 -Massaranduba -7lagoas casas, area de festa 238.000m2. RS 600.000,00

CASAS/APARTAMENTOS,
Ret 1711 • Chico de Paula- Casa de madeira com 2 dormitórios, RS 55.000,00
ReI. 1001 -Jaraguá 99 - 3 dormnorios, sala, cozinha, bwc. R$ 59.000,00
Rel.l.381- SãoCristovâo -1 dormn., bwc, cozinha"prontap/2°plsoR$ 65.000,00
Ref. 1821 - Madeira - Chico de Paula, 3 dormitórios, toda murada com portão
eletrônico RS 65.000;00
Ret.1871 -Amizade -:1 dormítórios, bwc, sala, cozinha R$ 65.000,00
ReI. 801 - Estrada Nova - casa alvenaria RS 70.000,00
ReI. 1851 - Rau - 3 dorm�órios, sala, cozi�ha, bwc (forro demadiera)RS 70.000,00
Re1.1721 - São Luis-Madeira - 2 dormitõrios, sala, cozinha, bwc RS 75.000,00
Ret 1991 - Casa - João Pessoa - 2 dormitórios, bwc, garagem - RS 80.000,00
ReI. 1672 - Vila Lalau - apto em construção, Residencial Vermont, com 2
dormitórios, sacada e/churrasqueira, garagem, a partir R$ 90.000,00
ReI. 1421 • Rau - casa 3 dormitdemais depend, 250m' RS 85.000,00
Ref. 1901 - Rau -1 surte, 1 dormitório, owe. garagem para dois carros.
ReI. 1401 - Barra Velha - casa5 corrnít.demaís depend. RS 85.000,00
Ref. 1591 - Nereu Ramos - casa+ galpào 220m' ''frente paraBr280" R$ 85.000,00
ReU971 - Casa - TilaMarlins - 2 dormitórios, 1 bwc, garagem - R$ 90.000,00
ReI. 170'1 • Água Verde, 2 dormitórios, cozinha, bwc.lavanderia RS 95.000,00
Re1.1931- Área - Manso 200.000m2RS 100.000.00
ReI. 621 - Chica de Paula -casa/Junto comercial3 qtos, sala, copa, COl, 2 owe -

RS 108.000,00
ReI. 541·.lIha da Figueira - casa alvenaria - 65m2 - terreno com duas casas
casamadeira - 57m' terrenoesquina - RS11 0.000,00
ReI. 1891 - Três Rios do Sul'- RS 110.000,00 com 3 dormitórios, 1 bwc, e

garagem para dois carros.
ReI. 1091 - Casa 3 dorm.'2bwc, 2 salas portão eletr., piscinaRS '125.000,00
Ref.971-Barra-casaíJuntocomgrciaI5dorm. (r.Wattermarquarrlt}R$130.000,00
Re1.1241- Vila Nova-casa 130m2madeira - R$130.000,00
ReI. 1661 - Cenlro - apto em consírução, Residencial Aquarela, com 1 suite, 2
dormitórios, bwc, cozinha, lavanderia; garagem, sacada cíchuLR$ 135,000,00.
Re1.1841· Araquarl-Sobradocom'3 dormitórios, 3 bwc R$140.000,00

.

ReI. 1631 'Sao Lulz- 2casacIBdormtt., sala, Cal, lavand.• owe, R$150.000,ob
Rel901 - santa luzia - casa suite + 2 dorm:+ sala comercial R$ 150.000,00
ReI. 1811 • Chico de Paula - Casa mista com 3 dormitórios, 2 satas, área de
festas c/churrasqueira e piscina R$16U.000,OO
R$ 831- Vila Lenzi - 5 quaitos, sala, copa, bwc, suite, cnur, cozinhaR$ 180.000,00
,Rel.ll01-Centenário' 2casasnomesmoterreno150m'+70m2 R$180,000,00
Ret 1s31',ChicO de Paula:4 dorm .•2 bwc, 2 vagas de garagem R$ 230.000,00
llelI621-Vi!aLenzi-2.casassendO:1 sobrado200m2 + 1 de70m2RS240.000,OO

, ReI. 1041'- BarraVelha' S0_tlradolíndo proxa praa RS 250.000
.Rel. f511 ' Barra Velh� - sobrado "alto padrão" RS 260.000,00
� .,� "1" ._ '"'. -.: .,',:;[
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MÓVEIS

Dormitório Girassol - Heinn

��_I�Iou 1 + 9 de

R$ 228,79

Colchão de espuma D33 - Anjos

: Grátis 2 travesseiros

Estante Fenicia Caemmun

.

Kit Cozinha Nápole
Decibel móveis

,

-

Rua Bertha Weege, 1185 - Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul (47) 3276-0928
Rua José Narloch, 3000 - Tifa Martins (Ana Paula) Jaraguá do Sul (47) 3372-1294

Rua Duque de Caxias. 46 - Centro - Corupá
Rua Monsenhor Gercino, 5133 - Jarivatuba - Joinville (47) 3466-4313
Rua Waldeníiro José Borges, 3086 - Itinga ,- Joinville (47) 9181-7826

EM BREVE MAIS UMA LOJA EM JOINVILE NA RUA SANTA CATARINA

Televisor SEMP TOSHIBA
TV 2982 AV

Kit Cozinha Veneza - Vabene '

-

Mesa pi computador Turin - Elo

I
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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
direto com a

.

construtora.

Apartamentos de 2

quartos + banheiro,
� sala, cozinha,
• . 'lavanderia, sacada e
� vaga de garagem.

411 Entrega: Nov/2009.
Localização:
Baependi

APTOS DE 2 QUARTOS
A PARTIR DE R$ 75.000,00

LOCALIZAÇÃO: VILA NOVA

- Apartamentos com

suíte + 2 quartos c/
cozinha mobiliada
Todeschini@

- Apartamentos com.
suíte + 1 quarto.

A partir de R$ 99.000,00
Localização:Czerniewicz.
Entrega: Maio/2009.
Entrada + parcelamento direto com a construtora.

Residencial Grim Ramá

-APTO SUíTE + 2 QUARTOS
- APTO COM 2 QUARTOS

CENTRO

ENTREGA: JAN 2010.

A PARTIR DE 90.000,00

Apto 2 Quartos +
banheiro, sala
estar/jantar,
cozinha, lavanderia,
sacada com,
churrasqueir-a,
garagem-
R$ gO.ooe,oo -

última unidade.

AGENDE SUA VISITA À OBRA!

:LI"�.1C�i(� Apto suíte + 2
.

quartos; banheiro,
sala estar/jantar,,

cozinha, lavanderia,
sacada com

churrasqueira,
.• garagem -

>

...
� R$ 130.000,00-

Entrega: Agosto 2008.
última unidade.

Casa em construção no"Amizade -

130m2. Parcelamento díreto com o

construtor. Informe-se!

Residencial Gabrielly
Apto no Baependi, 107m2 de área privativa,

suíte -I:- 2 quartos R$ 118.000,00
Possibilidade de ser financiado pela Caixa.

3275-3934'
Plantão de vendas:

8"434-23,70.
8434-2371

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



IM.ÓVEIS

COMPRA I VENDE
Fone/Fax: (47) 3373·3404
E�mail: vendas@imobiliariaws.com.br

Financiamentos

CrA,'�"A;... �
CAIXA ECON6MICA FEDERAL
Facilitamos sell crédito junto a CAIXA

Rua: Norberto Silveira Junior 233 Centro Guaramirim se

* Casas Prontas
* Loles 'a venda ell)
diversos pontos da cidade.

* Loteamentos Próprioswww. imobil iariaws.com.br
Anúncios com validade de 5 dias após a veiculação .

CENTRO/GUARAMIBIM
vende-se linda casa no

centro de guaramirim
com 1 suíte master, 2
quartos, sala de estar,
sala de tv, cozinha sob

medida, 1 banheiro,
lavabo, lavanderia, area
de festas e garagem.
casa com 238m' de

RIO 8RANCO/GUARAMIRIM
vende-se terreno no bairro rio oranco c!

107.732.50m' de frente para se 413. R$ 160.000,00

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

banheiros sala cozinha area de serviços e

vaga de garagem. Chácara com 20.050m'

CENTRO/GUARAMIRIM vende-se linda
casa no centro de guaramirim cf 1 suite.
2 quartos, sala de estar, sala de jantar,

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

.

terreno c/542m2. R$ 350.000,00

BEIRA RIO/GURAMIRIM.vende-s� casa
em alv, com 1 sulte, 2 quartos,sala,

cozinha, 2bwc,.vaga de.garagem, area
de festas e piscina. casa c/180m' e

terreno cl aprox. 900m' RS: 180.000,00

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

cozinha, area de serviços e garagem.
casa com 98m' de area construida.
terreno com 350m'. R$: 1q8.000,00.

. ÚLTIMA UNIDADE

Avai/Guaramirim

apartamento com 2

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

garagem, apto com

67m', RS 75.000,00

casa no centro com 3 quartos, 2
banheiros, sala , cozíníta com jogO. de
cozinha sob medida e garagem para 2
carros, 13.0m' de área construida e

terreno com 520m2, R$150,000,00

Vende-se lotes

ápartir de'
R$ 28.000,00.
Pmanclamente
direto com a

imobiliária.

. AVAltGUARAMIRIM
-'

vende-se linda casa
.

em alvenaria 00 bairro'
avai com 1 suite, 2
quartos, sala,
cozinha, 3 banheiros,
área de serviços,
garagem, área de
festas e-piscina,
270m' de área

AmizadefGuaramirim Residencial São Luis,
lotes cl ampla intra- estrutura, pronta para
construir. lotes com escritura. um projeto a

altura de seus sonhos ruas pavimentadas e

arborizadas. passeio estilo americano, praça
urbanizada c! plyground e 67% de area de

floresta nativa.
•

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

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

R$ 80.000,00

TERRENOS·
• AVAí 360 M'.R$ 25.000,00
• TERRENO NO 'BEIRA RIO R$ 30.000,00
• VENDE· SE LOTES NA BANANAL DO SUL

PROX. PONTE NOVACOM 360M'
• MASSARANDUBA AREA DE TERRA COM

21;13.000,00 Me
VENDE-SE TERRENO NO, BAIR'RO AVAl �OM
360M'R$ 22.000,00
• NOVA ESPERANÇNCOM.360 M2
• VENDE-SE TERRENO NO BAIRRO VILA

CAROLINA COM 400tvl' R$21.500,00
• VENDE-SETERRENO NO AVAl R$27.000,OO
• VENDE-SE CHACARA EM GUARAMIRIM
IBRUIOERTHAL ,COM 200.000 M' DE AREA ,COM
MATA NATIVA ,2 LAGOAS,NASCENTE DE AGUA,
ÓTIMO PARA LAZER,HÁ 2.000 METROS DA

RODOVIA DOARROZ, R$168,000.00.

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

rejane@atlantaimoveis.Gom
Rua Barão do Rio Branco, 373

www.atlantaimoveis.com

ENTRADA +

PARCELAMENTO
DIRETOCOM A
CONSTRUTORA.

APARTAMENTOS:
- 1 suite +

02 dormitórios;
.

- Sala estar! jantar;
- Bwc social;
- Cozinha
- Área de serviços;
- Sacada
c! churrasqueira;

- 2 vagas de garagem
- Elevador

Apartamentos:
2 quartos, sala de

estar/jantar, cozinha,
lavanderia, owe, sacada
com churrasqueira, 1

vaga de garagem.

1 suíte + 2 dorm.
Sala de estar! jantar
Bwc social
Cozinha, área de

serviço
Sacada c!
churrasqueira
1 vaga de garagem e

hidrômetro individual

R$ 111.000,00
R$155.000,00 aptos da frente e R$140.000,00 aptos de fundos.

LOCALIZAÇÃO Bairro Nova Brasilia - Rua Leopoldo Janssen
R$ 205.000,00

.

- Entrada + parcelamento direto com a Construtora.

Residencial Veneza Residencial Don Caliel Residencial Montreal
Apartamentos:
1 suíte, 2 dormitórios,
bwc social; sala de
estar /jantar, sacada
com churrasqueira,
cozinha, lavanderia, 1

vaga de
estacionamento.
R$111.000,OO

Apartamentos:
1 suíte, 2
dormitórios, sala de
estar / jantar, bwc
social, cozinha, área
de serviço, sacada
com churrasqueira, 2
vagas de garagem
R$ 176,00 Cub's

ENTRADA + PARCo DIRETO COM A CONSTRUTORA
Localização: Centro- Rua Emilio Stein

Apartamentos:
2 dormitórios,
sala, cozinha,
área de serviço,
bwc, sac-ada
com churrasqueira,
garagem.
R$ 84.000,00

Localização:
Bairro Vila Lalau- Rua Friedrich W
Sonnenhohl, à 500m da
portaria da Weg II

ENTRADA + PARCELAMENTO
DIRETO COM A
CONSTRUTORA

40% DE ENTRADA E
O SALDO EM 36 VEZES

DIRETO COM A CONSTRUTORA

Localização:
Bairro Vila Lalau

Rua Henrique Fernando Mielke

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

Enge!!?£_J
2{)�

CONSULTE OUTRAS OPÇOES!-
www.engetecimoveis.com.br

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

. Apto pfóximo Arena

"Lançamento" Apto c/1
suite (com sacada) + 2

quartos, sala 2 ambientes e

chur., cozinha, lav. Prõx. ao

Centro. Preços e condições,
especiais de lançamento.
R$ 95.000,00 com entrada
mais parcelas a combinar!

Edt. Athenas - No Centro,
apartamento com 1 suite
mobiliada + 2 qtos, sala de

. tv, sala de jantar, 2 salas de
estar com lavabo, cozinha
mobiliada, dep. cornpl de
empreg., lavanderia
mobiliada, garãgem para 2
carros.,203 m2 de área
privativa. Excelente padrão de
acabamento.

Ed. Carvalho -

Apto cf 3 qtos
(1 suíte), saía 2

ambientes, sacada,
cozinha mobiliada,
dép. completa,
garagem.
R$ 170.000,00

Res. O'Espanha
Próximo ao Centro -

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

Palazzo Oucale
- Apto Novo
com 1 suite
+ 2 qtos,
sala 2 amb.,
sacada com

churrasqueira.
R$ 130.000,00.

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

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

Barra do Rio Cerro: Casa com 3

qtos (1 suite), sala, copa,
cozinha, lavanderia, área de

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

JaraID!i\fli.lIl!l!rd.ll: Linda vista,
próximo ao Condo Azaléia. Lote

com 342m' de esquina.
RS 65.000,00

Tila Martins - Casa em alv. cf 3 .

qtos, sala, copa/ cozinha,
ga�agem, mais 2 qurtinetes.

Excelente retorno para investidor.

Amizade: Jardim das Acácias,
lote com linda vista. 314mr.

R$ 50.000,00

Chácara em Nereu Ramos
com 4 Lagoas, 185.GOOm'.

