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Fernando Henrique
entre os intelectuais

Autor de novela
levanta polêmica
Aguinaldo Silva promete cena de beijo gay e

reascende debate sobre preconceito e moral.

Página 15

Cartório faz
plantão hole
o prazo para regularização do título
eleitoral termina no_próximo dia 7.

Página 4

-Idosos devem
tomar vacina
Postos de Saúde ficam ehenos hoje
pQra a,pliclir vacina contra gripe.

Página 6

A espécie humana sofreu o risco
. de enírnr em extinção 70 mil- anos
atrás, concluiu 'estudo da Univer
sidade de Stanford, nos Estados

,

': U'nidos. Na época, a população foi
reduzida, devido ao clima árido,
a pequenos grupos na África che
gando a apenas dois mil homens.
Pouco depois, na Idade da Pedra,
o número aume-ntou. Os pesquisa
dores concluíram que .05 humanos
se separaram e depois se juntaram
novamente, aumentando, o número
e espalhando-se para outras áreas.

-

Fonte: O Globo

(Dr. fJ1ilago ::M()ns�ff\BoreÚJ'
,

C4P/!N'c .!AtI

fMestre #lIt fUipC111talontia
'EspecitJFista I!I� ItnpwntOi{olltItJ
<especitllfsta em Periodontia
Ctluíc(t flam{
4.T6testls

Ex-presidente é o único brasileiro na lista
dos maiores intelectuais do mundo.

Página 9

Hipertensão atinge cerco de
trinta milhões de·brasileiros
No dia-de combate à doença, nutricionista alerte para necessidade de exercícios e dieta balanceada.

,Página 5

NO TRABALHO_
E NAVIDA
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. OPINIÃO----�-----

CHARGE

DESCULPEA PRESSÃO,
MAS COMO VAl

ASAÚDE?

PONTO DE VISTA
.

DO LEITOR

Hoje em dia o que é ser normal? Ou melhor,
qual o conceito de "normalidade" que temos em

mente?
Recentemente me deparei com um comentário

em blog aqui da região que tratava exatamente
deste assunto. Para ser mais' específico, tal co
mentário dizia que uma pessoa que optou por um
estilo' de vida alternativo, fora dos padrões impos
tos pela sociedade, tinha feito isso como a única

fun9ão deixar as pessoas incomodadas.
E bem. provável que essa pessoa não tenha

sido julgada como "Iouca" simplesmente pelo
fato de ser filho de um político influente, qua
tro vezes deputado federal e ex-ministro do.
governo FHC. O que se esperar do filho de um

. político, uma rapaz que tinha tudo o que um
adolescente poderia querer? Nada. Como assim
nada? Eu explico.

.

Com certeza a maioria das pessoas esperaria
que ele seguisse os passos do pai, estudasse nos

melhores colégios, se formasse na melhor facul
dade e ingressasse na carreira política.

Agora vem o porquê do "nada". Todos espe
ravam que ele fosse uma continuação 'de seu pai
ou de seus familiares, ou seja, que não fosse ele
mesmo. Em minha opinião; dessa maneira ele se

anularia, não seria nada.
Não estou 'criticando quem segue a profissão

de seus pais:desde que seja por vocação. e não por
imposição, princípalmente da·sociedade.

No caso desse rapaz, ao optar por ser "ele mes

mo", acabou sofrendo diversas formas de pre
conceitos por parte daqueles que se acham "nor
mais".

Só nos resta pensar- e refletir se realmente essa

maioria. está agindo e vivendo de forma correta,
mesmo que seja difícil definir o que é ou não cor

reto nos dias de hoje.

Eu sou
normal?

RICARDO DEPINÉ, DESIGNER

. Os textos para esta coluna deverõo ter no máximo 2.000 caracteres' e podem ser

enviados paro o e-mail redacoo@ocorreiodopovo.com.br, ou por, corto' poro a

Rua Procópio Gomes de Oliveira, 246, CEP 89251-200, Cx. Postal 18. É obrigatório
informar nome completa, profissõo, 'CPF e ' telefone (' nõo serão publicados).

Oportunidade contínua. de especialização

PEDRA SANTANA

ALVES, RE!TORA DO
CENTRO UNIVERSITÁRIO

.

DE jARAGUÁ O{} SUI.
-I.INEfiJ

. Sempre que um novo cursei de pós-gra
duação é inaugurado, percebemos o grau
de satisfação dos professores e funcioná
rios envolvidos com a sua organização.
Num cenário.em que a competitividade
impõe.a todos muita criatividade,' não só
na. definição dos temas das especializa
ções mas, especialmente, na seleção do

corpo docente, pois aos pós-graduandos
pesa muito. saber com que níveis de ex

periência vão poder contar nessa emprei
tada, a. nossa Instituição, felizmente tem

oferecido ao mercado cursos, de pós que '

oportunizam um aprendizado de muito

conteúdo, em áreas do conhecimento que
atendem plenamente às demandas das or

ganizações par profissionais qualíficados,
Nesse momento em que a UNERJ coloca
à disposição novas opções, é visível como
esse tipo de formação complementar à gra
duação pode fazera diferençapara as pesso
as que buscam ampliar suas chances como.
executivos, profissionais liberais ou como

empreendedores de seuspróprios negócios.
Para que um curso de especialização propi
cie qualidade de ensino, contudo, é neces
sário às instituições que o oferecem poder
contarcomumsuporteaos seusprofessores,
.seja emmaterial didático nas salas de aulas
e na biblioteca, em parcerias Com outras en

tidades que possam aliar o éonhecimento

acadêmico'com a prática, seja em recursos
tecnológicos de ensino multimídia e labo
ratórios para a dinâmica das aulas. A soma

desses fatores, aliada a uma bem definida
ementa e ao currículo dos professores, agre- .

ga uma qualidade importante na formação.
Quando se cogita fazer uma especialização,
portanto, é necessário colocar na ponta do
lápis todas as condicionantes, para que o

tempo despendido seja compensado mais
à frente, no momento em que o profissio-

. nal colocará em prática o conhecimento re
passado durante o curso. Além disso, é pre
ciso ter consciência de que a necessidade
de conhecimento deve ser contínua e não
se esgota em um únicomomento denossas
carreiras profissionais. Aproveitar as opor
tunidades requer que estejamos atentos às

exigências diárias do mercado.
.
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FALA Aí!

, O governo
deveriQ mostrar
os números e

dizer por que não

pode pagar. "
. GARIBALDI ALVES (PMDB-RN),

PRESIDENTE DO SENADO,
questionando o porquê
de aposentados nõo
receberem reajuste

igual ao do salário mínimo.

" Não é vítima,
-

mas autora,
responsável

pelos dirigentes
que temos. "

MARCO AURÉLIO MELLO,
PRESIDENTE DO TSE,

sobre a populoçqo eleitora
que voto sem consciência.

" Se fosse fácil
resolver o problema

dó fome, não
teríamos fome."

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA,
presidente do República

Parceria oficializa'da
Projeto de lei da deputada Odete de Jesus (PRB), que prevê estímulo à atIvi
dade laboral dos presidiários, acaba de ser sancionado pelo governador Luiz
Henrique da Silveira (PMDB}. A Lei 14.410, de 16 de abril deste ano, autoriza
o Estado a incentivar, através de parcerias com a iniciativa privada, trabalho
aos sentenciados. O que já ocorre em Jaraguá do Sul. Entre 1998 e 2007, a
masse carcerária passou de3,5 mil paro 10 mil- numa população estimado
em 6,06 milhões de habitantes, ou 187% o mais. No mesmo período, o cres
cimento populacional foi muito menor, de 21%. Esses números constamem
relatórios emitidos pelo Departamento, Estadual de Administração Penal e
pelo Instituto Brasileiro de 6éografio e Estatística. Hoje, Santa Catarina tem
10 mil presidiários e dispõe apenas de sete mil vagas, o que aponto uma

,

sobrecarga d� três mil detentos.