RS 165.000,00

H('FJ'
"iI.. l

naus
imóveis.

Ponta Comprida
Área com 92.500m2, 2
lagoas, sendo 12.500m2

de arrozeira -.

R$ 250.000,00.

Avaí - EXcelente Investimento - No Térreo
cf 3 qtos, 2 salas, cozinha, área de serviço,
bwc, 2 garagens, chur. No 10 andar cf 3
qtos, 2 salas, copa f cozinha; área de

serviço. 320m' de área construida. Lote c/
413m'. R$130.000,00.

Centro - Loc.o privilegiada na rua 28 de
Agosto próx. a Associação Comercial cl
casa de 250m' cf 3 qtos (1 suíte), sala
de estar, iantar, copa I cozinha, cnur,

piscina. Lote cl aprox. 900m2.

Czerniewicz - Casa nova c/1
suite + 3 qtos (sala de tv, sala
de estar, sala de jantar; cozinha
mobiliada, 2 bwc

.

s, lavabo,
lavanderia, escritório. 280m2

de area construlda.
R$ 310.000,00.

I

com 2 qtos, sala, capai
cozinha, 2 bwc

.

s, garagem

pf2 carros. Lote com 420m2.

Ilha da Figueira - Lote

plano com 450m2 com'

casa de madeira. '

Rio Molha - Lote cf
450m2, cf casa de

madeira. R$ 30.000,00

Estrada Nova - Casa

mista cf 3 qtos, sala,
cozinha e bwc, lote com

380m2•

Nereu Ramos - Casa com

3 qtos (1 suite), 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• $
.125.000,00

Rau - Lote com 3.500m2,
próximo a Unerj -

Imigrantes - Sobrado com 3 qtos, 2
bwc

.

s, sala, copa/cozinha, área de

serviço. R$170.000,00
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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
PLANTÃOALUGUEL 9977-9337

Sobrado crsutte, 2 dorm., sala TV, sala
estar, sala jantar/cozinha, bwc, área
serviço, área festa cf cnur garagem,

Casa é/ 3 dorm" sala estar, sala
jantar, cozinha, owe, despensa, chur.

Edicula cf bwc, garagem,
(liberado pi tínanc.)

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

serviço, garagem,

(aceita casa menor valor) Casa c/3
dorm" 2 saías, sala jantar, cozinha,

owe, área serviço, garagem.

(negoc.) Casa cf 2 dorm., sala estar,
sala jantar, cozinha, bwc, área

servi o, garagem,

, ARTE. ,
.

�.��. KLEVER.
SON BONATTI

<.
..

ARQUITIITO � ORSANIS1'A

" _._......\./ 1,$7191.56·408u
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Seu imóvel está aqui. o prazer esta em

cada detalhe qual é o

tamanho do seu sonho?

h
HABITAT

.. , .

CREC11583.J �

VENDE ALUGA
ADMINISTRA

www.imobiliariahabifat.com.br

• CASAS • APARTAMENTOS

PLANTÃO DE VENDAS 8405-6125
108 Balrro Fire!rze -

C alvenaria, 03 quartos,
01 bwc, cozinha, sala de ;estar,
�l'Sa de serviço, garagem cI
ch'or. Valor R$ 120.000,00.

MORADAS DA SERRA -

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

Joao Planinscheck (ao lado
da jartec)
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P ptso; área comercial;
banheiro e garagem.
2' piso: resiríéncíal
apartamento com quartos,
banheiro, sala, e coznna.
R$ 240.000,00

Edlficlo Jaeser
II· terceiro
andar- apto
com suãe mais
dois dorm.,
sala estar e

jantar, bwc
social, cozinha,
lavanderia, uma

i�����ooo,oo l;l£l;1ma ít1tDnS i Ill' � i i t-!).
Rua Prefeito José Bauer, bairro RAU

Apartamentos de 02 e 03
dormitórios.

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

direto cf a imobiliária)

CORRETOR
DE IMÓVEIS

004 - Vila Nova, terreno com área de 372,9701'. Aceita apartamento até RS 60.000,00·como forma de pagamento.
007 - Santo Antonio, com área de 62.352,0001'.
014 - Nereu Ramos, com área de 990,2901'
020 - Corupá, terreno com área de 945,0001'.
036 - Nereu Ramos, terreno com 409,6801'. (terreno.bem localizado)
045 - Vila Lenzi, com 450,0001' .

048 - Amizade, terreno com área de 562,1401'.Terreno de esquina.
049 - Amizade, terreno com área de 348,OOm'.
056. - Santa Luzia, terreno com 300,00m'.

•

057 - Santa Luzia, terreno.cern 300,00m'.
064 - Estrada Nova terreno com área de 89.DOO,OOm'
065 - Santo Antonio, com área de 10S.000,OOm'.

.

069 - Nereu Ramos, terreno com 337.50m'.
109 - Nereu Ramos. área de 11.470.00111' (ótimo pi indústria)
111 -r- Schroeder, terreno com área de 3.042,00m'.
125 - Schroe�er, terreno com 4?9,86m'.

)

RS
RS 97.000,00
RS

.

30.000,00
RS 47.000,00
RS . 45.000,00
RS 110.000,00
R$ 85.000,00
RS 25.000,00
RS 30.000,00
RS 180.000,00
RS .10.000,00
R$ 25.000,00
RS 250.000,00
R$ 45.000,00
RS 27.000,00

DAi!J:4MITqIj;f�.,fl3,*i�t.rl6%i�!;{1ij.1ifll;\:,ra:"1l1!_;�_.•;��_li!!�i••5!;f::::;J.!\\�
033 • Apartamento Baependi - condominio Bartel- com t.suãe , 2 quartos, semí- mobiliado RS 99.000,00

. 046 - Apartamento - Centro, com área total-de 16S,OOm'. R$ 175.000,00

Ill;A�i$.;.�}L"1i;:;!lr Ia""_::I�. ,%.�::�i}l•• '__
009 - São luis· casa de madeira com 5MOm' e terreno com 405;OOm'. RS 69.000.00
010 - Jaraguá 84; casa com 38,66111' e terreno com 207,55m'. RS 35.000,00
017 - Chico de Paula, casa de alv. c! 140,00m' e terreno cI120,00rT)' (aceita troca poroutro imóvel) R$140.00o,00
052 - Vila lalau - sobrado residencial ou comercial com 395.0Dm' e terreno com 375,70m' R$ 445.000,00
072 - Centro, casa de alvenaria, com 426,13m' e terreno com 1.050m', excelente localização. RS 650.000,00
074 - Nereu Ramos, casa de alvenaría com 10a,00m' e terreno com'322,00m'. RS 80.000,00
080 - Vila lenzi, Sobrado c/258,00m' e terreno cl área '418,12m'. aceita apto de (·)valor. casa ou terreno. R$ 280.000,00
096 - TIla MarHns - casa de alvenaria com lBO,OOm' e terreno com 301 ,07m'. R$ 80.000,00
104 - São Luis, sobrado com 199,00m' e terreno com 350,00m' R$180.000,00
112 e- Centro, sobrado com 277,ODm' e terreno com 375,DOm': Aceita apto no centro como parte do pgto R$·470.o00,00
124 - TUa Marlins, casa de alvenaria cl 114,0001' e terreno c! 420,00m'. Aceita carro na negociação. R$125.000,00
145 -Ilha da Figueira, casa de alv. �.' 149,00m' e terreno cl 356,00m'. Aceita Imóvel de menor valor. R$150.o00,OO
151 - Três Rios do Norte· casa em alvenana com 90,00m' e terreno com 420,OOm' R$ 55.000,00
154 - Schroeder, casa áe alvenaria com 48,00m' e terreno com 450,00m'.
155 - 8R 280, sentido Corupá, cl casa de alv. de 170,00m', lanchonete, mercado, borracharia, terreno cl área aprox. de 20.000,00m'.
(aceita casa em Jaragoá). Valor a combinar
168 - Estrada Nova. casa de alv. cl IO,OOm' mais edicula (aceita carro na negociaçãO) R$ 50.000,00
172 - Três Rios do Sul, casa de alvenaria com 167,00m' e terreno coin 498,4om'. R$165.00o.0o
175'- Nereu Ramos, casa de alvenaria com 72,00m2 e terreno com 378.00m'. R$ 55.000,00
186 - Ribeirão Cavalo, casa de alvenaria com lOO,OOm' e terreno com 437,50m'. R$ 75.000,00
188 - Samo Antonio, sobrado com área de 170,00m' e terreno com 2.S00,00m'. R$100.oo0,00

[§.1.lm!lIfl•••�lt:'_z0l;l.t_1l.aIIil._'1!Éllil'.3¥1":1.oo:_;_1
077 - Agua Verde, Sala Comercial com 68,12m'.

.

R$ 45.000,00
.

085 .,Sala Comercial térrea, bem locàãzadano centro da cidade, com 9MOm'. R$160.000;00

026 - Santo Antonio, com área
044 - Nereu Ramos,com área com casa, área de testa. rancho, lagoas.
070 - Santo Antonio, com casa, com área de 7.356,60m'.

.

089 -Santo Antonio, mini sitio com casa de alvenaria, rancho, com área de 7.125;00m'.
123 - Sanl0 Antonio - Gam área de 80.000,00m'. aceita carro na negociação.
184 - Caimão, Itapocu, cí 30.000m', Casa mista 60,00m', aviàno, 01 lagoa, 1000 pés de eucalipto.
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NOVO ENDEREÇO:
AV. MARECHAL
DEODORODA
FONSECA, 1698
(EM FRENTE
AOREGISTRO
DE-IMÓVEIS)

EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS

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

�

24.1 CASA PRlS-MOLDADA
MISTA DE ITAÚBA - FIGUEIRA

23;1 - TERRENO NA BARRÁ DO
RIO CERRO Cf 2,150Mz

6.1 - CASA E:M ALVENARIA
NOBAEPENDI

14.1 • CASA DE ALVENARIA NO
AMIZADE - PROX.SAlÃO AMIZADE

eXCELENTE SOBRADO PRÓXIMO A MALWEE

1_,
9,'

't

, �
,

I

10.1· CASA MISTA
NA VILA LENZI
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CLASSIMAIS-'
,

FIM·DE·SEMANA, 12/13 DE ABRIL DE 2008

I.

.

,

Peugeot 4�7 Sedan Peugeot 407 SW Peugeot 107 HB Peugeot l07 SW . Pe'ugeot 307CÇ Peugeot.107 Se,dan Peugeot 206 Escapade 'peugeot Partner Peugeot 8�xer

'$trasbourg Jaraguã do Sul'· (4?> 33'70.. 1900
Rua Reinoldo Rau, 414 - Centro'

,Bluménau - (47) 3331-4$00
Itajaí - (47) 3344-7000

Brusque - (47) 3396-866'
Rio do Sul- (47) 3522-0686

Segunda a Sexta das 8h às 19h. Sábados das 9h às Il,n.:
_ r

•

,;
•

www.strasbourg.com.br DIRIJA ESSE PRAZER

�tlha."EtUlPeuõcot,Pcugeote eu", f'eLt!PWI206'�� 1.4t. flex, apetas, armlmodelo08lOB,pillturametàlicaPreto Perla Mem.atravé�doPeUaentO{l Une. fretelÍldusn;.Preço pl}b!ia)!l:UgCriOO 1J3f3\>eooa aVisfa li P1IfIlr de RS 28.400.00.Peugeot206 SWPte$enee UlFleX, �pru1aS aflO/modem08lO8, pintums6lkfa, frete Incluso.
Pre{;oPtil'lileosugerido para verea II vIR!a a Il8.!1it de AS 42.300,00. Simulação considerando (I veiculO acIma e I)pteç6-.<tvIsta gugeri® apaltlr de A$ 42.í)OO,OO para II.Cillade 8l:tImenau.Plaoocoe· Crédito: Dlre:o ào ConwmidQ{pe!o-Banea PelJgeotP1ano de 24mases senoo:Entrada IJt! R$ 21.150,00 150%} à eee.mal! 24 parcelaS flKaS de 1lS
1.00{):.�3 cam vencimento da 'lprim&JraJ p3J!::fIla paraMaio de 200a.Preço tQml do ...e�tloil pram{i:'rtI 24mesesrRS4S.$5,11. tesas de jUt(l$ 24 mesesClt9,002 e.eeü,79am. itCET {�Ete1ivtlTo/fall d� oçeraçáo ne IInanciam�to é de 111;10%aae 1 ,34% à.m,com lnc:ld!nclade IOf de 3,m, e.a paraP$sOO. Físipa(a custe (lo IOF adiclon.1hte
O.38%emáim:Mdo I)t>coefit:ieme), Estoqve N3claMJàas;�nárias F&Ugoot Pe(lgeot 200SensatlM fAl aex, 5 Portas,Mo.\mO;delo06\oo.Pi.lltur<lmntállc.'JPretuPet1aNeta-200unlctatfe<J. Peugoot.2OSSWPre:w!lC\!u,Vt�,Sporla'S,MO\mO(fe.loog\06, piotuQsW<Ia -05Wtldo1oos,LiflhaPeugc{l1206 HBAlltomâtltO 1.6ll6Vflex-Ar
conditlCnlatiO diQitIll- Olfet;áO fiidfállliC1l-Vidros e jrevas elêtllças - 5er.sar (fe chuva e tie- itumulaçAo - Rodas de !loa leve- fleiosASS - Pintura lil'etáfu)ã - rrese inCluso - EqulllMlO de fábth:a'com GâmiOO àutnl�tlco se«lentlan1p1rÔlliC system ror�e GRAns • 15 unfdalM!l ell) estoeee neeQ)neessitltlârià:s StrtlSooury. prazo de vi!}énCia dapromuÇiooo02l04n00811. 3tlIfW200a-,nuJjflQIJaft\ilUur<.u�moseslcq(!es, FotosSqmeotafl.'lffl fins ilu�tfath/O$. NãoCl!IIlUrnUvaparaOt.lttaspromoçõe$. pil1<:l(lm�lnfolrrtaÇ6�$�f�Jl1CQtl&eCOlIÚ!çÕC$C:5tl�S,C(l�Jltl.!aRedeooC:<mc�{ln�ri;!sP{!ugool,lifJlle {ro/'a(lSOO 703.2424 nt!�cess6Wi'lw,�unooLI:OfI1.1>r
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--VEíCULOS

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

VECTRA MILENIUM 2000 PRATA

COMPLETO + COURO

.�tf"€i1li,$

Celtal,O 2005,c! opcionais azul R$ 21,500,00
Chevette SLE 1989 R$'5,50Q,DO' -

Clio Sedan 2002 completo � dh R$ 22:900,00
Corse Sedan MN 2003 trio/ae RS 26,800,00
Carsa Sedan Classic 1.6 2005 RS 24,500,00
Corsa Wind 1995 azul R$ '10,900,00
Corse Wind 2001 2p azul RS 16,500,dó
Escort GlZetec 1997 ac/dhikitH$ 14,900,00
Escort GU1995 RS10,500,00
Escort Zetec completo 2p 1998 R$ 14,500,00
Fiesta Gl 10 4p 1996 R$12.500,Oq
Fiesta 4p 1998 R$ 12,900,00
Fiesta Street 4p 2003 RS 18,500,00
Fiol'ino Furgão 1,5 1998 R$ 15,500,00
Ford Royalle 1993 c! kit GNV R$ 10,500,00
Golf 1,6 2000,compléto, R$ 28,500,00
Gol.1,6 1988 R$ 6,800,00
Gal CUi ,81995 R$12,300,00
Ka 2001 cf kit + cd painel. R$ 16,800,00
KangoQ Express 1,62003, R$ 23,000,00
Palio ELX 1,3 Flex completo R$ 28,500,00
Palio ELX 1.3 4p 2005 Idt/aqite prata R$ 26.BÓO,Oa
Palio Fire 4p 2001 brancoR$17,500,00-
Palio 1,6 4p 1998 completo, R$ 16,500,00
P.alio Weekend 1.51897 cl ac R$17,500,00
Parati Cl 1,1) 1987 R$ 6,500.00
Scenic RXE 1,6 2002 GNV R$ 36,900,00
Santana Evidence 1997 RS16.500,OO
Santana 1,8 4p 1996 R$ 13,500,00
TIpo 1,6 4p 1995 A$ 9,500,00
Uno ELX 4p 1995 R$ 10,900,00
Uno EP 4p R$ 11,000,00
Uno SX 4p 1998 azul R$ 12,500,00
Uno Mille 1992 PI$ 6,500,ÓO

.

Vectra GL 2000 completa, R$ 28,800,00
Vectra GLS 1997 R$19,900,OO

SCENIC AXE 1.6 2002 PRATA
COMP+GNV

. ·;"JI).I.8.1,.

TINO AUTOMÓVEIS
,

FINANCEIRA

GOL GI!I 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 1998 48X 396,00 SI ENTRADA

SAVEIRO CL BRANCO 1999 48 X 556,00 SI
ENTRADA

.

ESCORT ROBItO BRANCO 1994 36 X 355,00 Si
ENT�ADA '

CADETTE GL BORDO 1994 36 X 419,00 S !
ENTRADA

CAMIONETE F 1 0001991 Cf 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 125 2006 36 X 205,00 SI ENTRADA

YBR 1252003 36X0167,00 SI ENTRADA

206 SOJEIL DE 2,000,00 POR

R$ 18.500,00

(f) 3373·1387 /3373·1'
Rod. BR-280 km 60, sin - Imigrantes - Guaramirim
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V'E í C,U.L oe
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 * Enttadà Clube Atlético Baependi

ESCORT GL 1.81998 C. OH + OPCS ESCORT 1.6 L 1992

GOL 1.0 1994 -

FIESTA PERSONALIT 2003 C. OPCS PRETO FIESTA CLASSI 4P 1999 C. OH + OPCS

, PEUGEOT 307 FELINE 2005 ATU.

, EMAIS ...

BlAZER DL completa 99
CDRSA SEDAN milenium .02
CDRSA WIND 4P 02
MDNZA Sl/E 2P compl. 87
AUDI A3 1.8 COMPL. 03
PARATI Gill 1.0 TURBD CDMPLETA .01
PARATI G1II1.8 4P completa 01
PDLO 1.6 completo + rodas 03
GDL G4 4P com opes 06
GDL GIII4P .01
GDL MI 97
GDLF GL COMPL. 1.8 96
PALID WEEKEND 1.0.6 marchas opcs DÓ
FUSIDN completo 06
ECDSPDRT XLT 1.6 air bag+ couro .04
FDCUS GL 1.8 completo, 01
FIESTA GL 4P CDMPL DO
VERDNA GHIA 4P campI. + rodas 93
SCENIC RT 1.616VCOMPLETA .02
CLIO SEDAN RN 1,0 16V completo 03
'lIT 600 .04
co 125 Cf PARTIDA 00
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C-3 GLX 1.4
zees CINZA 4P CJ)MPLETO

R$ 35�OOO,OO

r STRASBOURGj
I I
, '

IIno EP 1.0 BY 1996 Escort Zetec 1.8 1999 Clio RN 1.0 2000
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VEíCULOS·
.

O CORREIO DO POVO I!t!I
FIM·DE·SEMANA, 12/13 DE ABRil DE200�

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 1014 - Centro

(em frente Posto Marechal)

NISSAN PATHFINDER 94
V-6, PRETA, COMPLETA,

AUTOMÁTICA
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-------------vEícULOS O COlmElO DO POVO DlFIM-DE-SEMANA, 12/13 DE ABRil DE 2008

Rua João Planinscheck, 293 � Nova Brasllia - CEP 89259-200 - Jaraguá do Sul - se

Compra - Vende
Financia

Charles - 9147.-5164

Sérgio - 9975-9054

Kadett 1997 dourado gasa 10.2 Un� es ie 1996 cinza gaso 11.500 Parati 16v plus 2001 azul gas/gn financiado

Chevi500 1993 branca gaso 9.800 Corsa hatch 1.0 mfi 2003 branco gaso 23.400 Gol cl básico 1990 . bege gaso 8.000
Gal special 2001 cinza gaso 17.800

Gol el 1992 azul alcoa I financiado Gal Special a/te 1999 vermelho gaso finane.
Dt 180 1991 branca gaso 3.500

Para!i el básica . 1989 azul alcoa I 8.800LogUs cll.8/vlN
.

1994 prata gaso 10.000
Chevette se 1987 azul alecol 5.500

finane. Ka 1999 cinza gaso 15.000 Fiesta hatch camp 2005 prata gas/gn 31.000
Monza classic 1988, marron gaso

Verona.glx 1991 azul gasa 7.500 Fusca 1975 azul gasa 5.200 F 1000 sr xk camp 1993 cinza diesel 36.000

Gol16v 1.0 mi 1999 cinza gaso 13.900 Kadett ipanema 1993 cinza alcool 10.500 F350 carr.madeira 2001 branca diesel 51:000

Goigi 1990 branco ga/gnv 7.900 Fiesta 4p ún, dono 1997 verde gaso 12.500
Gal plus 16v 1.0 2001 branca gaso 22.000

Tipo 1995 prata gaso 10.500 Versalles 2.0 gl 1992 azul gas.go 11.500

Corsa 2003 preto gasa
. financiado Fazer ys250 2008 preta gaso financiado

Neo at115 c/ part. .
2005 amarela finane.gaso

Gal eli 1.B 1995 azul gaso 11.500 Quantom gl 1987 vermelha . gaso financiado Turuna 125 s/parI. 1983 vermelha gaso 2.700
Parati s 1984 alcool alcool 3.500 Gal eli 1996 branco gas,gv 12.000

.

,

Cbx 200 strada 1995 azul gaso 4.500
Go11.8 1996 vermelho gnv 14.500 Ecosport xl! 1 .61 2005 preto ga.gn 44.000

Trailer 1983 branco 10.000 Biz es 125 c/part. 2006 prata gaso 5.800
Uno mille 1993 verde gaso 6.800

Agrale 1800
.

1991
.

branco diesel 24.500 Corsa super 1999 vermelho gaso 16.000
.

Shadow vtx 60 s 2000 preta gaso 21.000

Fusca 13000- 1979 bege/prata gaso 3.600
. Fiorino ie furgão 1994 branca gaso financiado Ybr 125 ed 2003 roxa gaso

Pegeout 1995 preto gaso 8.800
Quantum gl 2000 1992 vermelha aleool 6.500 Biz c100 'es c/part. 2004 preta 5.000gaso

Senic 2000 azul gaso 26.000
Fiesta 4p ún. dono 1997 12.500verde gaso. Cg 125 titan 1995 vermelha ga'so 3.500

Ivencofiat daily4912 20.01 branco diesel financiado
Versalles 2.0 gl 1992 azul gas.gn 11.5 Titan ks 150 2004 preta gaso 5.000

Ka gl 2001 branco gasa 16.500

verde
Tempra ouro 8v 1994 prata gnv 11.000 Biz 125 ks s/par!. 2P06 . vermelha gaso financiado

Cg titan ks 2003 gaso 3.800

Cg titan 125 2001 azul financiado
Grossfox campi 2005 vermelho gn.g.a 46.000 Biz es c/part, 2003 vermelha ga80 3.800

gaso

Corsa gls wd 1999 azul gaso ; 16.000 Gol plus 16v 2p 2001 cinza gaso 17.000 Biz es 12� cipart. 2006 preta gaso financiado

"2.78000

"4.9"0,00
"7.040,00
"9."'70 00

2".30000

24. 6 00

# sem taxa de adesão;
# Redução de parcelaapós contemplação (via lance);
# Carência de 2(dois) meses após contemplação (via lance);
# Antecipação de parcela na ordem direta ou inversa;
# Sem juros, sem taxas extra etc;

2..989

256,54
293,"9
32984
37275

42258

MESES MESES

30.00000 38.. 49 324 .. 7

35.000,00 445,07 378,20
40.000,00 508,66 486,26
50.000,00 635,82 540,29
60.00000 76298 64834

70.00000 890 .. 5 75640

80.000,00 ".0"7,3" 864,46
daraguá do Sul
Rua João Januário A
E-MAIL: uniaosilver

90.00000 ..... 4448 9725..

"00.00000
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l' O (�OltREIO DO POVOm- FIM.DE.SEMANA, 12/13 DE ABRIL DE 2008 vEícULOS------------

LEVE O SOL COM VOCÊ.
,

Joinville Jaraguá do Sul ,,"

473145.42421 Av. Marquês de Olinda, 17441 América 473370.4800 I Av. Prefeito Valdemar Grubba, 2120 I Vila lalau

".�,,, .. """". "0 ""'''"

'","
,

.'

..

,

Gabivai
Tudo que Você Quer" ,
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c

- , ,
..

.

"Ulti.ma qu:Ínzena' com pr�ço antigo de fábrica.
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:24X136X148X/60X � R�r�ir!O�76,°�-".

�4)u36Xl4;8x160)( a p�rtiÍ"'O,70,õA
24X/36XJ48XJ60X a'parti.tO,4Bo/c�'" . "" .'" ;."..

.

-�\t{,:�
,

�'., "',

Sua melhor escolha está aqui!
(47) 3373 ..4047 ,

CHEGOULB AUTOMÓVEIS
Ibautomoveis@hotmail.com

BR 280, Km 60, n° 329 • Imigrantes'. Guaramirim· se

, i 1
RenaultScénic 1.6 4 2004 Cinza G

l
.

R$ 35,500,00 �
----

O QUE FALTAVA PARA

JARAGUÁ DO SUL E REGIÃO

, . 1.

Fiat Palio Young 2 2001 Branca I
G R$ 13,900,00 I .

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

juros com cheques ou 3x sem juros _

com cartão de crédito. ((Insulte

parcelamento em até 6x no cartãor i ,
,-

Escort Zetec 4 1997 Verde G I
'

,. R$13,900,00 i

COBRIMOS·QUALQUER OFERTA!!!
De 2a à 6a das 8h às 12h e

das 13h30 às 18h.
_

Aos sábados das 8h às 12h.

Tel.! Fax: (41) 3370 1155
graffyarfjaragua@ferra,rom.hr

Tempra 2.0 ,41995 Prata G
R$ 10,900,00

Rua Walter Marquardt, 1250
Barra do Rio Molha • Jaraguá do Sul
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O CORltEIO DO POVOm iIM:DE:SEMANA:12ii3-õEABRiLDE200Õ·
- - -.- ------ .

(47) 3370-3015

ANTES DE COMPRAR SEU CARRO NOVO ...

CONSU E-NOS

Rua Presldente Epitácio Pessoa 570 f sala 02 - Jaraguá do Sul - Santa Catarina

Reorganizamos o seu CL�SSmILUS.
Agora ficou ainda mais fácil de encontrar o que você procuro!

Quinta-feira: CL\SSII\UlS Negócios
Sexta-fe'ira: (l.,\SsnIAIS Oportunidades
Sábado: CLASSIMAIS Imóveis/Parcimóveis!VeículoS/Produlos & Serviços

Anuncie (47)3371-1919 I 3055-0019
www:ocorreiodopovo.com.l1r
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Rua 25 de Julho, 300 Vila Nova • Jaraguá do Sul

Foné (47)3372 2900

PENSQU EM ACESSÓRIOS?
,. .

'TUDO NUM SO LUGA&. .*

SANTO
ANTÔNIO

rROTETOR,ES DE CAÇAMBA
PARA TODAS AS PICKUPS

;2",
. TRJfNSFORMESEU HATCH NUM SEDAN

(360 LITROS DE CAPACIDADE)
ENGATESDE
CARRETAS

PARA TODOS
OSMODELOS

..

SUA AVENTUflA COM S�GURANÇJJ
RACK E BAGlGEIROS PARA TODOS 5 MODELOS

Completa linha
de acessórios
automotivos:
Alarmes;;; )

Travas
Vidros
Xe"on
Rack
Calha de C'_uva
Santo Antônio
Capota Marítima
Estribo

�ára-choque
Rodas
Calotas
Caixas THULE

,-,- "':',

.vEngatesit'arrefá)� .

,

Carretas.para moto,
jet-ski e barcos, etc.

fmfiI11iII!1:3��
'!i'-

rtflrfJ D �
([tj [J1i1í(111kil

'&J{@�
�<mD
�-
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SEU CARRO ESTÁ NA VEíCULO.Ç SEM ENTRADA
CRÉDITO RÁPIDO E FÁCIL

.
"

AS, MENORE-Ç TAXAf, DO MERCADO

Você que exrg� veículos de qualidade, procedência garantrcJa
revisão. preventiva e Utn€:'! negociação transparente, venha nos visitar

FORD
.ECOSPORT4WD2.0 ·2004- PRATA·AO/ AL/VE/DT /DH/AC/LT ITE
ECOSPORT XLT 1.6 8V - 2Él07 - PRATA - AO IRE / FN t. VE / DT / OH / AC /
RLLlCD/LT/TE
ECOSPORTXLT 1.6 8V - 2005 - BRANCA - AO/RE/FN/VE/ DT / OH AC/
RLL/LT/TE
ESCORTSW 1.8-1998-AZUL-AC/DH/VE/TE/ DT /LT
ESCORT SW 1.8 -1997 - VERMELHA - OH / LT / DT
ESCORTSWGLX 1.8-1998- AZUL-AC/DHIVE/TE/DT /RLL
FIESTA 1.0 8V - 2005'.. Branca - Ári.! DT; LT
FIESTA 1.0 8V -1996 - VERMELHA - AO/ DT I LT
FIESTA 1.0 HATCH - 2004 - PRATA - DT / LT
FIESTA 1.0 HATCH - 2003 - BRANCA - LT/ DT
FIESTA 1.0 HATCH - 2003 - PRETA - LT / DT / AD
FIESTA HATCH 1.0 - 2006 - PRATA - AC;VE / TE /DT / LT/AO
FIESTA HATCH 1.b 8V - 2005 - BRANCA - TE

.