GORJETAS,
Cientificar (proprietários) o cliente
de que ele não é obrigado a pagar
a taxa de 10% de "gorjeta" para os

garçons sobre o valor do consumo

em restaurantes de Itajaí é projeto
de lei do vereador Maurílio Mo
raes (PDT). Muitos restaurantes já'
adotaram a gorjeta como elemento
de composição salarial dó garçom,
constrangendo clientes. Mas não
há lei que diga isso e muito menos
permitindo a cobrança.

INOVANDO
Na éâmara de Blumenau tramita
projeto do vereador Isoltino Pedron
(PT), criando a Comissão Perma
nente de Legislação Participativa.
A intenção do parlamentar é abrir
espaço para que a comunidade, as
sociações e sindicatos possam apre
sentar propostas de rei. Um banco
,de idéias. Por aqui ns Câmaras se

limitam, ainda, às sessões semanais
entre quatro pnredes.

ESGOTOS
Prefeito Moacir Bertoldi (PMDB} sus

pendeu a construção de estação de
tratamenio de esgotos projetada para
o Bairro São Luís. A comunidade muni
festou-se contra o obra, temendo pelo
mau cheiro. A informação do vereador
Jaime Negherbon (PMDB) acrescenta

que outra área será escolhida, ionge
de moradias. Porém, obra mesmo só
daqui o dois anos.

CORREÇÃO' ,'.
'

__________
' A Schützenfest vai acontecer na Sociedade Aliança e não Alvorada como citei ontem.

f "PODE?ru
,
Polícia Civil de Jaraguá do Sol, que trabalha no limite do suportave!,
'ilão;fem seq'uer umd balança para pesar drogas quando apreendidos e

que passam a fazer patte de provas de inquéritos. Policiais obrigam-se
,

a apelar poro balanças de supermercados. Isso é, sem tirar nem pôr,
o t�I1li;�(j picada.

INDENIZADOS
Ministério do.Justiço concedeu declaração de anistio potíliéa o 500
ex-vereadores, com mandatos entre os anos de 1965 e 1975. Agora,
elesterão' e.tempà de serviço contabilizado poro aposentadoria e con-

wtr.ib)uiçQ� previdenciário. Segondo o sentença; os ex-vereadores foram
"compelidos por força de Ato Institucional o exercerem gratuitamente

,o seus mnfldato�:,.�urante operíodo que va,rinva.de cinco a dez anos.

o PTna" perde tempo e outro mrri'lstro, agora DHma Roussef, do Caso
Civil, deve visitar Joinville dia 5 de maio, em agenda articulada pelo
deputado Carlito Merss (PT), �egundo'colbcqdo em recente pes-quisa à

cor�i�a pelo pr.ilfeitura de Já.
. .
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NA SEGUNDA

POLíTICA------------

Projeto de casas populares é votado
Executivodecide retirar proposta e mandar três novos projetos à Câmara
GUARAMIRIM

Projeto de lei.do Executi
vo para construção de 40 ca

sas populares no Bairro Caixa
· D'Água e que levou o presi
dente da Câmara de Vereado
res, Evaldo João [unckes (PT),
a trancar a pauta lia última

·
sessão, será votado em pri
meiro turno na segunda-feira.

.

Como não haverá sessão na

quinta-feira, feriado do Dia do
Trabalho,

.

a segunda votação
acontece na outra segunda,
dia 5, informou Junckes.

A proposta autoriza o mu

nicípio a firmar convênio com

a Caixa Econômica Federal e

que, por exigência da lei elei
toral, precisa ser assinado até
maio. Por isto, na última terça
feira, o prefeito Mário Sérgio
Peixer (DEM) encaminhou um
ofício solicitando uma sessão
extraordinária para apreciação
da matéria, que estava na Casa
desde o dia 10.

"Como não recebi nenhum

parecer favorável ou contrário
das comissões, também não.
convoquei os vereadores para
sessão extraordinária.'E, por

isto, cabe a mim também a res

ponsabilidade de trancar à pau
ta, enquanto não resolver o pro
blema", justificou o presidente
na última sessão, quinta-feira,
quando estavam previstos para
serem votados seis projetos de
lei e oito indicações.

. 9 próprio líder degoverno,
Alcibaldo Germann (PP), não
havia exarado o parecer, na

condição de relator da Comis
são de Economia, Finanças e

Fiscalização. Germann mani
festou dúvidas sobre o texto
e chamou representantes da
prefeitura e da CEF para uma

reunião com os vereadores,
ontem à tarde, na Câmara.

.

Da reunião, informou, ficou
decídído. que o projeto 'será
devolvido ao Executivo para
"pequenos ajustes". Volta à
Câmara na segunda-feira, jun
to com outros dois projetos in
cluindo os valores do progra
ma de moradia na LDO (Lei
de Diretrizes Orçamentárias) e
LOA (Lei Orçamentária Anu
al) de 2008.

CAROLINA TOMASELLI Falta de parecer das comissões levou presidente a trancar a pauta

·

Presidente do PSOL visito o região
Mrânio Boppré orienta pré-candidatos sobre campanha e alianças

Acijs divulga nas empresas·
.,

prazos para transferir título
. Presidente estadual . do

PSOL, Afrânio Boppré, e mem-.
bras da 'executiva se reúnem

hoje com os filiados do partido
em Schroeder, único município
do Vale do Itapocu onde a sigla
está instalada. A "Conferência
Eleitoral" acontece no Centro
de Múltiplo Uso, a partir das 9

horas, com programação voltà
da aos pré-candidatos.

Boppré vai falar sobre a

campanha eleitoral, sobre a po
lítica de alianças e apresentará
a carta compromisso dos can

didatos. Será a prirrieira parti
cipação do PSOL nas eleições

..

· do município, onde foi criado
em 2005 por um grupo de dissí
dentes do PT, a exemplo do pre
sidente estadual, ex-deputado
pelo partido. A sigla já lançou
a pré-eandidatura a prefeito do

.

presídente do diretório local,
Osnildo Konell, e de IJ pré-
candidatos a vereador. Boppré se reúne hoje com filiados· no Centro de Múltiplo Uso

JARAGUÁ DO SUL

A Acijs (Associação Comer
cial e Industrial de [araguá do
Sul) está divulgando entre as

empresas associadas as orienta

ções da Justiça Eleitoral para a

regularízação do título de elei
tor comvistas às eleições de ou
tubro. O prazo para regulariza
ção do documento termina no

próximo dia 7, assim como para
quem ainda não possui o título,
Através de material -publicitá
rio, aentidade está informan
do as _empresas sobre '? prazo •

e orientando para que os em-
.

pregados que não votam na ci
dade sejam estimulados a fazer
a transferência de domicílio

.

eleitoral. Para o presidente da

Acijs, Guido Jackson Bretzke, o
. fortalecimento do colégio elei
toral ajuda a cidade e a região
na representatívídade política,

« pois os votos ficam concen-'
trados em candidatos identi-

ficados com .a realidade local .

"Embora respeitando o direi
to de cada cidadão ou cidadã
de votar nas cidades onde ori-'

ginalmente estão sediados os

seus títulos eleitorais, em [ara
guá do Sul tem sido constante
a preocupação no sentido de se

estimular a transferência para
os colégios eleitorais da nossa

comarca. Várias empresas já
incentivam seus trabalhadores

para que procedam desta for-·
ma, pois entendem -que essa

medida amplia a possibilidade
de melhor representação políti-
ca em todas as áreas do Executi
vo e do Legislativo", declarou.