FIESTA SEDAN 1.08V - 2003- BRANCA -AO/ AL/DT /DH/AC/TE
FUSION - 2007 - PRETA - AO/ AB / CO / AL/ RE / FN /VE / DT I DH/ AC /
RLL/CD/LT/TE
KAGL 1.08V - 2004 - PRATA-AO/ AL/LT/TE
KÁGL 1.08V - 2000 - PRATA-AD/VEIDT /DH/AC/RLLlLT /TE

. KAGLIMAGE 1.0- 2001- CINZA-AO/VE/DT /DH
CHEVROLET
A�TRA SEDAN 1.8 àv .2004- CINZA-AOIAL/REIVE/DT/ DH/AC/TE
ÇELTA 1.0 8V - 2003 - BRANCA - BASICO

. CELTA1.0 8V - 2003 - PRATA - AL/ DT/ LT ITE
CELTA 1.0 8V· 2003 - PRETA - BÁSICO

.

CORSA CLASSIC LIFE· 2007 � BEGE - AQ; DT
CORSA HATCH 1.0 8V - 2001 - PRAfA - DT/ LT
CORSA HATCH 1.0 8V - 2001 - BRANCA - DT/ LT
CORSA SEDAN· 2002 - BRANCA - AO/ DT IAC
CORSASEDAN 1.08 V - 2005- CINZA- AO/ALNE/DT/DH/AC/TE
CORSA SEDAN 1.0 - 2003- BRANCA - AO/DT / AC
CORSA SEDAN 1.0 8V - 2002 - BRANCA·AO/ALI DT /AC /TE

TEMOS A MEHOR PRESTAÇÃO
HO FIHAHCIAMEHTO 00 SEU
VEíCUlO.·VEHHA COHFERIR.

CORSA SEDAN 1.0 8V -1998- BRANCA - DT / AC
CORSA SED�N 1.0 8V· 2005 - AZUL - AOIAL/ DT ITE
CORSA SEDAN 1.0 8V '.2002- BRANCA - AO/ DT
PRISMAJOY 1.4 8V· 2007 • PRATA·AOIAL/ DT ITE
VW
GOL 1.0 16V� 2002- PRATA·AO/AL/FN/YE/DT IDHIAC/RLL/LT ITE
GOL G3 PLU'S 1.0 16V - 2001 - BEGE - AOI DT / LT
GOLG31.0 16V - 2002 -AZUL-AO/DT/DH/TE
GOL G31.016V - 2001 ··BRANCA - DT/ LT
GOLG31.0 16V· 2001 - PRATA - AL/ DT/ LT ITE
GOLG31.0 16VPOWER -2002 - BEGE -AOIALlOT IDH/LT /TE
GOLMI-1999� CINZA-DT /LT/AO

'

GOLPOWER 1.68V - 2003 - CINZA-AO/DT /LT
GOL SPECIAL -1999 - CINZA· DT/ LT / AO
PARATll.0 16VTOUR - 2002- CINZA-ALIVE/DT/DH/LT/TE .

SANTANA - 2001 - CINZA - AO / DT / OH / TE
SANTANA 1.8- 2001-PRATA-AC/Df.i/VE/TE/RE/DT
FIAT
FIORINO 1.5 FURGÃO IE - 1997- BRANCA - BASICO
IDEA 1.48V - 2007 - BEGE-AO/FN/VE/DT /DHiAC/LT /TE
pAllO 1.0 - 2001 - AZUL - AL/ DT / LT ITE .

PALIO 1.0 8V -1997 - VERMELHA -AO/AL/DTILT /TE
PALIO EX 1.0 8\1 - 2001- BRANCA-AO/AL/DT/LT
SIENAHRE 1.08V -2007 -AZUL-DT /DH/TE
STILO 1.88V - 2005- VERDE -ALlAO/RE/VE/DT/ÚH;AC/CD!LT /TE
UNO MILLE 1.0 8V - 2001 - AZUL - BASICO
UNO MILLE SX 1 O -1997 - VERMELHA - AO/ DT / LT
RENAULT
CLIO 1.0.l6V - 2004� BEGE-AOI ABI ALIVE/DT /DH/AC/LTITE
CLIO HATCH 1.0 - 2003- PRATA -AO!AllOT /TE
CLlQHATCH 1.G16V-2005 - PRATA- AOIAB/ALIVE/DT IDHIAC/LTI
TE

.

.' ,

CLIO HATCH 1.0 16V - 2004 - BRANCO -AOIAB/ALIVE/DT /DH/LT /TE
CLIO HATCH 1.08V -2001- CINZA- AOIABIVE/DTJAC/CD/LT /TE

CLIO HATCH AUTi.O 8V - 2006 - CINZA - DTI LT
CLIO HATCH EXP 1.0 16V - 2004- PRATA - AOI AB/VE/DT IDH/ ACI LT /
TE

- CLIO HÀTCH PRIV 1.616V - 2004 -PRETA -AO/AB/RE/ABIVE/DT IDH/
AC/RLL/CD/LT ITE

.

CLIOPRIVILEGE 1.616V SEDAN - 2005 - VERDE - AC I OH! VE /TE I AB I
DT/LT/RE/RLL/CD

'. .

CLIO SEDAN AUTENTIC 1.0 16V - 2004 - PRATA - AOI DT/ LT
SCENIC 1.616V - 2004- PRETA -AO/AB/RE/VE/DT I DHIAC/LT ITE
SCENIC 1.616V - 2001-BRANCA·AOI AB/VE/DTIDHIAC/LT ITE
SCENIC AUT 1.616V - 2005 - CINZA - AO/AB IVEI DT/ OH I AC / LTTE
SCENIC EXP 1.616V - 2005 - CINZA - AO/AL/ AB/ RE/ AB/VE/ DT / DH/
AC/RLL/LT/TE
SCENIC EXP 1.616V - 2004 - VERDE· AO/AB/RE/VE/DT IDHIÁC/RLL
/LT/TE

.

SCENIC EXPRESSION 1.616V - 2005 - BEGE - AC I OH I IJ.E-/TE / AB / DT /
LT
SCENIC PRIV1.616V· 2004 - PRETA -AO/CO/FN/AB/RE/AB/VE/DT /
OH/AC/RLL/LT/TE/CD
SCENIC PRIV 2.0 16V - 2004 - PRATA-AO/AB/AL/RE/FN/VE/DT /DH/
AC/RLL/CD/LTTE
TOYOTA

.

COROLLAXLl16WT AUT. - 2003- PRETA - AO/ABI AL/RE/FN/VEJDT I
DHIAC/RLL/TE
PEGEÓUT
2061.0 SENSATION· 2004 - CINZA- AOIAL/VE/DT /LT ITE
-206SW 1.6 ·2008 - PRETA-AO/ AL/RE/FN/ AB/VE/DT /DHIAC/RLL/
CD/LT/TE
3071.6J6V· 2007· PRATA-AQ/RE/FN/VE/DT IDHIAC/RLL/CD/LT /
TE
CITROÉN
C3 GLX 1.4 - 2006 - PRATA - AOI RE/VEI DT / DHI AC I RLL/ LT /TE
XSARA PICASSO 2.0 16V - 2002 - AZUL - AO lAB / CO / RE I FN / VE lOT/
DHIAC/RLL/LT ITE
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v e i c u I o s

3370-3113
Av. Prefeito Waldemar Grubba, 4040 • Centenário· Jaraguá do. Sul

www.streetcarveiculos.com.br

Pick-Up Corsa 1.6 2003 R$ 20.990,00

Compra-se
carros

batidos.

Tr: 9952-9449"

VENDE':SE
TO'R·NADO
2002, bem'
conservada ..

R$ 6.900,00.
n. 8848-1838 ou
I 9953-2627

• • COMPRA - VENDE .. T�OCA - FINANCIA

MU LLE'R R. Madna 'Frutuoso, 433 - Centro
.

.

'.
E�mail: mullermultimarcas@yahoo.com.br

[_ty1ULTIMARÇAS) 3371-4789 I 8816-6666
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fAI FIM-DE-SEMANA, 12/13 DE ABRIL DE 2008

INFORMÁTICA I TECNO�OG�Ã'

. Micro. Computador Intel Celeron 420 1.66hz Notebook ACER 3100 AMO

Semprom 3500 t.8GHz com Web Cam
PROCESSADOR INTEL CELERON 420 1.6GHZ SEMPROM AMO 3500 (1.8GHz, 512KB L2 CACHE)

PLACAMÃE GIGABYTE MEMORIA DDR2 512MB (1SLOT LVRE) .

MEMÓRIA 1024MB DDR2 PC667 KINGSTON HD 80GB 5400RPM SATA
HD BOGB 7200RPM SATA 2 SAMSUNG DVDRW DUAL LAYER

GRAVADOR OVO (grava dvd, grava cd, lê dvd, lê cd) VGA ATI RADEON X11 00 DE 32MB ATE 256 COMPARTILHDA
DRIVE 1,44 CAMERA 1.3 MEGA PIXEL

TECLADO MULTIMíDIA TELA 15.4 WIDE XBRITE
MOUSE ÓTICO LEITOR DE MEMORIAS DIGITAIS

CAIXAS DE SOM PESO 2:9KG
LICENÇA WINDOWS VISTA 'ORIGINAL' CARCAÇA E MESA 'PRATA CQM

TECLADO PRETO EM PORTU�UES
R$1.900,OO à vista cf
maleta de brinde .

R$799,OO à vista
. (não acompanha monitor e estabilizador)'

Notebook Acer Aspire 4720 Intel Core Duo t,73Ghz cf Web Cam
INTEL PENTIUM DUAL GORE T2370 DE 1.73GHz, 533 MHz 1 MB L2 CACHE "

.

MEMÓRIA DDR2 2048MB 667"(2X1 GB)
HD 160GB 5400RPM SERIAL ATA
DVDRW SUPER MULTI
VGA ATI MOBILE X31 00 128MB DEDICADO E 123 COMPARTILHADA
TELA 14.1 WIDE XBRITE
CAMERA 1.3MEGAPIXELS
WIRELESS 802.11 G
BlUETOOTH 2.0+ERD

CARCAÇA PRATA COM MESA E TEGLADO CINZA EM PORTÜGUES
PESO 2.55KG·

, R$2.370,OO à vi,sta cf maleta de brinde
,.

,

BREVE EM NOVO ENDERE.. ·0, COM ESTAt.IO·NAMEN·YO PRO,P'RIO!!!.
� "_ ..
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.apenas

1499 00, ,.

a vista

games

'Rua Jorge Czerniewicz, 99 - Sala 08 - Fone: 3371-3328
Anexo ao Hotel Saint Sebastian em, f.rente à Scar.

-
- �.,.'

-

.

.
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-------------------PRODUTOS & SERVIÇOS--------

MUNDO SEM-FIO!
Engana-se quem pensa que o mundo está "por um fio"!
Bem-vindos ao Wi-Fi Zone!

facilitar a instalação física da rede local, dispensando assim

"quilômetros" de cabos.
,

Mas como funcioná essa tecnologia? Muito simples,
um roteador wireless (ligado ao seu modem adsl), emite um
sinal em alta freqüência (normalmente.Zvlghz) e os

computadores da área de cobertura que possuem o cartão de
acesso wireless recebem esse sinal. Por ser um sinal de alta

freqüência, não há interferência em outros equipamentos
eletrônicos. A conexãoWi-Pi (wireless fidelity) utiliza o

padrão -802.n de comunicação sem fio, o que engloba
diversas redes com características levemente diferenciadas,
como área de alcance, velocidade máxima de transferência e

freqüência do sinal. Temos hoje como mais conhecidos os

padrões 802.11b e o 802.11g.
A ordem agora é mobilidade;Wi-Fi é uma nova

tendência que esta dominando o mercado no segmento de
'n -:1" f'!l"mternet. rortanto, se o seu mune o esta por Um 10 , move.

Com a constante evolução, e cada vez mais visando a
praticidade, a tecnologiaWi-Pi que proporciona o acesso à

internet sem fio e em banda larga, chega com todo gás para
darmobilidade e praticidade aos usuários. E para contribuir
com o crescimento. daWi-Fi, no ano de 2007, no Brasil,
houve um aumento de 183% nas vendas de notebooks, sem
contar o crescimento das vendas de outros dispositivos que
também tem o recurso.Wireless (SmartPhones, Palm-tops e

outros). Por este motivo essa mania ganha status no Brasil.
Os hotspots (pontos de acesso Wi-Pi) já estão bem

conhecidos nas maiorias dos hotéis e aeroportos, porem, o

crescimento dessa tecnologia não pára por ai. Muitos
comércios como cybercafés, shoppings, livrarias,
supermercados entre outros, implantaram essa tecnologia
como recur�o de marketing, sendo que com o ponto de

.

acessoWi-Fi os clientes com dispositivos móveis,
permanecem mais tempo dentro do estabelecimento,
gerando assim um aumento nas vendas. Saindo um pouco da

aplicação em locais públicos, a Wi-Pi esta também fazendo a

cabeça de muitas empresas e usuários residenciais, por -

Tiago Struck
Consultor Técnico

_ Email/MSN:tiagostruck@gmail.com

TM

ZONE
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CAMINHO DE SUCESSO
No ano de 1980, quando abriu as portas do seu comércio pela primeira vez,

Paulo Ademir Floriani talvez não imaginasse a trajetória longa e vitoriosa desse

simples ato. No início, a Comercial Floriani era uma sala modesta e alugada. Os
funcionários: ele e a esposa. A atividade: Manutenção de máquinas de calcular e
escrever. Devagar, com competência e atendimento diferenciado, a clientela foi surgindo,
crescendo e exigindo mais. Dispostos a atender a demandá, passaram a vender cabos, bobinas e

fitas para máquinas. O mercado pedia inovação. Prontos a atender esse quesito, passaram para o

ramo de móveis, comercializando apenas cadeiras e escrivaninhas. Com á atividade a pleno
vapor, contrataram seu primeiro funcionário. Com perseverança, otimismo e visão, Ademir
construiu a sede própria e ampliou as atividades, atuando na área de móveis e' equipamentos
para escritório. Era o ano de 1988. Mais investimentos, a terceirização do setor de consertos e a

mudança da razão social: FLORIANI EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA. Hoje,
..

28. anos após abrir aquela primeira porta, Ademir fala com orgulho da- empresa que 'criou. Não

necessita falar muito, pois a opinião pública é clara: Por 10 anos consecutivos a empresa

conquistou o prêmio Phodium de destaque no setor. Atualmente a Floriani tem uma área

construída de 1.0000m2'� comercializa móveis para escritório e informática, cofres, nobreak's,
calculadoras, máquinas de escrever, relógios de ponto, bebedouros, ventiladores, retro

projetores, impressoras (jato de tinta, para cupom fiscal e de cheques), fax e toda a linha de

papelaria .. Com uma frota própria de veículos, a empresa atende toda a região, com a entrega

gratuíta. Sempre atenta às mudanças e aperfeiçoando-se ao longo dos anos, a empresa preza
satisfazer o cliente em todos os aspectos Entre os clientes a Floriani é sinônimo de

qualidade, preços acessíveis e atendimento díferencíado.já entre os fornecedores, a empresaP
'

tem uma parceria empresarial de muitos anos e um crédito de confiança que advérn da
.

.

seriedade e honestidade presentes nestes 28 anos de trabalho: O
diretor comemora as quase três décadas de sucesso e o prêmio

. Phódium conquistado recentemente. E conclui: "É um orgulho
para a Floriani receber tal reconhecimento e participar

ativa�ente do progresso e desenvolvimento da nossa linda

[araguá do Sul."

-
.

Floriani Equipamentos pi Esêritório Ltda
.

Rua Venâncio da Silva Porto, 353 - Jaraguá do Sul - S
Fone (47) 3275-1492 Fax (47) 3371-8060

www.florianiequipa�entos.com.br
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Parabéns por mais essa. conquistaI

Rua João Planincheck,. 157 - Nova Brasüa
Tr: 3371-2100

E-mail:sindmet@netuno.com.br

u patrimonio"
.<

Equipe Limps Prestadora de Serviços L
Rua 25 de Julho, 144 - Vila Nova

. Fone: 3376-0737
www.eguipelimps.com.br

LABORATÓRIO

FLEMING
DE ANÁLISES CLíNICAS

RUA REINaLDO RAU, 576 - FONE: (47) 3275-2755 - FA-X: (47) 3371-7946 - 89251-600 - JARAGuA DO SUL - se

i ' .� R.FO II MilS

(') 4It(J,�� .(,t(JÚ
o •

Aqui você vai enconfrar uma maneira
.

de parsonaltear a roupa de séus

funcionários corn qualidade e estilol

Majoka Uniformes Ind. e Com. Ltda.
Rua Barão do Rio Branco, nO 505 - Centro - Jaraguá do Sul- se .

Fane / fax: 3371-8680 I majokafilial@netuno.com.br
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• PLACA MÃE GIGABYTE GA,:,945GZMS2-
• MEMÓRIA 1024 MBYTES DDR2 667MHZ
• PLACA DE VíDEO INTEGRADA 64 MBYTES
• DRIVE DISQUETE 1.44

• GRAVADOR DE .DVO
• TECLADO PADRÃO ABNT2 PS2
• MOUSE ÓPTICO PS2

_. CAIXAS DE SOM ACÚSTICAS
• FAX MODEM 56 KBYTES .

• MONITOR LCD 17" LG L1753T

www.formigarLcom.brI47 3371.0034
�R. Roberto Ziemann, 201 - Czerniewicz• HARD DISK 160 GBYTES SAMSUNG SERIALATA

• GABINETE 4 BAIAS ATX

MANUTENÇÃO, DESBLOQUEIO DE VIDEO GAMES,
JOGOS, ACESSÓRIOS E CONSERTOS EM GERAL.

revenda

PIIGsu
Destravamos o seu Playstation 2 (qualquer modelo)

na hora com 1· jogo a escolha do cliente.
3 meses de garantia a R$ 100,00 ou 3X s/juros

'"
� *Venha tonhecer a promofão rIM é "
E

i retarregue 'sell celular e .ganhe "vezes o valor
� - em bônlls para ligar para telulares rIM ou lixo rIM.

i Ligafões válidas para todo o BrÍlsil.
.

8
..

Samsung C510
cl câmera
Apenas
R$ 279,00
1+11 -

R$ 32,00

Apenàs

R$'139,OO

,00
1+11

R$

Helõgio de Mesa

15,00 unidade-
Tamanho: 12 em

Com impressão
de sua foto preferida
quantidade mínima 3 peças

Consulte-nos para mois quantidade

Sony Ericsson W200
cl câmera, Mp3 e rádio

-

Apenas

R$349,OO
1+11 '

$ 39,90'

Motorola W375
cf câmera e rádio
Apenas

R$ 29',O�
1+11

R$ 35,00
Relógio de Parede

Tamanho: 25 em
10 Peças 15 ,00 unidade
20 PeÇaS 14 ,00 unidade
30 Peças 13 ,00 unidade
40 Peças 12 ,00 unidade -

50 a 100 Peças 9,00 unidade

Com a logomarca de sua empresa
Para impressão de foto consultor preços

Informações
(47) 3273-7645

vendas@destaquebrindes.com.br
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PRODUTOS & SERVIÇOS-

Jatol X
Informática &
Automação

Rua: Marína Frutuoso, 873
Centro - Jaraguá do Sui - SC

Fone: (47) 3273-0090
(47) 3371-0155

fatorx.informatica@gmail.com
fatorx.automacao@gmail.com

¢ Venda e Manutenção de equipamento de informática
,�Consultoria Técnica
¢ Conserto de Impressoras e Monitores
¢ Instalação e Configuração de Redes Industrial eResidencial

,> Consultoria em Montagens e Instalações de Painéis Elétricos
c;-.., Projetos e Softwares em Máquinas Industriais
,> Assistência Técnica Industrial
¢ Desenhos em Auto Cad

I�eQ�!Qs:gÁ�
Rua: Epitácio Pessoa, 85 - Centro

i
Maiores Informações I

Fone: 3055-2021 I
I

ESCOLA DE CABEtEIREIRO ClEM SAHB -

JARAGUÁ DO SUL/SC'
Certificado reconhecido pela Secretaria
Estadual da Educaçãe Portaria E nO 186

28/12/1999 - Registro n? 4480

IMAGEM PESSOAL:
- Cabeleireiro - Estética Facial e Corporal
- Manicure e Pedicure:" Unhas Artísticas
- Depilação - Maquiagem

,TÉCNICAS DE MASSAGEM:
- Ouallflcação em Massoterapia
-'Shiatsu

.

- Ouiropraxia
- Massagem na Cadeira Ergonômica

.
SIMPATIA PARA EMAGRECER - CHICO XAVIER

Quarta-feira pela manhã coloque % copo de água e dentro dele o número de

grãos de arroz correspondente aos quilos que deseja perder. Não coloque
grãos a mais, pois os quilos perdidos não serão recuperados. Á noite bena a

água deixando os grãos de arroz completando novamente com % copo de

água.
'

Quinta-feira pela manhã em jejum a água deixando os grãos de arroz,

completando novamente com Y, copo de água. Sexta-feira pela manhã em

jejum beba a água desta vez com os grãos de arroz junto. É importante
conservar o mesmo copo. Não faça regime, pois a simpatia é infalível.

Publique na mesma semana.

Agradece Angelita

MULTIC:()M
'SEGURANÇA ELETRÔNICA

DETETIVES
PARTICUlARES

• SigilO absoluto
• Causas trabalhistas
• Extraconjugal

"

• FunDs e roubos
• Pessoas desaparecidas
'1 • Portão eletrônico

• Interfone
• Alarme
ó Controles de acesso

• Câmeras - cftv

Tr: 3310-1929 I 9931�9138
. detetívelorí@yahoo.com,br

DETETIVES
PARTICULARES

Investigação em Geral, Civeis e

Criminais, Comércio, Indústria, Furto,
Roubo, Sinistro em Geral, Contra

Espionagem Industrial,
'üesaaareeímentoe, Extra-Conjugal,

Investigações Trabalhistas

INSTALAMOS ALARMES NAS PRAIAS

(47) 3372-0556
9912-8114

ATENDIMENTO 24 HORAS
(BRASIL E EXTERIOR)

nacional@hotmaíl.com

473273-7226 I 9171-1023
Rua José Narloch, 1456 - São Luis
multicom. jgs@brturbo.Gom.br

Meninas Mariazinha

1471 9963-5544

encontro J)os amigos e casais

ShOW ee streeP tese.
com maiS I'e 15 mulheres

Aberto de Segunda a Sexta.
Horário: das 15hOO as 3hOO
Rua Joaquim Francisco de Paula, 1
Chico de Paula

Tel. 3273·2347 I 8853

Matriculas abertas no

CENJRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CO�MÉIA
- Berçário - Maternal - Jardim

Tr: 3372-1123

ANUNCIE AQUI!
33'71.-1919
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........ - ··PRODUTOS & SERViÇOS

RODíZIO, DE PIZZAS .. MASSAS.,
CHAPEADOS E BUFFET DE FRIOS

.

Di·SII·Pizza
3275-2876

.. Todos os dias a partir das 18h30

,

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

.

<'

.
. ,

.

Reorganizamos o seu CLASSIMAIS
Agora ficou ainda ma'is fácil de encontrar o que você procura!

. '.

Quinta-feira: CI.A,"iSIIUAIS Negócios (anúncios de linha I imóveis I veículos I saúde I pet)

Sexto-feira: CLASS.BIUS Opo'rtunidodes (empregos I cursos I concursos) .

Sábado: CL\SSIl\14lS Imóveis
(;USSIMUS Porcimóveis
CL4SsmlUS Veículos

.

cussD!Ais Produtos & Serviços (informático I tecnologia)
•
.' � '

•• "

,
I'

.-,
" ''':'' ". ,,'.'�.', ':.' �. I,

.

, ..
'. � . '�,'.

"

,

"

,.

." ,

Anuncie (47) 3·37t-1919·13055-001.9
www.ocorrefOdopovo.com.br

. .

"

I

!
. I
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--�------VARIEDADES

Por Fabiane Martins

-O CORREIO DO POVO IESABADO. 12 DE ABRIL DE 200ã

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 Adolfo Smekatz,
que completou idade nova dia 8.
Sua família deseja felicidades.

Danielle Bartel Manske colou Grau
em Marketing dia 28/3, pela Unerj
na Scar. A mãe Beatriz Bartel

deseja muito sucesso nesta nova

etapa que agora se inicia.

Tanise Maurilia Pereira, trocou idade .

dia 13. O esposo Lourival e o filho

Henrique mandam os parabéns.

Trocaram alianças
no dia 5, o casal
Sueli Simone
Schulz e

Marcos

Rogério
.

Grossklas.
'Felicidades.

.

-

Parabéns para Oaiana
B.orghesan, q'ue trocou idade
dia 6. Seus a'migos, colegas de
trabalho e toda a família

desejam muítas felicidades.

-EDUCACÃO EM '

�UARAMIRIM

Recentemente Leonardo, e
sua mãe, Márcia, estiveram no

Chile, onde visitaram o palácio
do Governo.

Parab,éns para Bruno que completou
15 anos dia 10. Quem deseja
felicidades com muito amor e

carinho são seus pois e. irmão.

,

PatríCio e Pyetra Vegini.
Morgado, mãe e filho enfeitam

, a coluna de hoje.

O simpático casal Luiz e Sebastiana
Pro, completaram bodas de diamante
(60 anos) dia 3. Filhos, netos e
bisnetos màndam os parabéns.

Lídia Verbinem Eichnberger,
completou mais um ano de vida dia
9, A filha' Ágata, o genro Max e o

neto Dionei, mandam os parabéns.

A pequena Saro, mondo os parabéns poro a madrinha
Alessandra Mathias que trocou. idade dia 10.

A pesquisa BooS Prãücas nas Redes [\tijfltdpars de armoD real.� l1l'EIa lUllNlliCff (f1lJl!OOl!i1l-� I!JAiribftms� alidlllmiID))
em parceria cem oMirIWé� daEc!u� e!.Jlr!iOO Itti� 00s l!líirl�.jitiiimDÍ$.� (�Iilie)).

.

Guammirim ganhou destaque pea aistêma de sallas \OOI!ll!i.��� aintiWli�. ttl!Jll$lll$é�cãI<dI�ia\,
o Dia da Famib na,EstOla. ÔniOOs da literatura e 111lIfmmãfia:�aO_m��tll!Jlll!\,�_m.�min"

"�, ': o p_rofeSsm"de apeio éw� 00fiM�1E1OO�{i!jWi_tal.��.-
'

- .�' . ".

"
�
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LOTERIA"
.

CONCURSO N° 1887

16 - 11 � 45 - 50 - 62

LOTERIA

CONCURSO N° 313

02 '_ 03 - 06 - 01 - 09
-12-14-15-16

H-18�,H�-

VITRINE--;---,----------

Nova edição do
Nereu in Rock

Acontece ,hoje a 20 edição do "Nereu in
Rock". Com o objetivo de mostmr o talento
das bandas locais e incentivar a divulgação
cultuml, o evento também promove a cons

cientização. Ministmda pela diretom do
. instituto Rã-Bugio, Elza Nishimum Woehl,
terá a palestm "Vamos Salvar o Rio Itapo
cú" antes do show. O ingresso custa R$ 7 e

mais a doação de um quilo de alimento não
perecível. Os ingressos podem ser adquiri
dos nos Postos Mime, na Dacolli Modas e

no Pequeno Príncipe (em NereiJ Ramos) a

Cio. dos Discos.

Oficina de Design
Sócio-Ambiental

O Orbitato de Pomerode realiza vórias ati
vidades na região' e desta vez será sobre
Design e Artesanato e Design e Baixa Tec
nologia. O designer de produto Christian

.

Ullmann vai conduzir a oficina e falar sobre
as implicações e possibilidades, sociais e

ambientais, destas relações. O curso, rea
lizado entre 28 a 30 de abril. cústa R$ 320
e R$ 280 pam estudantes. Informações e

incriçõeS pelo telefone (47) 3395-1722.

.

Faleceu às 20h do dia 9/4, o Jo
vem Mayko Proença dos Santos,
coin idade de 25 anos, o sepul
tamento foi rea.lizado dia 10/4
as 16h, com saída do féretro da

Capela Nossa�Senhora Aparecida,
seguindo para o cemitério ,Muni
cipal da Vila Lenzi

Faleceu às 4h do dia 10/4, o Sr.
Antonio Joüo de Oliveira, com

idade de 54 anos, o sepultamento
foi realizado dia 11/4 as 9h, com
saída do féretro da Residência na

Rua Getulio Vargas, em Araquari,
seguindo para o cemitério Munici

pal de Araquari.
.

.

Faleceu às 19h40 do dia 10/4, o

Sr. Il'mgard Wocl'lolz Gaedke, com
idade de 79 anos, o sepultamento
foi realizado dia 11/4 as 17h, com
saída do féretro da Igreja de Deus
do Brasil, seguindo para o cemlté
rio Municipal do Vila Lenzi.

Faleceu às 21 h do dia. 10/4, a

Sra. Alida Anti Berta Konell Stre
low, com idade de. 91 anos, o se

pultamento foi realizado dia 11/4
as 15:30, com saída do féretro da

Capela Mortuória da Vila Lenzi, se
guindo para o cemitério da Barra
do Rio Cerro.