Hoje e' amanhã, o cartório
eleitoral estará aberto das 12 às
19 horas, O plantão também será

.

feito no próximo final de sema-

. na, dias 3 e 4. O cartório fica na

Avenida Marechal Deodoro, da
Fonseca, 972 (EdifícioRoyal Barg
r: em frente ao Posto.Marechal],

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



--------------------GE�L

·

DIA NACIONAL DE COMBATE

O CORREIO DO POVODSABADO. 26 DE ABRIL DE 2008
'

Pressão alta: um mal sllenciesc
Namaioria das vezes, a doença só fica evidente quando a vida está em xeque
JARAGUÁ DO SUL

Uma pessoamais feliz e con

fortável com o próprio corpo. É
assim que Lairto de Andrade,
44, se sente hoje, depois de

emagrecer 35 quilos, largar a re
alidade sedentária dos últimos
15 anos e, por conseqüência,

·

controlar a hipertensão. Mas,
ao contrário do que parece, a

mudança não foi fácil.
No final de 2007 ele teve de

ser auxiliado por diversas vezes

por médicos de Pronto Socor
roo Mesmo assim, a alimenta

ção continuava incorreta e os

· exercícios físicos inexistentes.

O alerta, então, veio mais se

vero. Lairto ficou hospitaliza
do durante dois dias porque a

pressão arterial ultrapassou os

limites aceitos para uma vida
saudável.

,

Quando voltou à rotina, o

operário resolveu garantir dias
melhores. Ele abandonou as

cervejas de final de semana, au
mentou o número de refeições
diárias e diminuiu a quanti
dade, de comida no prato, "Eu
assaltava a geladeira o tempo
inteiro", recorda. Hoje, ao invés
de saciar a fome com alimentos

/ . gordurosos, as frutas e verduras
passaram a ter espaço reserva-

do no cardápio.
Além disso, Lairto ainda

resolveu colocar as pernas em

movimento. Com o tempo, as

caminhadas o conquistaram e,

atualmente, são sinônimos de

prazer. Quando não consegue
calçar o par de tênis e sair pelas
ruas afora, rumo a um percurso
de até 15 quilômetros, ele sente

falta. "Percebi que modificar os
hábitos dá resultado positivo",
afirma.

Ao compreender isso, tam
bém se livrou da dificuldade
em respirar e das dores renais.

Apenas quatromeses após ame- ,

nizar a hipertensão, até a rela

ção com a família melhorou.
Para ele, "a obesidade atrapalha
tudo". A nutricionista Isabel de

Campos concorda.
Segundo a profissional, o

peso está diretamente ligado ao

descontrole da pressão arterial.

Quando há quilos excedentes
no corpo, o coração precisa ba
termais rápido. Em conseqüên
cia disso, o sangue circula com

força extra pelo organismo.
Quando esse processo ultrapas
.sa os níveis normais, o mal é

diagnosticado.

KELLY ERDMANN Lairto já pesou 140 quilos. Hoje, com menos 35, se diz mais feliz

Alimentação balanceada é primordial para ficar longe da dóença

Cassuli Advogados Associados OABiSC 397/99 _

Rua Donaldo Gehring, lSg • Fone 47,3371 7511 -Pax 47 3275 1820
-�.�

Hipertensão atinge cerca de
30 milhões de brasileiros

De acordo com oMinistério
da Saúde, pelo menos, 30'mi

� lhões de pessoas têm proble
� mas com ócontrole da pressão
� arterial no Brasil. Nos últimos
� anos, levando em considera
g ção a população, acima dos
� 30 anos de idade, as interna
� ções provocadas pela doença
representaram 20% do total

registrado pelo SUS (Sistema
Único de Saúde). Esse núme
ro supera o índice de qualquer
outra doença no país.

-

Ainda segundo dados do

governo federal, no ano 2000,
27% das mortes estavam re

lacionadas à hipertensão e ao

diabetes. Isso significa que
255 mil brasileiros perderam a

vida por causa dos dois males.
Além do problema social, esse,
número também influencia o

orçamento público. Naquele

mesmo período; foram gastos
quase R$ 500 milhões com a

hospitalízação dos doentes.
Para minimizar esse qua

dro, existe o Hiperdia. O pro
grama de acompanhamento
aos hipertensos e diabéticos
existe em Jaraguá do Sul e

possui 5.205 integrantes. Con-
'forme a enfermeira Arlete
Gascho, para partícipar basta
procurar uma unidade de saú
de do município ou a coorde

nação, instalada no Pama do,
Bairro Czerniewicz. Depois, é
necessário preencher a ficha
cadastral. Com isso, os por
tadores têm acesso a medi-

, camentos 'gratuitos, exames,
medição constante da pressão
e auxílio de médicos especia
listas. "Em breve, a idéia é '

avançar, abrangendo também
a prevenção", explica.

Minha meta é

emagrecer mais

15 quilos e correr

a São Silvestre

Died pará um

corpo saudá�!1
Conforme a nutricionista

Isabef d� Campos, todas as,.pes
soas devem preslar. atençg,p ao

que comem e de qual mcrneira
o fazem. Q ideal são 'cinco re-

fei' diór' 'vididas re

o, a e o r,

sempre em poucas,quantidades.
Outro sugestóQêpara evitar o

hipeflensão é nrclOir alimentos
funciônais à dieta. Entre eles
estão a soja, le'l1i1ha, gró de
bi O1at�, is
Ih o com o la

dica a inçlusóo dêi}óes

Saúde depende
do tratamento

A hipertensão não tem

cura e exige cuidados contínu
os. Depois de -diagnosticado,
o distúrbio pode ser tratado
com medicação ou, nos casos

mais brandos, apenas. através
da reeducação alimentar e da

prática de atividades físicas. O

que mais preocupa .os órgãos
de saúde é o fato do mal não
se tornar evidente logo ao apa
recer. Com o passar o tempo,
os portadores tendem a sentir

tonturas, dores de cabeça, pal
pitação e vista embaçada. A
conseqüência, geralmente, é

. a ocorrência de derrames e de
insuficiência real e cardíaca.

Em 90% das situações, a

hipertensão não possui causas
identificadas. Porém, ela pode
vir por meio de fatores genéti
cos, mau funcionamento dos
rins, diabetes ou estreitamento
da aorta.

'
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EDUCAÇÃO

. J

Impasse na vinda do ólo da UFSC
Professor diz que projeto foi reprovado, mas senadora assegura a instalação
JARAGUÁ DO SUL

A inauguração das obras de
ampliação do Cefet (Centro Fe
deral de Educação Tecnológica)
foi marcada por contradições.
A polêmica girou em torno da
vinda ou não de um pólo de
ensino à distância da UFSC
(Universidade Federal de Santa

Cat=rinà] para Jaraguá do Sul.
A", aulas deveriam iniciar no

primeiro semestre,de 2007, no
Cepeg (Centro Politécnico Ge
.raldoWerninghaus). Mas agora,
a instalaçãodo pólo no municí

pio é um mistério.
O ídealízador do pólo no

município, professor Cláudio
Piotto, põe em dúvida o funcio
namento da estrutura. Ele disse
'que foi informado na quarta
feira pelo reitor da UFSC, Lúcio
Botelho, de que o projeto foi

. rejeitado pelo MEC (Ministé
rio da Educação e Cultura). '�

justificativa foi de que o IDH
.

(Índice de DeseilVolvimento
Humano) de Jaraguá cio Sul era
muito alto e que seria dado pre
ferência P8Ia municípios mais

carentes", comentou Piotto, cri
ticando a aprovação de projetos

de municípios como Florianó
polis e Blumenau.

Segundo Piotto, o MEC

aprovou 15 projetos no Estado,
rejeitando apenas o de [aragua
do Sul. Disse também que Bo
telho teria recorrido da decisão
do MEC, mas que o recurso fôi
indeferido. "Por que Florianó
polis e Blumenau, que também
tem IDH alto, vão receber um

pólo então? Florianópolis, in
clusive, tem a sede da univer
sidade. Mas, pelo visto, existem
algumas forças políticas que
não querem o' pólo em Jaraguá
do Sul", criticou.' -

Já a senadora Ideli Salvatti,
que esteve presente na cerimô
nia, garantiu que a vinda da
estrutura para o município está

garantida.. "Está compromissa
do o pólo da UFSG em Jara-

. guá, 'dependendo unicamente
de tratativas com o governo",
garantiu. Questionada sobre
quando as aulas devem ini

ciar' ela foi categórica: "Isso
você (repórter) tem que per
guntar para o reitor",

DAIANE ZANGHELINI
<'

Ampliação do unidade foi inaugurado com o presença de Ideli Soh;atti
,

.