MARISTA
A estrela que Ie m

longe este em toda, pàrte
Um .quia está presente em

todos os lugares; e assim é a
.

Rede Marista; presente emZ?
países, tem uma qualidade no

ensino que, da Educação'
Infantil ao Ensino Médio, 'segue
sempre na melhor direção. .

Rede Marista" a estrela que vai
, guiar o seu futuro .

Em Jaraquá do Sul:
'

..

C· O L É G I ·0-,

IS
SÃ l U í s
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Moradores não escondem a insatisfação com o estado do ruo e reclamam do falto de investimento

.QUAL É A MAIOR DIFICULDADE DE
MORAR NA RUA ERVIN RUX?

INGWAlD KRISCHANSKE,
45 anos, morador �á 15 ailOS

"Desde que estou aqui sempre
foi assim. Se o janela fico aber
to nem preciso de papel, é só
escrever em cima'da mesa"..

VALTRAUDES RAASCH, 52
anos, moradora há 22 anos

"Se sento no mesa poro comer

tem que ser rápido "porque
enche de pó. O médico disse

que tenho que procurar outro
lugar poro morar".

MARITÂNIA FABIANE, 36
anos, moradora há 16 anos

"Eu tenho salão de beleza e

enche de pó. Assim é difícil
manter o ..estabelecimento

.

porque o Vigilância Sanitário
cobro limpeza".

VERA DALLMANN; 57
anos, moradora há 22 anos

"Tudo fico difícil. Não dá
poro deixar o corro sem

tampar. Meu filho e eu somos

alérgicos, mos fazer o que?
Vou poro onde?".

ClACI VOlLES, 38anos,
moradora há 4 anos

"É muito poeira. Eu sempre
limpo, mas nunca adianto.
Quando chove tem buraco e

,

estrago o corro. Se está seco,
tem poeira".

ADA RAASCH, 52 anos,
moradora há 20 anos

"Não ·temos assistência nenhu
ma aqui, além de pagar coro
o IPTU. Tive que comprar um
nebulizador poro deixar
em casa".

FALTA ESTRUTURA

O CORREIO DO POVO rnSABADO. 12 DE ABRIL DE 2008

Reivindicação
já é antiga no

Rio da Iuz
Excesso de poeira causa
doenças e indignação
JARA�U" DO SUL

A falta de cor deve-se ao

predomínio de outra: a mes

ma poeira da rua cobre as ca

sas, os carros, as roupas e até
a comida. Este cenário amare- .

lado fica na Rua Ervin Rux, no
Bairro Rio da Luz, cerca de 14

quilômetros do centro de Ja
raguá do Sul, ainda perímetro
urbano. Lá a comunidade teve

que se adaptar ao problema
da falta de pavimentação para
continuar em suas moradias.
As janelas ficam trancadas na

. hora de comer, os carros sem
pre estão cobertos, as casas

não precisam ser pintadas e

a grande parte dos moradores

obrigou-se a comprar o nebu
lizador (aparelho que-dilata os

brônquios pra facilitar a res

piração). No fim deste trecho
residencial fica a garagem de
uma transportadora e a rua

também corta o acesso a Po
merode, Os moradores calcu
lam que 40 caminhões diários
usam o atalho.

A senhora Dinorá Marques
Cândido, 59 anos, mora na lo
calidade há mais de 20 e so

fre de bronquite desde então.
Ela liga a cada 15 dias para a

Prefeitura e já organizou um

abaixo-assinado, "mas nada

adiantou". O próximo passo,
segundo Dinorá, é fechar o

acesso. "Já fomos na delegacia
para trancar a rua, mas eles
falaram que iam resolver",
disse, garantindo que desta
vez vão até o final. "Queremos
que venham até aqui para ver

o que a gente está passando",
afirma Dinorá. Outra reclama

ção é o forte cheiro de frango e

ração devido à carga transpor
tada pelos caminhões: ''A po-

. eira me agonia e quando passa
um caminhão tem que fechar
o nariz".

O� ..moradores desistiram
de fazer o segundo abaixo
assinado. Eles acreditam que
trancar a rua poderia agilizar
a solução. "Não dá mais. O
meu' bebê de três anos tem

problema de bronquite e vive
trancado em casa", desabafa
a zeladora Sonia Iolanda Ma

tins, 30 anos, "e quando chove
não tenho como levar ele para
a creche". A chuva traz outro

problema: o excesso de lama e'
buraco. Para pegar ônibus, os
moradores têm que andar até
a rua principal. "Quando cho
ve tem que levar dois sapatos",
realça dona Dinorá.

__
J

LUCIANA DE AGUIAR
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CAFEZINHO
Quando achamos que de tudo já foi visto no mundo... Em Londres, na Ingla
terra, uma loja de departamentos está vendendo um café gourmet, que traz
.em sua mistura grãos tirados de fezes de um tipo de gato selvagem. Segundo
os vendedores, a "iguaria", também chamada de "cafte raro", é uma mistura
de grãos raros de café, e está sendo vendida pela quantia de 50 libras a

xícara, o equivalente a R$ 168,00. Essa é demais! ..

DE VOLTA
O empresário amigo Percy Joesting e sua esposa Marina, estarão
de volta à Jaraguá na próxima segunda-feira, depois de curtirem
merecidas férias com os patrícios em lisboa, Portugal.

PODE DISPOR
O chefe de determinada empresa

. inspecionava a casa, de manhã
logo cedo. De repente avistou uma

ponta de cigarro no chõo. Chamou
o serviçal e perguntou:
.. Seu Elias, de quem é essa ",(óia"
aí no chão?
- Não é minha não, patrão. Pode
pegar pro senhor.

.

LEITOR DO DIA
O leitor da-coluna de hoje é o pre
sidente dó Associação de. Mora
dores do Bairro São Luís, Arlindo
Buzzi que lê a-coluna e será hoje
anfitrião, a partir das 20 horas, no
GT Socyeti, em frente ao Urbano, da
festa de.20 anos da associação.

CENA URBANA
Ontem, por volto de 7h30, no

terminal de ônibus, uma jovem
reclamou de um taradinho que
estava com "terceiras intenções"
no ônibus lotado e levou um tapa
na caro. Indignados, outros passa-

,

geiros reagiram e deram chutes,
socos e pontapés no saliente. Há
testemunhas!

TRIBO
Hoje à noite, quem movimenta a

choperln Bierbude, o espaço mais
badalado no momento, é a ótima
banda Tribo da Lua. Vale conferir.

RAIVA!
Olha só: a raiva foi, nos últimos
meses, a doença contagiosa mais
mortífera da China. Por isso, Pequim
iniciou uma componha para verificar
se todos os cachorros no país estão

registrados e vacinados, in�lusive já
pensando nas Olimpíadas. E bom se

cuidar mesmo, porque essa tal de
raiva·é uma doença do cão!

FLORA STYLE
Hoje à noite a partir das 22 horas,
assinado pelos jovens promoters Edu
ardo Fogaça e Fernando Raboc�, rola
uma festa hiper diferente em Jaraguá.
Trata-se de um evento que será rea

lizado num espaço'aberto da Flora e

Botiquem, com tendas, mesas Vips,.
Lounges, bar de coquetéis, transpor
te vip, rodadas de champanhe free
para elas e o que é melhor, se de
repente São Pedro não ajudar, sem
problemas, a cobertura abriga todo
mundo numa boa.

AVAtJT PREMIER
Na quarta-feira próxima (16), às 19
horas, as mulheres mais descoladas
de Jaraguá 'serão' presença vip na

Casa Geraldo, em Jaraguá, pois na

ocasião acontecerá o avant premier
da 2° Festa doChcmpanhe, que será
realizada dia 14 de maio no Kantan.
Durante o coquetel rolarão desfiles
de moda assinado produzidos por
Márcio Poloschi.

DO LEITOR
Maneiras de fazer algum feliz na vi
são do boa gente Oscar Luiz Maba
"Dê um beijo. Um ab.raço. Um passo
em sua direção. Aproxime-se sem

cerimônia. Dê um pouco de calor, do
seu sentímente. Assente-se bem perto
e deixe fiéar, algum tempo ou muito
tempo. Não conte o tempo de se dar.
Aprendo a burlar a superficialidade.
Sonhe o sonho, sem' duvidar. Deixe. o
sorriso acontecer. Liberte um imenso
sorriso. Rasgue o preconceito. Olhe
nos olhos."

Daniele Spézia e Marcos
Hubner, trocam alianças
hoje na mõo esquerda.
A cerimônia acontece
às t9h30 na Igreja
Evangélica Apóstolo
Pedro

". Acautela"te de

pequenos extravagâncias;
uma pequeno fenda

pode fazer naufragar
um navio.",

.

BENJAMIN FRANKLIN

Curtir o jogo do Juventus
x Atlético de Ibiramo, às

16.horas, no João Marcatto.

CANDIDATO .

Segundo lente fidedigna o ex-deputado Udo Wagner e o advogado �demir
Iiidora, ambos do Pp, devem anunciar na semana quem vem a eendldntur«
da dupla. Udo no cabeça e Ademir de vice: Quem viver verá!

.

Da nova

geraçõo Celso
Luiz Nagel e.
Carla Daniele
Schneider, no
4° Noite
da Ilha

Dirceue
Janete
casam-se

hoje, às
t8h30 na

igreja do
Rio Molha

CENTRO: 3371.0800
BARRA: 3370-0072

wizard@netuno.com.br
www.wlzardjaragua.:corn.br
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E�afoi o prerrogativa do presidents wlale�!!�s���me����sdOS oiimentos, Segundo lulu. os preços
aumentaram por que houve aumento do consumo e a produção não acompanhou este crescimento. Ele fez uma correlação
que se a pessoas estão se alimentando mais, isto faz acontecer uma inflação boa. Mas afinal, desde quando inflação em

patamares maiores que 3 ou 4% ao ano é salutar para a população? Será que não seria mais fácil programar mais ações
para que fosse possível gerar mais alimentos. üurnnte muito tempe "manter o homem no cempc" foi a política de vários

governos. Pelo que estamos passando não é só manter, mas também é dar condições ideais para aumentar a produtividade, como
o acesso a novas tecnologias, apoio as pesquisas e uma política agrária que todos sejam beneficiados. Jaraguá do Sul já foi uma
das maiores bacias leiteiras do Estado, mas muitos agricultores desistiram para trabalhar na indústria local.

SCHROEDER
Hoje acontece a 2° Caminhada Ecológica no Município de Schroeder, or
gmiizado pela Secretária de Turismo. O local escolhido é o Morro Pelado,
com trajeto de 2,1 km. Trata-se de uma alternativa de atividade turística
utilizando de uma prática ecológica, são idéias simples e fáceis de or

ganizar, mas que tem alcançados excelentes resultados, pois o município
· de Schroeder passa a ser conhecido por sua beleza natural através destes
tipos de eventos.

ACIJS
Na próxima segunda-feira, dia 14, será apresentado a prestação de con

tas da Decoração Natalina do município por Anselmo Ramos, presidente
, do ProJaraguá. Trata-se de iniciativa que obteve um excelente resultado
e a expectativa é que para este ano as ações sejam ampliadas, como
maior engajamento de toda a comunidade, e que dentro de pouco tempo
tornará Jaraguá do Sul atrativa para recebimento de visitantes. A cidade
fica mais bela, temos maiores vendas de produtos e serviços, gera.mais
empregos e diminui os problemas sociais. Ou seja, todos ganham.

INDICADORES CÂMBIO

ENERGIA ELÉTRICA
Assunto já tratado pela coluna, mas que novamente volta a ser

debatido, a necessidade de ampliação da oferta de energia elé
trica na nossa região. Mas qualquer investimento em energia
menor do que o crescimento da economia local é paliativo. Será
que vamos ter a economia estagnada por falta de energia?

ALCOOL X GASOLINA
Em 20 anos, pela primeira vez no Brasil, o álcool ultrapassou

o consumo da gasolina. Segundo
a ANP (Agência Nacional de Petró
leo), em fevereiro foram vendidos
1,432 bilhão de litros do combus-

,

tível vegetal, ante 1,411 bilhão do
derivado de petróleo. A expectativa
era que isso ocorresse apenas em

abril. O motivo dessa aceleração
na tendência, segundo o supe
rintendente de. abastecimento
da entidade', foi a queda no pre
ço do álcool comercializado nas

bombas, aliàda ao aumento das
vendas de carros bicombustíveis.
Fonte: Infonews.

PARA AGENDAR
Na quinta-feira, dia 22, no Tea
tro do Centro Cultural da Scar a

Apevi promove palestra com Dr.
, lçami Tiba ..

'VARIAÇÃO
-1,48%

MOEDA
Dólar comercial (R$)
.Euro (em US$)

COMPRA VENDA VARIAÇÃO
1,689 1,691 0,36%
1,580

.

1,5a1 0,38%

----------CARREIRA EMPAUTA------------

LUIZ MARINS, CONSULTOR
E PALESTRANTE Ajude seu fornecedor a ajudar você

. Fiz uma pesquisa. de' antropologia empresarial
com empresas fornecedoras de produtos e serviços
e fiquei impressionado com o que constatei. Na mé

dia, todos os fornecedores sentem-se muito mal tra
tados pelos seus clientes. A visão, segundo eles, é

'

que o cliente acredita que o fornecedor só tem obri-
·

gações e o cliente só direitos. NÇl verdade o clien
te acredita que seu fornecedor lhe deve obrigações
pelo simples fato de estar comprando seus serviços
.e/ou produtos.

Constatei que amaioria dos relacionamentos
é do tipo perde-perde. Perdem os clientes e perdem
os fornecedores. Os clientes perdem porque muitos
fornecedores afirmaram que poderiam ajudar muito
mais seus clientes, mas não têm a necessária abertu
ra para um diálogo produtivo. Perdem os fornecedo
res porque sentem-se inseguros t;l ansiosos sem en

tender o que, de fato, seus clientes mais necessitam,
qual o seu real foco e os parâmetros de sucesso pelos
quais são avaliados.