DEVEDOR
.

DOCUMENTO
ESPECIE NUMERO VENCIMENTO

EDITAL
MARGOT ADELIA GRUBBA LEHMANN, Tabelia Designada
daComarca de Jaragua do Sul, Estado d.n Sinta Catarina,

na forma da Lei, etc.
Faz saber a todos quanto este edital, virem que se

•

acham neste Tabelionato para protesto de Titulas contra:

CREDOR
VALOR SACADOR

CO ELETRO INDUSTRIAL LTDA 07.306.011/0001-43 PROELT ENGENHARIA LTDA
. I 0000027218 28/03/2008 5.419,15 O MESMO

EZEQUIEL IZAIA.DE PAULA 213.432.438-40 WINCO PANAMERIGANO S/A
N 1729.2:;04 A VISTA 3,123,73 O MESMO

FRANCISCO CAHLOS FARIAS 250.206.988-22 VALDOCIR HAAS ME
I 15714-2 10/04/2008 263,45 O MESMO

IDEAL El\tlPR DE MAO DE OBRA-LTDA 05.732,200/0001-52 RNT TRANSPORTES LTDA EPP
I 9470-1 28/03/2008 264,00 O MESMO

IVETE GANZALA GIRALDI 025.177.149-08 BOA COSTURA
I 1120/02-7 11/04/2008 164,00 O MESMO

JANEIDE HARDT
.

569,928.409-59 COOPERATIVA DE CREDITO VALE DO ITAJAI-VIACRElli
. N 28.362/020

.

15/09/2007 131,80 O MESMO
JULIO PERKOWSKI 008.168.259-04 JONDRAVILLE COM ATAC VAR AP as LTOA

I 1087007 10/04/2008 142,00' O MESMO
TIAGO VICENTE FINOCHETTI

.

050,853.709-61 VALDOCIR HAAS ME
I 15693-2 10/04/2008 155,92 O MESMO

E, como os ditos devedores nao foram encontrados ou se recusaram a aceitar a-devida intimacae, faz por lnterrnedo do
presente Edital, para que os mesmos comoarecam neste Tabelionato na Av, MaL Deodoro da Fonseca, or. 1589, no prazo da
Lei, a fim de liquidara seu debito, ou entao, dai razao porque nao o faz. sob a pena de serem os referidos protestados na torma
datei.etc. ,

Jaragua do sul, 25 de Abril de 200e

Postos de saúde ficam abertos

hoje,_no "Dia D" da vacinação
VALE 1;)0 ITAPOCU

.'

Hoje é o "Dia D" da Campa
nha de Vacinação do Idoso em

todo o país, que acontece até o dia
9 de maio. No Vale do Itapocu, as
equipes de epidemiologia preten
dem vacinar cerca de 13.500 ido
sos contra a gripe; o equivalente
a 80% da população acima dos
6Õ anos na região. Com exceção
de Jaraguá do Sul, os postos de
saúde ficarão abertos nas demais
cidades da microrregião.

Em Jaraguá do Sul, as meta é
vacinar '(.200 idosos. O ponto de
vacinação será na Praça Ângelo
Piazera, onde serão oferecidas
atividades corno caminhadas, gi
nástica, verificação de pressão é

glicose, entre outras.
EmGuaramirim, 1.860 idosos

devem ser vacinados até o dia 9.
Todos os postos ficarão abertos
das 8h às 17h. Em Schroeder, o
objetivo é imunizar 858 pessoas
acima de 60 anos. A vacinação'

acontece nas quatro Unidades de
saúde.
.. Em Corupá, a imunização

pretende atingir 1.100 idosos.
Além dos quatro postos de saúde
estarem abertos, também haverá

vacinação na praça e quatro car

ros para fazer a imunização nas

comunidades mais distantes.
Em Massaranduba, a meta é

vacinar 1.553 idosos. Os postos
ficarão abertos e haverá tam
bém vacinação nos grupos de
Terceira Idade. A Fecarroz, que

. acontece de 30 de abril a 4 de
maio.: também terá um. ponte
de imunização.

. Em Barra'Velha deverão ser

imunizados 2.103 idosos. A va

cina será oferecida nas três uni
dades de saúde. Em São João do
Itaperiú, o objetivo é vacinar 373

pessoas. Hoje a vacinação será so
mente no posto de saúde do Cen
tro, Dois carros farão a vacinação
nos bairros mais afastados.

Expansão do
Cefet'em SC

As obras' de ampliação do
.

Cefet de Jaraguá do. Sul custa-.
ram R$ 1,5 milhão, com recur

sos de emenda da senadora Ide
li Salvatti.. A unidade ganhou
um novo bloco administrativo
com 950 metros quadrados,'
biblioteca e auditório com 180

lugares. Segundo a senadora,
a unidade deve se tornar Ifet
(Instituição Federal de Edú
cação Tecnológica) a partir do
próximo ano, passando a ofere
cer cursos super

A diretora geral tio Cefet
em Santa Catarina, Consuela
Sielski Santos, disse que seis

municípios devem ganhar no
vas unidades em 2009: Gaspar, _

Itajaí, Canoinhas, São Miguel
do Oeste, Lages e Criciúma.

Até 25 de maio, estão aber
tas as inscrições para o proces
so seletivo do Cefet. As vagas
são para cursos em Joinville e

Jaraguá do Sul. Inscrições, no
site: www.cefetsc.edu.br.
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Assinado'convênio'de pavimentação
, Mais de 600 famílias da Vila Amizade e Schroeder 1 devem'ser beneficiadas
,GUARAMIRIM

Foiassinado namanhã de on
tem o convênio entre,município
e governo do Estado para pavi
mentação do Bairro Vila Amiza
de, em Cuaramirim. Serão 1.875
metros de asfalto naRuaCláudio
Tomazelli. Com a pavimentação
serão beneficiadas em tomo de .

600 famílias que residem na lo
calidade. O Bairro de Schroeder

.

I, em Schroeder, cujo convênio

já havia sido assinado, receberá
600 metros de pavimentação.

O projetá completo referente

.

à Cuaramirim ultrapassa R$ 1,2
milhões e, trata de saneamento

básico, passeios públicos, ilu

minação, dentre, outros. Porém,
o convênio assinado ontem ga
rante apenas R$ 600 mil oriun
dos do governo do Estado, com
contrapartida de R$ 152 mil da

prefeitura, para pavimentação.
De acordo com o prefeito

de Cuaramírim, Mário Sergio
Peixer, a' prefeitura deve abrir
a licitação para contratação de
empresa que assuma a obra 'na
próxima semana. b inicio da pa
vimentação deve ocorrer entre
45 e 60 dias e não há previsão

Governo cance,la
parte de blo'queio

o governo brasileiro que havia bloque
ado os exportações do reservo federal
de, arroz no quinto-feira voltou otrós
ontem e liberou o comercialização do
produto com outros países. segundo
o Agêncià Estado. O Estod9 de Sontã
Catarina começou o exportar arroz so
mente em março deste ano.

Ruas
asfaltadas

A Preftmuro ..de Borro Velho iniciou nes
,

to semana 'o povimentoçoo de três ruas
-

no Jardim los Ang.eles, três no Icoraí e
. mais duas no Centro. As obras fazem
porte de uma parceria·entre prefeitura
e munícipes, ou seja, os despesas se

rão divididos entre o Executivo e popu
lação. Após a conclusão destas obras,
outros ruas dev�rõó ser osfoltado,s no

município, segundo a prefeitura.

para conclusão.
Para o secretário de Infra

estrutura, Mauro Mariani, esta

obra é urn compromisso firma
do em 2005 pelo governador
Luiz Henrique da Silveira em

visita à região. Mariani ressaltou
que a intenção é promover o de
senvolvimento dos municípios e

consequentemente o desenvol
vimento humano, melhorando a

qualidade de vida da população .