Fornecedores são deixados horas e horas em de seus atuais clientes e os motivos são sempre os

salas de espera sem serem atendidos. Os pagamen-· mesmos: arrogância, desatenção, má vontade, abusos
tos 'sãc sempre com longo prazo e assim mesmo fei- nas solicitações fora dos contratos, solicitação direta e

tos com atrasos justificáveis apenas " indireta de propinas e benefícios pouco
pela má vontade dos departamentos í\

..

d éticos por parte de compradores, etc.
financeiros. O pessoal de logística dos" mOiona OS Nesta semana, pense nas relações
fornecedores reclama que os clientes

-

relacionamentos
.

com seus fornecedores. Lembre-se que-
fazem tudo para complicar em vez ,

d
. '

d
com a economia em expansão, seus

de simplificar. O mesmo foi dito pelo e. o típe per e- atuais fornecedores poderão ter opções
pessoal de assistência técnica. Isso perde. Perdem mais atraentes do que-atender à sua em-
sem contar a profunda irritação dos presa. E aí você se arrependerá por não
fornecedores quando são chamados a OS clientes e ter tido um bom relacionamento com

"pagar a conta" de convenções, con- d eles. Sei que você dirá que há fornece-
f t

. -

f t
'_' per em os d

- .
.

ra ermzaçoes, res as, promoçoes, e ,ores que nao cumprem prazos, especi-
ate-publicidade dos clientes, como se fornecedores . ficações e sabem que você depende de-
isso fosse uma obrigação. Esses "pe-' ,, les e prestam um péssimo serviço. Isso
didos" são sempre sob a ameaça de . também é verdade e é apenas mais uma

perder o cliente. .
. '.:' prova de que· temos, que evoluir para uma relação'

A maioria dqs fornecedores pesquisados dis- ganha-ganha entre clientes e fornecedores. Pense
se que na primeira oportunidade se livrará de alguns nisso. Sucesso!
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CARNE SUíNA

Brasil vai à OMe contra" embargo
Produtores recorrem aAbipeos para que se seja reconhecida como livre de aftosa
FLORIANÓPOLIS

Os produtores de carne suína

querem ir à OMC (Organização
Mundial do Comércio) para pôr
fim ao embargo ao produto brasi
leiro. A Abipecs (Associação Bra
sileira da Indústria Produtora e

Exportadora de Came Suína), enti
dade que representa o setor, pediu
ao Itamaraty que questionasse a

Coréia do Sul e o México, dentro
do sistema de solução de conten
ciosos da aMe. Esses países não
reconheceram ainda Santa Cata
rina, maior produtor nacional de
came de porco, como área livre de

. febre aftosa sem vacinação, o que
está impedindo o país de ganhar
novos mercados.

Emmaio de 2007, o Estado ca-
.

tarinense foi considerado área livre

de febre aftosa sem vacinação pelo
Comitê Internacional da Organi
zação Mundial de Saúde Animal
(OIE). Esse status permitiria arecu
peração de mercados afetados pelá
embargo de 2005, quando ocorreu
um surto de febre aftosa em esta
dos vizinhos a Santa Catarina.

"Iá se passou quase um ano

após o relatório da OIE e nada
aconteceu, não conquistamos ne

nhum mercado novo", cliz Pedro
de Camargo Neto, presidente da

Abipecs. Segundo ele, as negocia
ções avançaram lentamente com

o Japão, que em dezembro do ano
passado enviou veterinários para
averiguar as condições sanitárias
de fazendas em SantaCatarina.

AGÊNCIA ESTADO
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Santa Catarina, maior produtor nacional de carne de porco, não consegue conquistar novos mercados

Só porn começo de ccnserse a Br�!!�d���a� p�u����1���de pessons .,mais de 60 an;s
Projeções confirmam que nos próximos 20 anos os idosos brasileiros serão 32 milhões representando praticamente 20% da
população. Algumas atenções se fazem necessárias. Na Câmara existem projetos interessantes. Entre eles a criação de um

Fundo Nacional do Idoso, aprovado em algumas comissões, onde as doações são deduzidas do Imposto de Renda. Fundo
esse para financiar programas e ações relativas ao idoso. Mas tem também o projeto, entre tantos outros, determinando
queos estabelecimentos para idosos só poderão funcionar se cumprirem uma série de exigências legais. Uma forma de
conter a violência em asilos espalhados pelo país sem nenhuma fiscalização e regulamentação. O projeto define até as di
mensõesmínimas das cosas, além do registro da equipe e-qualificação.Passos importantes, mas o fundamental é a cultura
do respeito ao idoso, até porque todos vão chegar lá.

'

ESTILO
"Minha linha é construtiva. Estas denúncias acabam
caindo no anonimato. Agora, qu.anto fizer uma tenha
certeza que vai ter conseqüência. Fazer por fazer não
é meu estilo, muito menos atacar por atacar," expôs o

deputado César Souza Júnior referindo-se a maneira
de trabalhar na Assembléia.

, COMENTÁRIO" ,

Os atentos adversários comentam que a participação .'
do casal Amin na disputa pela p.refeitura da Capital
supera um projeto para a cidade priorizando cargôs
para .es leais companheiros. São' seis anos distancia
dos da caneta e sem emprego para um contingente _

signific�tivo.

COBRANÇA .

.

Pelo menos o deputado Joares Ponticelli garante que
a Serra do Corvo Branco está intransitável. "Cheia de
crateras e o governador Luiz Henrique deve limçar a

quarta ordem de serviço, só que não passa disso...
"

MUDANÇA '

,

São praticamente unânimes os comentários sobre a mu

dança de comportainento do deputado Edson Piriq'uito"
que coincidentemente passou a ser verificado quando
passou de suplente a titular. Se antes era contundente e

fazia com que sua voz ecoasse pelo plenário, hoje priorizo
os conversas 00 pé do ouvido. Ou seja, ouve mais do que
ataca ..Até quando?
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CONTRA DENGUE

Governo pode criar força nacional
Idéia é recrutar grupo de profissionais para atuar em locais deemergência
BRASíLIA

O ministro da Saúde, José
Gomes Temporão,' estudará a

criação de uma força nacio
nal para combater a dengue.
A proposta. foi apresentada

.

essa semana a Temporão por
secretários estaduais de Saú

.

de. No Rio de Janeiro, os ca

sos de dengue aumentaram

32% em apenas uma semana,
totalizando 75.399 ocorrên
cias. Nesse período, mais 12
mortes foram confirmadas,
aumentando de 67 para 79 o

número de mortes. Outras 80

estão sendo investigadas.
A idéia é recrutar um grupo

de profissionais para atuar em

locais de emergência, a exem

plo do' que foi montado no

Rio. Governo federal, de esta

dos e prefeituras partilhariam
os custos desta operação.

TURISMO
A Associação Brasileira da

Indústria Hoteleira (ABIB) vai
iniciar 'na próxima semana

ações promocionais' em Minas
e São Paulo para evitar a perda
de turistas no Rio de Janeiro,
no feriado de Tiradentes, por
causa da epidemia de dengue.
Até agora, as pré-reservas cor
respondem a 45% da ocupação
da rede hoteleira. Nos anos

anteriores, a 15 dias do feria
do esse índice era de cerca de
55%. 'Caso a ocupação durante'
o feriado fique nesse patamar,
de cerca de 50%, os prejuízos
para o Rio de Janeiro, tanto na

rede hoteleira, como no turís
mo receptivo, podem chegar a
R$ 100 milhões', disse Alfredo
Lopes, presidente da ABIB.

AGÊNCIA ESTADO No estado do Rio de Janeiro, 80 casos de suspeita de dengue estão sendo investigados, 79 já morreram

Consumo de álcool bate o ,da'
gasolina, informa Agência

HAIA

O presidente Luiz Inácio Lula
da Silva disse ontem que a mi
nistra-chefe da Casa Civil, Dilma
Rousseff, deve ir à Comissão de
'Infra-Estrutura do Senado, na

próxima semana,' para responder
sobre obras do PAC (Programa
de Aceleração do Crescimento),
mesmo sob o risco de ser cons

trangida a responder' perguntas
sobre o dossiê com gastos do ex

presidente Fernando Henrique
Cardoso, que teria sido "vazado"
da Casa Civil.

O presidente disse que a

oposição não está amordaçada.
Mas afirmou: '� lógica é que
quem pergunta o que quer ouve
o que não quer". Ele reafirmou
que desconhece a existência de
um dossiê. "O que estávamos
e estamos fazendo é um banco
de dados que ficará pronto em

alguns dias, com todas as infor
mações (de gastos) de todas as

pessoas que acharmos necessá-
rio", afirmou:

.

Sobre a investigação em tor
- no do vazamento das informa

�' ções, Lula disse que quer saber

� quem foi o .responsável: "Que
� remos descobrir quem é que

Segundo ANO, consumo de álcool ultrapassou o de gasolina em fevereiro anda roubando documentos".

RIO DE JANEIRO,
O superintendente de abas

tecimento da Agência Nacio
nal do Petróleo, Gás Natural e
Biocombustíveis (ANP), Édson
Silva, afirmou que as vendas
de álcool já ultrapassaram as

de gasolina no Brasil ainda no

mês de fevereiro, último perí
odo tabulado pela reguladora.
Segundo ele, as vendas de ál
cool '(somando anidro e hidra

tado) atingiram 1,432 bilhão
de litros, ante 1,411 bilhão de
litros de gasolina (volume que
exclui a adição de 25% de ál- ,

cool anidro).
Os números divulgados

por Édson Silva divergem dos

que constam na tabela de da
dos estatísticos na página'da
ANP na internet. Pelos dados
da tabela, as vendas de álcool
em fevereiro somaram 1,413
bilhão de litros, ante 1,429

, bilhão de litros de gasolina.
Indagada sobre a diferença, a

assessoria da ANP informou

que as vezes pequenos erros

demoram a ser corrigidos na

internet.
O presidente da Empresa de

PesquisaEnergética (EPE),Mau
rício Tolmasquim, prevê que a

venda do álcool deve se manter

até o fim do ano acima da de

gasolina. '� tendência é essa. É
algo que veio para ficar".

Lula: oposição pode ouvir 'o que não quer'
Presidente defende ida de Dilma Rousseff ao Senado para falar do PAC

-'
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Na Holanda, presidente confirma esclarecimentos de ministra no Senado
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ELEiÇÕES EUA

INTERNACIONAL---------

Democratas podem eleger a oposição
Eleitores·ameaçamvotaremMcCain caso candidato esrolhido não ganhe indicação
WASHINGTON

Os ânimos entre os elei
tores de Barack Obama e de
Hillary Clinton andam tão
acirrados que muitos dos elei
tores deles dizem que cruzarão
as linhas partidárias e votar-ão
no republicano John McCain
caso o candidato preferido por
eles não obtenha a indicação
do Partido Democrata· para
concorrer à presidência dos
Estados Unidos, .revela nova

pesquisa AP-Ipso�.
Entre os democratas, os nú-

.

meros não mudaram em com

paração com fevereiro. Obama
mantém os 46% de preferên
cia dos eleitores do partido;
Hillary tern 43%.

No entanto, a intensa e
.

prolongada disputa acirrou os

ânimos de uma boa parcela
dos democratas. Cerca de 25%'
dos eleitores de Obama disse
ram que votarão em McCain

seHillary vencer a disputa. Já
entre os eleitores da ex-prime i
ra-dama, .quase 33% afirmam

que darão o voto para McCain
se a vitória for de Obama.

. Obama liderá a corrida

-

pela nomeação do Partido De-

mocrata, mas Hillary aposta
todas as suas fichas em uma

vitória na Pensilvânia em 22
de abril, a última primária de

grande porte antes da Conven
ção Nacional Democrata, mar
cada para agosto.

E enquanto os democratas
mantêm a acirrada disputa,
McCain, que assegurou a can

didatura pelo Partido Republi
cano há cerca de um mês, vem
crescendo nas pesquisas.

O republicano praticamente
tirou a vantagem de dez pontos .

porcentuais favorável a Oba
ma caso a disputa pela Casá
Branca coloque os ·dois frente
a frente, diz a sondagem Ap
Ipsos. A vantagem de Hillary
para McCain caiu de 48% a

43% em fevereiro para 48% a

45% em março.
Com isso, McCain encontra

se agora em condição de empa
te técnico com Hillary, apesar
de continuar um pouco atrás de
ambos nos números apurados.
A margem de erro da pesquisa é
de 3,1 pontos porcentuais para
mais ou para menos.

Crise de alimentos entra na
. '.

agenda dos paises poderosos
WASHINGTON

A crise dos alimentos, pro
vocada pelo grande aumento de

preços desde o ano passado, en
trou na agenda. do mundo rico,
do Banco Mundial (Bird) e do

. Fundo Monetário Internacio
nal (FMI). O dano causado pela
alta de preços equivale à perda
de sete anos no programa inter
nacional de combate à pobre
za, disse o presidente do Bird,
Robert Zoellick, descrevendo a

alta dos preços agrícolas como

emergência global. "Em apenas
dois meses, os preços do arroz

chegaram perto de recordes, su
bindo cerca de 75% globalmente
e até mais em alguns mercados".
Em Bangladesh, um pacote de
dois quilos "consome quase me

tade dos ganhos diários de uma

familia pobre", afirmou.
O primeiro-ministro. britâ

nico, Gordon Brown, sugeriu
numa carta a seu colega japo-

nês, Yasuo Fukuda, que o Cru
po dos 8 recomende às Nações
Unidas, ao FMI e ao Bird que
adotem uma estratégia global
para combater a crise. Cópias
da carta foram mandadas a

Robert Zoe1lick e a Dominique
Strauss-Kahn, diretor-gerente
do FMI. Estados Unidos, Cana
dá, Alemanha, Inglaterra, Fran
ça, Itália e Japão formam o G-7.
O G-8 inclui a Rússia.

"O FMI está pronto para par
ticipar desse trabalho", disse
Strauss-Kahn. Segundo estudo
da entidade sobre efeitos da
crise, em 23 países da África as

perdas na balança comercial se
rão superiores a 1% do PIB (Pro
duto Interno Bruto) de 2005.
Nos demais, a deterioração será
inferior a 1%. Perdas abaixo de
1% deverão ocorrer na Índia e

na China, assim como na maio
ria da Ásia, do Oriente Médio
e na maior parte daEuropa.

Segundo pesquiso norte-americano, vantagem de Hillary Clinton poro John McCoin caiu em março
•

r

Vala com corpos.
é loc.olizada

Soldados iraquianos descobriram
uma vala comum ao sul de Bagdá com

mais de 30 corpos, enterrados prova
velmente há mais de um ano. Segundo
o Exército dos EUA, a vala comum es

tava em uma casa em M_�hmudiya, a

30 quilômetros de Bagdá, uma cidade
localizada no chamado "triângulo da
morte".

Empresa cancela
2,5 mil vôos

A companhia aérea norte-americana
American Airlines cancelou cerca de 2,5
mil vôos essa semana para consertar en- -

bos defeituosos em centenas de aviões.
A American informou que nenhum vôo.
com origem ou destino. no Brasil terá
problemas de cancelamento. A empresa
está revisando toda a sua frota de aviões
MD-BO, a pedido da Agência Federal de
Aviação (FAA, em inglês).
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Jéferson (com o bolo) dave ganhar o vogo de titular, já que Ivan deixou o treino de cntem leslcnade

TUDO OU NADA

Para deixar uma boa
. ,."

Impressao em casa
Tricolor joga pela última vez no João Marcatto
JARAGUÁ DO SUL

É aUltima partida do [uven
tus no Catarinense deste ano

-,
no Estádio João Marcatto. E
é o jogo que pode decidir se o

time fica no céu ou vai para o

inferno. Uma derrota amanhã,
às 16h:para o Atlético de Ibira
ma, pode custar o rebaixarnén
to do Moleque Travesso para a

Divisão Especial. Mas o técnico
Abel Ribeiro espera vencer por
dois motivos - para tentar fugir .

desta situação incômoda e para
deixar uma impressão boa para
os torcedores que comparece
rem ao estádio.

"Eu parto .do princípio que a

gente precisa se doar o máximo

que pode a cada jogo", declarou
o treinador. "Esta semana de

.

trabalho foi boa; deu para me

lhorarmos bem a parte física e

até o rendimento individual de

alguns atletas", emendou.
Mas o forte trabalho fei

to durante a semana também
deixou o técnico com algumas
dúvidas. No treino -de ontem,
Erivelton, Ivan e Miguel sa

íram mais cedo, todos com

dores musculares. Erivelton
seria a opção como terceiro

zagueiro e Miguel a segunda
opção de Ribeiro. Com isso,
quem deve ganhar a chance é
Amauri ou Marcão. "Não tem

como mudar o esquema agora

(de três zagueiros). Só se o Mi

guel tivesse condiçôes", afir-
mou o treinador.

.

Já Ivan será avaliado nova

mente hoje e, se ele não puder
jogar, [éferson deve começar
como titular. O time que en

frentará o Atlético' amanhã
deve ser esse - Adilson; Amau
ri (Marcão), Plínio e Rangel;
Deivi, Wilson Silva, Cristiano,
Jéferson (Ivan) e Cris: Jaime
e Ramazotti. A arbitragem do
jogo será de João Fernando da
Silva, auxiliado por Antonio
Lourival da Luz e Romolo Gas
cho de Souza.

JULIMAR PIVATTO

.!J�i; I,U@I,ld '1' iji�int1'ij '$}1 i i [!4@i,.

Terça-feira (15/4)
151t30 - Marcílio Dias x Brusque
Quinta-feira (17/4)
20h15 - Metropolitano x Chapecoense

r Domingo (20/4)
.16h - Joinville x Juventus

21' 16h - Guarani x Cidade Azul

iW';l:qll'llí;I::;;!'!�1
16h - Atlético x Figueirense

7'.; 16h - Avaí x Criciúma

P -'- Pontos, J - Jogos, V - Vitórios, E - Empates, D - Derrotas, GP - Gols Pró, GC - Gols Contra, 5G - Saldo de Gols, PG - Pontuaçõo Geral (soma dos dois turnos)

1° Criciúma 21 9 6 3 O 23 9 14 44
.

" 20
" ..�w..".;z

3° Figueirense 18 9 6 O 3 25 15 10 43

]�éj;r:o,il�@:no]jf
5°

9 3 3 3 15 15 O 18

=3 .u�
,iJ< Wi;'

9 2 4 3 10 15 -5 21

10° Juventus 7 9 2 1 6 13 28 -15 16

11° Guarani 9 3 5 29 -126

10· Rodada do Returno'

Amanhã
15h30 - Joinville x Metropolitano
16h - Juventus x Atlético

.

16h - Criciúma x Guarani (Premiére)
16h - Figueirense x Marcílio Dias (Premiére)
16h - Chapecoense x Avaí
(Prémiére e Record)
16h - Brusque x Cidade Azul

11· Rodada do Returno
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Reforce a imagem da sua empresa!
Vista seus colaboradores com uniformes
produzidos com tecidos da
mais alta qualidade.

!
58 e-mail: kaiapos@kaiapos.com.br.WWwJ<aiapos.com.br

Atual campeã dos Jogos
Abertos e vice no estadual
de 2007, a equipe Baepen
di/FME inicia neste fim-de
semana a briga pelo título
do Campeonato Catarinen
se. E a primeira etapa será
em Luís Alves. Com no.vo

regulamento e nova deno
minação (agora é rete volo),
a expectativa é o que nível
aumente. "Muita gente se .

reforçou, por isso as dificul-
.

dudes serõo grandes", prevê
o coordenador da equipe,
Carlos Américo.
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LIGA FUTSAL

ESPORTE-----��---

Malwee enfrenta Teresópolis e Vasco
Time de laraguá tem dois jogos no RJ pela Liga, hoje e segunda-feira
JARAGUÁ DO SUL

Completando a maratona, de
jogos da Malwee pela Liga Futsal
no Sudeste o time de Jaraguá do
Sul joga hoje contra o Teresópo
lis, às 19 horas, e segunda-feira
enfrenta o Vasco às 19h10, este
com transmissão da SporTv.

A partida de hoje é con

siderada um desafio para os

jogadores. Já' que os cariocas
estão na quarta colocação, um
ponto a frente-do' time de Iara
guá, que está em' sétimo com

dois jogos a menos. Segundo '

o auxiliar técnico, Marcos Mo-
, raes, o adversário vem muito
bem na Liga e inspira cuida
dos. "O time (Teresópolis) é
formado já há algum tempo e

, tem a parte tática muito boa",
informou. Para ele, a .Malwee
vem animada da vitória contra
o Álvares, o que ajudará a ba
ter o time do Rio de Janeiro.

Já oVasco é o penúltimo time
da Liga. De acordo com Marcão
a equipe é formada por jogado
res jovens, mas que podem sur

preender no campeonato. "Eles
(Vasco) ganharam doIoínvílle e

apesar de serem novos podem

sé uma surpresa", comentou.
A fórmula para vencer os dois

.

confrontos, segundo Mareâo, é
continuar apostando na marca

ção. "O jogo de amanhã (hoje)
é o mais difícil. O Teresópolis é
um time equilibrado e que não
se expõe", relatou.

Para o ala Humberto toda

partida fora de casa é complica
da. "Hoje em dia não tem mais
favorito. Sabemos que do outro
lado da quadra eles também es

tão lá para ganhar", comentou
o jogador. Desde o Interconti
nental de Clubes a equipe não
retornou a Jaraguá do Sul. De

pois da volta da Espanha eles

seguiram para o Espírito Santo
onde jogaram contra o Álvares
na quinta-feira e, no mesmo

dia, foram para Teresópolis. O
time parte para Vassouras ape
nas uma hora antes do jogo na

segunda-feira, às 19h10. Logo'
depois do compromisso contra
o Vasco, aMalwee volta para [a
raguá do Sul, onde joga contra
o Cabo Frio em casa na quarta
feira, 16 de abril, às 20h15.

GENIELLI ROI,)RIGUES
<'

Poro Humberto (camisa 16) todo partid.a foro de coso é difícil: "hoje não existe mais favorito'"

Time dó Bairro Rio do Luz sejJue invicto no Copo Horte e na Taça Pomerode

Outra disputa em que o

Vitória ainda está invicto
é a Taça Pomerode, mesmo

com a 4a colocação na cha
ve B. No domingo o auriver
de enfrenta o Água Verde de
Timbó, que amarga a ultima

colocação, Completam a ro

dada do grupo: Noite.A Fora

(1°) contra Vera Cruz (ZO) e

o Água Verde Pomerode (5°)
pega o Botáfogo (3°).

JARAGUÁ DO SUL

A equipe de tirá olímpico
de Jaraguá do Sul vai defender
a liderança no Circuito Cata
rinense da niodalidade.A za .

etapa da competição acontece
hoje em Blumenau. Segundo
o atleta Samuel Lopes, a posi
ção é reflexo de um trabalho
contínuo nos treinamentos.
"Mantemos o ciclo de treinos
desde o Jasc (em Z007), por
isso a equipe está bastante
forte", revelou. Os atletas dis
putam em duas modalidades
carabina deitado, onde lide
.ram, e ar comprimido, onde
estão em segundo. Conforme
Lopes, caso o time vença abri":
rá uma vantagem de quatro

. pontos-para o segundo colo
cado, já que a equipe ven

ceu a 1 a etapa disputada em

março, em Curitiba. "O cam

peonato só está' começando,
mas esperamos vencer nova
mente", garantiu.

Vitória joga por um empate
na semifinal da Copa Norte

Tiro defende
a lidera�ça

"

JARAGUÁ DO SUL

Invicto na Copa Norte o

Vitória disputa hoje o jogo
de volta da semifinal da

competição. Na partida de
ida, os jaraguaenses vence

ram o Torino, de São Ben
to do Sul, por ZxO, por isso
tem a vantagem do empate.
e da derrota por um gol de
diferença.

Mesmo jogando com o re-

"gulamento debaixo do bra
ço, o time de Rio da Luz vai

partir pra cima do adversá
rio para tentar carimbar o

passaporte para a final, que
ainda não tem data defini
da. O outro jogo que deci
de o .fmalísta é. o -clássicn
joinvilense .Tupy e Serbi.vf)
Tupy venceu a primeira par
tida por 5x2. Ojogo aconte

ce hoje no campo do Vitória
no Rio da Luz (próximo a

Ceval).

PELA qDERANÇA.
Já pelo grupo A, o Ffa

mengo (5°) pega o lanterna

Apafeb, o Floresta (3°) en

frenta o -Çar;amuru (4°) e o

Atléti�� 'd�,",Pomerode bri-

ga para rl1àn'ter a- liderança
da chave frente .ao Cruz de
Malta (6°).

Todos os jogos da sexta
rodada da Taça Pomerode
acontecem às. 15h15 de do

mingo.
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PELOS ESTADUAIS

Fim-de-semana de
decisão pelo Brasil
Quatro estaduais têm semifinais hoje e amanhã
DA REDAÇÃO

Este final de semana será
emocionante para os torcedo
res de Palmeiras, . São Paulo,
Cuaratínguetá, Ponte Preta',
Vasco, Fluminense, Botafogo,
Flamengo, Caxias, Internacio
nal, Juventude, Inter de Santa
Maria, Atlético Paranaense,
Toledo, Coritiba e Paraná. Os
clubes citados estão nas semi
finais dos campeonatos que
disputam,

No Paulístâo, o clássico
Palmeiras e São Paulo promete
fazer jus a rivalidade entre os

times. O Verdão leva a. vanta-:

gem ao jogar por dois empates,
o que não significa muito se O

time "Perder o primeiro jogo
de amanhã. Já no duelo entre
os azarões do Paulistão, Gua
ratinguetá e Ponte Preta, a fa
vorita é a Macaca, já que faz
o primeiro jogo erri casa, mas
o Guará tem o regulamento ao

seu favor.
No Carioca a disputa pela

Taça Rib ficou por conta dos
clássicos: Vasco x Fluminen
se e Botafogo x Flamengo. No
caso de empate a decisão será
nos pênaltis, As semifinais
têm partidas apenas de ida e o

campeão da Taça Rio enfrenta
o Flamengo na final do Cario
ca. Caso o Mengo ganhe e ele
será sagrado campeão.

:Gauchão no

reto final
Já pelo Gauchão, o Interna

cional enfrenta o Caxias ama

nhã. E o juventude pega o In-
. ternacional de Santa Maria na

segunda-feira. Após confronto
de ida e volta, os vencedores
se enfrentam na final e-os per
dedores disputam o terceiro

lugar, O Colorado além de ver
o rival Grêmio ser desclassi
ficado da Copa do Brasil e do
Estadual, vive um' bom mo

mento. O time é considerado o

grande favorito para ficar com
o título do Campeonato Gaú
cho. No entanto, quer evitar o

peso desse favoritismo.

, .

Vasco e Fluminense decidem quem brig�rá pelo título da Taça Rio
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Guga prepara desped_ida no

Aberto de Santa Catarina
FLORIANÓPOLIS

Mesmo em clima de Copa
Davis, o catarinense Gustavo
Kuerten já está com o foco di
recíonado à sua última parti
cipação oficial em torneios no .

Brasil. O jogador chega neste
final de semana ao Costão do
Santinho, onde' acontece o

Aberto de Tênis de Santa Ca
tarina. "Se eu pudesse, ficaria
mais tempo nas quadras. Mas
não dá. Este evento será mui
to especial. Tem tudo para ser,

o torneio mais emotivo para
mim e vou deixar o coração
preparado", antecipou Guga,
que recebeu urn wild card

(convite) dos organizadores
para disputar a competição.

Além de Guga, vários ou

tros brasileiros já têm presen
ça confirmada no challenger
que oferece premiação total de
US$ 35mil: Thomaz Bellucci,
Franco Ferreiro, Ricardo Hoce
var, RicardoMello, Júlio Silva,
João Souza, André Miele e An
dré Ghem entraram direto na

chave principal, assim como

Marcelo Demoliner, do Insti
tuto Gaúcho de Tênis, Thales
Turini e Guga, de Santa Cata
rina, que receberam wild card.
O quarto tenista convidado
ainda não foi divulgado.

Guga disputará seu último torneio oficial e� Santa Catarina

----------<d"Iij,}jiji',J:)itMi.
19h • Vasco x Intelli
Segunda·feira

.

,

19h10· Vasco x Malwee (SporTV)
20h • Joinville x Colegial

.

20h15 • Umuarama x Cobo Frio
20h15 • Horizontina x Minas
20h1 S . Álvares x Praia Clube .

. 20h15· Atlântico x Banespa

Semifinais
Hoje
18h10 . Ponte Preta x Guaratinguetá
Amanhã

.

16h • São Paulo x Palmeiras'

Semifináis
H�je
18h30 . Fluminense x Vasco
Amanhã

� 16h· Botafogo x Flamengo
o
c,

� CAMPHlNATO GAÚCHO
.." -----------

* Semifinais
� Amanhã
is 16h. Coxias x Internacional

Terça _

2Oh30 • Juventude x Inter·SM

CAMPEONATO PARANAENSE
Semifinais
Hoje
16h • Atlético x Toledo .

Amanhã
.

15h50 • Coritiba x Paraná

Hoje
. 16h· Banespa x Joinville
19h • Praia Clube x Ulbra
19h • Teresópolis x Malwee

30 Rodada - Hoje
Campo da Vila Lalau
131145 � Bazar do Rou xJguá EsquerdCl/Pradi
15h45 . Kiferra xMega Tranze o Pé
Compo do Botafogo
13h45·· Amizade! RudnicWRozzaco x Bangu
15h45 . Escolinha do Botafogo x Roma
Compo da Arsepum
'13h45 • Confort Rne x Estrada Nova
15h45 • Atlético x Unidos da Vila Rau
Compo do Flamengo
13h45 • An!aury Motos x Stnp Night
Show/MagicWorld
15h45 • JJ Bordados x Rubro Negra'

,

ABERTO FUTE�OL suíço
Soc. XV de Novembro (Corupá)
Amanhã
8h30 • Carraeira x Ribeirão Grande
8h30 • Itapocu x IDM Pisos
9h45 • Faixa Azul x Bar do Ivo
9h45 • Fundifer x Independente
11 h • XV de Novembro x Giardine
11 h . Bella Vista x Flamenguinho
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