DEfER
O presidente do Deter (Depar

tamento de Transportes e Terrni-
. nais do Estado de SantaCatarina),
Luiz Carlos TàIIlanin:i, também,
esteve presente na assinatura do
convênió. Tamanini informou

que dentro de dois meses serão
construídos 15 novos abrigos de

passageiros-nas rodovias que cor-'
tam o município de Guararnirirn .

e outros abrigos einMassarandu
ba. "Na próxima segunda-feira
estarei em Jaraguá do Sul para
tratar da' construção do novo

terminal de ônibus municipal",
disse Tamanini ontem.

OSNIALVES Prefeito de Guaramirim, Mário Sergio Peixer, assinou convênio com o governo do Estado para pavimentação

Arroz sofre reajuste de
25% paro o consumidor
MASSARANDUBA

O arroz é a terceira maior
cultura cerealífera do mundo
e alimenta mais de 50% da
população do planeta, per
dendo apenas para o milho,
em segundo, e o trigo, em pri
meiro lugar.

O município de Massaran
duba, considerado a Capital
Catarinense do Arroz, possui
900 produtores, 500 hectares
de área: cultivada e produz 1,2
milhões de sacas por ano.

De acordo com Amantino

Dallagnol, secretário de Agri
cultura, a 'saca do arroz que
era vendida por R$ 22, custa
hoje entre R$ 29 e 30. Esta di
ferença (oi impulsionada nos

últimos 20 dias. ''As perspec
tivas indicam que o preço su

birá ainda mais nos próximos
meses. A alta da saca: se dá em

,'" função dá escassez do produ-
Saco de arroz com cinco quilos que custa R$ 7, deve custilr R$ 11 no segundo to no mercado", diz Aman-

tino. Porém o secretário diz
que não é hora do produtor se,
animar. "Nem tudo são flores,

-

pois os insumos também su

biram na mesma proporção".
Os adubos e fertilizarites, uti
'lizados na cultura do arroz,
custavam há dois meses R$
40. Atualmente custam R$
70.

Para Sergio Kuchenbecker;
gerente de compras da rede
Breithaupt, o reajuste para 6
consumidor final pode chegar
a 25%. O saco de cinco quilos
que hoje custa em torno de
R$ 7" dependendo ela marca

e qualidade do produto, deve
.

custar já na próxima segun
da-feira aproximadamente R$
11. "É a lei que rege o merca
do, ou seja, oferta e proç:ura.
Corno há falta do produto no

mercado e a demanda conti
nua a mesma, o preço dispa
rá", disse.
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VALE DO ITAPOCU
- Controle
'Interno

Os auditores fiscais da Controladoria
Regional da União no Estado de Santa
Catarina, João Marcelo Martins e Paulo
Roberto Espírito Santo, participaram da
última reunião do Colegiádo de Admi

nistração e Finanças da,Amvali. Durante
a reunião foram definidos dois eventos
da CGU que vão acontecer em Jaraguá do
Sul. O primeiro acontece nos dias '15 e 16
de maio, no auditório da Amvali. O tema
será "2° Encontro de Apoio o'instituição e o

Operacionalização de Controle interne",

BARRA VELHA

Escola de pais
inicia'segunda

o Conseg (Conselho de Segurança) de
Berm Velha informa que a Escola de
Pais do município inicia na segunda
feim, ús 19h30. Os interessados em

putticipur desta iniciativa, que visa'
orientar às famílias da região, de-

,

vem entrar em contato pelo telefone
3457.6783. O local ainda não foi de- .

, finido, mas será divulgado via telefone
aos i nscritos na data do evento.

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

GUARAMIRIM

CENTRO CIRÚRGICO
O Hospital Municipal Santo Antonio, de Guaramirim, quer concluir as
obras que estão sendo realizadas no centro cirúrgico. Porém, para isto

depende do repasse de R$ 100 mil, oriundos do governo do Estado,
destinados os reformas de cinco quartos do hospital. Estão previstos
também R$160 mil para a conclusão do centro cirúrgico.

JARAGUÁ DO SUL

Habitação entrega casas populares
Será entregue hoje, os 9 hems, o último lote de um total' de 87 residências construí
das no Bairro Amizade. Outras 112 moradias, construídas através da mesma iniciativa,

, devem ser entregues até julho deste ano. O projeto faz parte do Programa Àssociativo
lmével na Planta, uma parceria da prefeitura municipal e Caixa Econômica Federal.

CORUPÁ

Onça encontrada
morta na mata

, Foi encontrada esta semana uma onça
nssusslnndn nas mutes de Corúpá, O
anÍlllal foi encontrado durante uma

expedição organizada pela ONG (Orga-:
nização Não Governamental) Ecovale.
A ONG é presidida por Roberto Zeinin
ger que realiza trabalhos de preserva
ção do meio ambiente na região.

SCHROEDER

Município estimula
, produção orgânica
A Secreta rln de Agricultura. de Schro
eder, em parceria com outros órgãos,
deve lançar na próxima semana um

programa de estímulo o produção
orgânica de hortaliças. A intenção é

promover a agroecólogill aumentando
a 'produção para abastecer a Casa do
Agricultor e outras entidades.
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"
. O sociólogo e ex-presiden- Atualmente atua como pra-

te Fernando Henrique Cardoso fessor at large no Instituto Wat- .

foi selecionado como. um dos son para Esfudos Internacionais,
'100 intelectuais públicos mais da Universidade de Brown, nos
importantes da atualidade, em Estados Unidos.Fernando Hen
uma lista divulgada esta sema-: rique Cardoso formou-se em

na, péla revista britânica Pros-
.

Sociologia na antiga Faculdade

pect. A lista é ponto de partida de Filosofia, Ciências e Letras

para uma votação em que o da Universidade de São Paulo

público poderá selecionar os (USP), donde se tornou um es

:cinco nomes que consideram tudioso do marxismo. Além de
os mais ímportantes. Com base Marx, teve predileção por Ma-
nos resultados, a revista criará quiavel, Max Weber, Antonio
um ranking dos principais in- Gramsci e Alexis de Tocqueville.
telectuais por ordem de impor- Na época de estudante fez parte
tância. Segundo a publicação, a de um grupo de estudos .que se

escolha dos candidatos foi feita dedicou à leitura e discussão da
com base em "critérios simples": obra O Capital de Karl Marx. Foi
os -intelectuais tinham que estar o intérprete das palestras do fíló
vivos e ativos na vida pública. safo francês Jean-Paul Sartre no

Além disso, deveriam demons-
-

Brasil, em 1960.
trar excelência na sua área de Foi professor de sociologia

. atuação e habilidade em influen- na mesma universidade em que
ciar debates internacionais. se formou. Durante -o regime

FHC foi o único brasileiro militar, esteve exilado no Chile
escolhido pela Prospect para e na França. Em 1968, voltou ao

integrar a lista dos candida- Brasil e assumiu por concurso
tos. A relação inclui ainda no- público a cátedra de Ciência Pa
rnes como o lingüista Noam 1ítica da USP, mas foi aposenta
Chomsky, o Papa Bento 16, o se- do compulsoriamente pelo Ato

miólogo italiano Umberto Eco, Institucional n° 5 (Ai-5). Lecio
o ex-vice-presidente dos EUA e nau no Chile, na França, Ingla
hoje ativista ambiental Al Gore, terra e nos Estados Unidos. Nos
a filósofo alemão Jürgen Haber- anos 70 foi pesquisador e dire-

.

mas, o ex-presidenciável peru- tor do Centro Brasileiro de Aná
ano Mario Vargas Llosa, entre lise e Planejamento (CEBRAP)
outraspersonalidades, e se aproximou do Movimento

A votação. para a escolha Democrático Brasileiro (MDB),
deste ano se encerra no dia 15 colaborando na" reelaboração
de maio. Os resultados estarão . do programa do partido.
disponíveis online a partir de
23 de junho e serão divulgados
na edição de julho da revista.

Fernando Henrique Cardo-
..._
so é um sociólogo e professor
universitário. Foi presidente
do Brasil por dois mandatos
consecutivos, sendo o primeiro
presidente reeleito da .hístória
do país. É co-fundador e, desde
2001, presidente de honra do
PSDB (Partido da Social Demo
cracia Brasileira).

E,DUCACÃO"EM
.

GUARAMIRIM

t:iosefãJ
�\ cf Fashion

.

\Jutone-clnvern

E
Ex-presidenteentra na lista dos 100 maiores intelectuais do mundo

,. .
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Obra acadêmica
Como sociólogo, FHC es

creveu obras importantes para
a teoria do desenvolvimeoto
econômico e das relações in
ternaCionais.. Dedicou-se �ao

aprofundamento de suas teo
rias durante o período em que
viveu no exílio durante o regi
me militar, ou golpe militar de
1964.

_

Foi um dos i.deólogos da
corrente. dependentista ou de
senvolvimentista. Sua teoria
sugere que os países subde
senvolvidos devam se associar
entre si, buscando um caminho
capitalista alternativo para o

desenvolvimento, livrando-se
da dependência' das grandes
potências. FHC era contrário à
tese de que os países do tercei
ro munde se desenvolveriam só
se tivessem uma revolução so

cialista ..

,

Apesquisa Boas Práticas nas Redes Municipaís de Ensíno foi realizada pela UNICEF (Fundo das Nações Unidas para a Infância)
em parceria rom o Minístérío da Educação e União Nacíonal.dos Dirigentes Municipais de Educação (Undíme),

.

Gwaamirlim ganhou destaque pela existência '(fa salas com eqúípamentos para a .realização.de cursos de educação à distância,
I{) Dlial d� Famaia fia Escola, ÓOíbus da Literatura e Informática Educativa. O estudo reconhece também que. nas escolas de Guaramirim,

.

o professor de apoio é visto como protagonista 110 desenvolvimento da aprendizagem,
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CRÔNICA

CARLOS HENRIQUE SCHROEDER, ESCRITOR'

As confissões prematuras
De todas as minhas esquisitices, talvez o fato de

não dirigir e de sofrer do Mal de Montano sejam as

menores.Bom, o fato de não dirigir remonta aminha
adolescência: enquanto meus colegas chegavam a

estudar o funcionamento dos {veículos com manu

ais e conversavam horas e horas-a fio sobre a po
tência de motores, eu passava minhas tardes livres
tentando entender o que diziam os filósofos daquela
coleção azul da Abril Editora. Embora na época eu
não entendesse muita coisa, o pouco que conseguia,
absorver era uma espécie de iluminação. É claro que
todos os meus colegas começaram a namorar antes
de mim (embora as meninas gostassem de escutar
meus solilóquios sobre Nietzsche e Heidegger). A
única vez que dirigi por mais de quinze minutos foi
aos dezoito anos, na auto-escola, e claro; contei com
a paciência de meia cidade (mas por incrível que
pareça, consegui tirar a carteira de motorista, pois
no dia do teste, até hoje não entendo, dirigi perfeita
mente, para logo depois desaprender completamen
te) ... E para se ter uma idéia do disparate.que é essa
história, já fui noivo da filha de um proprietário de
umamecânica ê revenda de autopeças (e três namo
radas minhas já tentaram insistentemente me re-en
sinar a dirigir, e nada) e mesmo gastando uma fortu
na de táxi todos os meses, nadamais me convence a

dirigir... Agora já se tomou uma marca registrada (e
até birra), já que sempre ouço o papo da "índepen
dêncía"e do "status" de ser um motorista. Não que
ro dirigir, pois todo mundo quase o sabe, e prefiro
arrastarminha carcaça ao sol do que ficar grosnando
e gesticulando como um babuíno no trânsito ... Mas.
acho mesmo que é meu instinto de sobrevivência
que não quer ver-me atrás de um-volante, pois sou

muito distraído e dado a longas incursões interiores.
Provavelmente bateria num Mercedes S500 tentan
do lembrar uma estrofe de Dylan Thomas ou uma

citação-deWalter Benjamim.
Falando em literatura... a Mal de Montano é a

obsessão pela líteratura e pélo-literário, pelo desejo
de ser a "memória da literatura" encarnada e pela
busca de um antídoto para amorteda literatura.
.: a termo foi criado pelo romancista catalão En

rique Vila-Matas em seu romance-ensaio "amal de
Montano", e pode ser resumido no seguinte parágra
fo do livro:

"Talvez a literatura seja isso: inventar outra vida
, que bem poderia ser a nossa, inventar um duplci. Ri-

,

cardo Piglia diz que recordar com uma memória es

tranha é uma variante do duplo, map é também uma
'

metáfora perfeita da experiência literária. Acabo de
citar Píglia e constato que vivo rodeado de 'citações

I de livros e autores. Enfermo da líteratura. Se con

tinuasse assim, ela poderia acabar por me engolir,
como um espantalho dentro de um remoinho, até
fazer com que me perdesse nos seus confins sem,

limites. A literatura asfixia-me cada vez mais, aos
cinqüenta anos angustia-me pensar que o �eu des
tino seja acabar por me converter num dicionário
ambulante de citações".

a Malme afeta de tal forma, que escrevo sempre
neste espaço, de forma obsessiva, sobre um único
tema: a literatura e a sua capacidade de transfigurar
esta coisa incerta a qual chamamos v.ida... Afinal,
COIl).O diz Vila-matas, "não 'há melhor forma de se

livrar de uma obsessão do que escrever sobre ela".

,Lição Final da Vida
Informado por seu médico que teria ape
nas seis meses de vida por causo de um

câncer, ,o professor Randy Pousch com-
. pareceu 00 Carnegie Mellon University
poro apresentar .sun palestro finàl. Cin
qüenta dias depois, mais de 25 milhões
de pessoas já conheciam ri professor e

seu trabalho.Um fenômeno que mostro o

sentido d� luto pelo vida.

Corrida para
o 'Apocalypto

.

No crepúsculo do misteriosa civilização,
o jovem Jaguar Pow é capturado e leva
do poro uma grande cidade moia, onde
enfrentará um fím trágico. Movido pelo
forço do amor por suo família, ele foge
numa desesperada corrido para resgatá
los e salvar seu modo de vida. '

DESEJO PROIBIDO
Noronha afirmo que Lauro praticamente 'confes
sou o crime. Viriato sugere que André seja co

roinha e Podre Inácio concordo. Viriato sugere
ainda que Podre Inácio se candidate. poro que
ele tenho um concorrente à sun altura. Podre
Inácio diz que o vencerle se quisesse ser políti
co. Florindo erro à primeira vez, mas; no sequn
do, olho Para Ciro e foz o cena com verdade.
Todos aplaudem. Florindo reza para tirar Ciro
da cabeça. Ciro entra no 'igreja e diz que ela
foi muito convincente no teste, especlelmente
no hora do beijo.

BElEZA PURA
, Gaspar conto o Guilherme que o sócio de Joana
é um dos herdeiros dos vítimas do ocidente de
helicóptero. O engenheiro teme o concorrência
com Joana. Eduardo tento ajudar Débora, mos
oC,obo sendo preso no joalheira também. Dé
bora e Eduardo sõo liberados. Débora pede o

Fernando que pore de implicar com Eduardo.
Renato descobre que MoteuS/ Helena é vizinho
de Joana. José Henrique dá um documento poro
Robson ossínar poro dor entrado no alvará'do
clínico.

DUAS CARAS
Solange teme pelo vida do pai. Gliigui se sente

culpado. Ronildo mondo Juvenol acelerar poro
escapar do perseguiçõo policial. Juvenol dá
uma freado e se atraco com Rooildo. Os poli
ciais, protegidos atr�s de carros, árvores e obs
táculos, vigiam. Ouve-se um barulho. Juvenol
aviso que Ronildo se atingiu 'durante a brigo.
Ronildo tombo nos braços de Guigui. Antônio
aviso à Débora que nõo vai posar. :Bijouzinho
exige saber onde está Petrus. Bronco pego no

sono e quando acordo se assusto por nõo en

contrar Sílvio.

AMOR E INTRIGAS
Dorotéio diz poro Volquírio que elos têm muito'
em comum e que precisam se ver mais. Dorotéio
e Volquírio marcam no restooronte de Comilo.
Comilo vê'Silvio saindo ·de. um prédio com ar

cauteloso. Camilo fico com o pulga atrás do
orelha. Pedro diz poro Alice que quer que elo vá
00 casamento de Alexandra. Alice diz que nõo
mudou de idéio e Pedro diz que Alice nõo está
com ele por inteiro. Alice diz que o insistência
de Pedro está o ofendendo.

CAMINHOS DO CORAÇÃO
Marcelo volto o sentir uma forte dor e encosto
em Perpétua, tentando se apoiar poro nõo cair.

-

Perpétuo acho que está sendo atacado e lanço
um roio'em Marcelo, que levo cMque. Marcelo
cai no chõo com dor e diz que preciso de ajudo,
mos Perpétuo foge com medo. Cris pergunto se

foi Vlodo quem matou Marli e ele confirmo. Cris'
fico furioso e diz que Vlodo irá pagar pelo que
fez. Fúria corre poro atacar Iara, mos Cris crio
um campo de forço em volto do sereia. Vlado
iento otacàr Cris, mos ele o foz levitar e sufoc�
Vlodo no ar.
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. Cantora faz dieta
e �ecupera forma

Se depender de Victoria e David A retomado do contato com os filhos,
Beckham, vem li quarto filho por aí. . o elogiado participaçõo no série "How
O jogador de futebol disse que eles - I Met Your Mother", o ausência de
estõo "trabalhando muito" poro que escêndelos. Se isso tudo não bastava
isso aconteço. O deseja de Posh de como srnal de que Britney Spears
ser mõe voltou com forço total desde está se recuperando, agora o cantora

que elo terminou o turnê 00 lodo dos apareceu de biquíni, quase dez quilos
Spice Girls. Vic e Beckham são pois de mais magro e sem o tonto de celulite
três meninos, Brooklyn, Cruz e Romeo. que já deixou multo fã espantado.
"Sempre quisemos ter uma família " Suo meto é perder mais cinco quilos e

grande", explico o astro. . chegar aos 50 no balança.

Campanha pará
ter mais um.filho

SUDOKU

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

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

SOLUÇÃO

VI! ÁRIES
(20/3 a 20/4)

. Hoje que Júpiter
está junto da Lua,
é um dia muito

positivo para você mostrar

que você não só: inicia seus

projetos, mas também tem a

capacidade de realização e de
construir algo sólido. O reco

nhecimento serlÍ garantido.

Ana Paula Arósio
será protagonist�
Em recente entrevista, Ana Paula
Arósio assumiu suo solteirice e

disse que está feliz assim. Avesso o

falar sobre suo vida pessoal, o atriz
disse que sua prioridade agora é o

novelo "Ciranda de Pedra", do quul
é o protagonista. Ano Paulo inter
pretará louro, mãe de três meninos,
no próúma nov.éla dos 18 horas.
A trama de Aícides Nogueira tem
estréio previsto poro 5 demaio.

DIVIRJA-SE

Na ·Floresta
Dois pesquisadores estavam no Ama
zônia fazendo pesquisas. De repente
eles acham uma coisa muito estranho.
Um falo poro o outro:
- Po rece fezes.
O outro posso o mõo, cheiro e diz:
- Tem cheiro de fezes....
Daí, o primeiro pego mais um pouco
lambe e diz:

.

- Tem gosto de fezes...
No fim tiram uma conclusão:
- Só pode ser fezes... Ufa! Ainda bem
que agente nõo pisou.

Que tia
. Oual é o tio que nõo pode comer doce?
R: É A TIABETH

PREVISÃO DO TEMPO •

Formação de nevoeiros 00 amanhecer e predomínio
de sol em boa porte do dia. -Entre o tarde e noite há
chance de pancadas isolados de chuva por causo do
calor e o aproximação de umà frente fna.

� Jaraguá do Sul e Região

)(
GÊMEOS
(21/5 a 20/6)
Mercúrio em h!Jr
monia com a Lua.
dá ao geminiana

a habilidade de movimento ti
'. de perceber coisas novas em
tudo que faz. Você tem chance
de fazer algumas transfonnaçóes
concretas na sua vida. Avalie em
que o outro pode lhe acrescentar.

l.� LEÃO .
.

#'
LIBRA. .

�,:) (22/7 a 22/8) (23/9 a 22/10)
.

:. '} Muito trabalho Libriano, fique.
.

� u.-. ilustra.seu dia hoje
- atento ao que você,

com a Lua e Júpiter quer que se realize
estimulimdo esse�ssunto. Sua em casa, com seus familiares
energia está contagiante e pode hoje. O dia de Lila nesta área de
tornar seu ambiente de.trabalho seu mapa está bom para con-

um lugar agradáVel, onde as versas que envolvam o passado
'pessoas sintam prazer em .

e assuntos ligados às pessoas
realizar suas funçães�

.

mais velhas de sua família.

SAGITÁRIO

,

'

,(22/11
a 21/12)

Hoje que ser
regente está junto
com a Lua, é um

bom dia para v� se controlar
para não esbanjar. Uma reserva

financeira, se'for possível ser
feita, será muito necessária
para eventuais instabilidades e
imprevistos na vida. .

., Fases da fua

O CORREIO DO POVO mSABADO, 26 DE ABRIL DE 2008

".
AQUÁRIO

.

(21/1 a 18/2)
O dia hoje,

.

com Júpiter e
·Mercúrio bem'

com a Lua, lhe confere muitos
"insights" e inspiração: É •

aconselhável que você se isole
uma pouco, para sentir mais o

que se passa no seu íntimo e

se compreender melhor.
.

_. TOURO. .

(21/4 a 20/5)
,

O laurino tem um
" dia de otimismo :

,.
. "com Júpiter dando

sua contribuiçélo. Sua vantade de
concretizar os projetos que tem
desenvolvido nos últimos tempos
está 'mais forte. É hora de
sedimentar seus conhecimentos
e beneficiar-se com isso.

.

..........
CÂNCER

IJI
VIRGEM

.

"-,, ESCORPIÃO CAPRICÓRNIO '

�.� (21/6 a 21/7)
,

(23/80 22/9)
. ''..*'� (23/10 a 21/11) #:, (22/12 a 20/1) ,

;�;"-".�� A.Lua, regente do .' .' A disciplina e a ��;��� .HOje é u� �ia em :

.

A Lua ai�da está': . ; . signoestájunto,a .

'. ',... '-p.�icidad,e,que" ,

r-
' ., ",que-m.ce·con�ue .

.

no.seu signo ..

Júpiter na sua área·o
.• ',

� --:;-:--', tanto p�za>devem :_ ,(;;.l-, . expressar-se obje- �

, lioje, e pede que
de parceria: .indlca ,um ótimo -. fa'zer parie'ilulldo qúevoci de:.

-
.

<
•

"' tiVamente. A Lua e você dê uma atenção,e�pecial
dia para sua relação afetiva, ou cidir criat já que Mercúrio está Mercúrio também ajudam quem ao seü corpo é aos seus desé-
mesmo paill negócios que envoi- em boa posiçlío no céu: Mesmo trabalha na área de comunica- jos. Façq aquilo que lhe traga
vam uma sociedade. �erceba as o contato com crianças pode ser çães. Você consegue fazer uso prazer, e tome parte de seu

necessidades que uma parceria gostoso, desde que você saiba das palavras corretas na hora tempo para poder se dedicar
tem para se solidificar. colocar-se adequadamente. correta para ser convincente.. o você.

PEIXES·

til. (19/20 19/3)

.... Júpiter faz com .

..,.,.., que seus amigos
consigam demons

trar á.você seu carinho através
de ações e ajudas que lhe sejam
úteis. Saiba perceber a maneira.
que cada um te� de mostrar· ,

seus sentimentos. A expressar
verbal também está favorecida.

CHEIA MINGUANTE

20/4 � 2;4.
NOVA CRESCENTE

,

6/4 �1214 .

DOMINGO"'dMíN: 19° C
MÁX: 29° C "" ",'
Sol com pancadas

.

de chuva

SEGUNDA

dMíN: 18° C .

MÁ)(: 29° C t f"
'

?,
'

Sol com pancadas
de chuva

TERÇA'
,MíN:21°C�

MÁX:25°C�,
Chuvoso

.
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m O CORREIO DO POVO
� SABADO, 26 DE ABRIL DE·2008

Por Fabiane Martins

do Meier Machado, completouleonar
d' 24 E hoje recebe suo

12 anos la· .

h Áureo e

1 a Eucaristia. Os padnn os

b' ns
Antônio mondam os poro e .

:��e�f hoje a' I Q Eucaristia.IC e. e Thaise Gorges, par�a alegria dos pais SebastiãoIrene, e do irmão DeYVi.
e

VARIEDADES---------

_>,-

t»: ;t,'
t.

.' _." '/"

f(
.

.h!
Parabéns para a gatin!!.!
Camilly Kreutzfeld, que
completou 5 anos dia 22.
Os pais Adilson e Sandreia

desejam felicidades.

r
"

d
o gatinho Vinícius Gabriel T�r��hos

m letou 5 anõs ontem. Os �a _

co P
Élio e Alzira, os' pai� � o Irmo

Carol desej�m iehcldades.

arabéns poro o gotinh� Ricardo
P
Thomas de Andrade.Mme,;q;e o .

completou 11 a�os. ,h� .14. o o

. iamília desela iehcldades.

O v
pequeno Tiago Henrik Ehle t _

completou 2 an
r ,

Marnildo e Rúbia mOs °dntem. Os pais'. an am os parabéns.

A pequeno Érika BiancaL�sCOWicz,. completa 2 anosdIa .28. Os pais Leda e Ivanmandam os parabéns.

O p�queno Bruno LeandroveIo ao mundo no dia 2,
,

.
. para a alegria de.

toda iJ família.

Completou lO
anos no did 21,
Gabriela Yuri

Siqueira. Os avós
Zenir e Rosalina
os pais e irmãs'
mandam os

'

parabéns.

tr. '

mIss LOU.
L o V E W E A R

Venha· conferir jaquefas infanfis
a preço de fábrica.

recepcoo@ocorreiodopovo.com.br

Juliano
Moria MooS,
00 lodo de

seus pois José
Jair e Moeli,
recebeu suo

1 a Eucaristia
no dia 5 ..
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.. www.parcimovéis.com.br ...
-�. Mais d-e 500 imóveis

.
.

� -Mais de 50 corretores
.

� Mais rapidez em vender seu imóvel
.

-�. Mais cnmndldade em atendimento
.

.
. -

-r Mais segurança e facilidade
.

COM A CONFIANÇA DE TODAS AS IMOBILIÁRIAS QUE IRÃO LHE ATENDER··. .

EmpreBndimentos Imobiliários I M o �qEiCi t50I" Á. R I A

MENEGOTTI
BarraSu-l
A imobiliária da Barra

.

GIRASSOL
i?FfISMa

iMóveiS
- CREel 2567J

IMÓVEIS
'- .

w' '�(' '

,
� •• _r ,

•

� 1"
" _. .-,

,
•

�
•

'
__

-

,"I. I
\ _ ,

•
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3055-0900
,Plantão. 9987-1004

COMPRA· VENDE • ALUGA • ADMINISTRA -

;'FERTA IMPERDíVEL
e:R$130.000,00
.or R$ 110.000,00

Flat San
Sebastian
duplex e todo
mobilíaco."

JOÃO PESSOA casa em alvenaria alto padrão,
com 1 suíte cf closet.a quartos;2 salas,

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

de 1500m2, Valor R$ 230,000,00 neg,

CZERNIEWICZ - CASA ALTO PADRÃO 1 suíte cf closet, 2 quartos, 2 bwc, 2 salas, escritório,
lavabo, cozinhamobiflada, área de festas, quintal, garallem pf 3 carros, Valor R$ 380,000,00,

Aceita outro imóvel como parte do pagamento,

- Sala. comercial na Alameda 25, com

72m2..: Locaçã(j, R$ 1,200.00
.

ultima

unidade

'---------------'------------__..-------------<--------------f
_ Sala comercial centro Guaramirim cl

.----'------------r-------.,..
__-_-_----.------�-------.---------------1 180m2, ValordaloéaçãoR$1.200,00

- Sala comerciai' cl 40m2 no centro. R$
300,00,

com 500m2, 4 suítes, 4 salas,
dispensa, cozinha, lavanderia, bwc,

demais dep. R$ 390.000,00
VENDE OU TROCA-SE POR APTO

EM BC

AMIZADE apto com 3 qtos, sala,
cozinha, banheiro, lavanderia e garagem.

.

R$ 79.000,00 '.

- Sala comercial centro, com 50 m2, 1

banheiro" Ótima Localização. Valor da

Locação R$ 800,00.
- Sala Comerctal com-50m2 e 1 bwc. Centro

-R$400,00

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

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

o restante parcelado em at� .60 m�ses

CASA RIO DA LUZ em alvenariá, com 2

quartos, sala corn cozinha, bwc, 55m2,
.. Valor R$ 55.000,00

- SalanaBua Jose Theodoro Ribeiro; 440
- ilh� d� Figueira aprox. 100,00m2. Valor:
600,00

:: Casa Madeira Vila Hau: com 03

dormitorios, sala, cozinhá, banheiro .. e

Ié\Vande�a. ValordaLocação R$ 45.0,00.

- Casa em guarami�m na rua Maria Adelina

Schmitz Weber - Res ..Aquarela com 02.

dormitorios mais dependencia. - .Valor:
. 350,00'

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

- Cas� Alvenaria- Vila Lenzi, semi-
�-----------��-------�---__----_--------T------------�

fj1obiliada, com 01 suite mais 03'

dormitarias, sala para 02 ambientes"
.lavabo, cozinha com armarios, area para
festas -com churrasqueiras; lavanderia,
escritorio, garagem para dois carros, pisõ
laminàdo e acabamento em gesso, yator:
R$1,560,00
- Apto Vila Rau com 02 dormitorios, sala e

cozinha conjugado, banheiro, lavanderia e -r

uma'vaga de garagem. Valor'da locação
R$520,Otl.

- Kitinet Vila Lenzi - 01 quarto, cozinha com -,

lavanderia e banheir(}. R$ 300,.00

CENTENÁRIO cl 120m2 c/1 suite
mais 1 qto, 2 salas, cozinha,

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

R$135.000,00

JOÃO PESSOA casa alv. de 2 qtos,
sala, cozinha, banheiro, lavanderia e

va'rar;da. 70,OOm2 de área construída,
R$ 35.000,00 + parcelamento ou a

'vista R$ 59.000,00 .

Passaros. Terreno com 31 Dm2•
R$ 13.000,00 entrada e restante

parcelado em até 60 meses ..

VIEIRAS - ULTIMAS UNIDADES -

Sobrado.qemínado cl 2 suítes, 1 qto, -

3 salas, coz., bwc, lav chur. e gar.
Área total construída 170m2

GALPÃO em GUARAMIRIM de

aproximadamente 1 ,00Óm2 e terreno de
50,OOOm2. Valor a combinar,

. CASA NOVA JOAO PESSOA geminada,
com 2 quartos, sala, cozinha, banheiro,
lavanderia, garagem e varanda, aprox.

. '1 00m2, R$ 85.01i0,00 ou R$ 42.000,00
entrada e o restante parcelado em até

60 meses

RIO MOLHA em alvenaria, a 50m dá
Prefeitura, com 3 quartos, sala, cozinha,

bwc, garagem e lavanderia, R$130.000,00
.. ".__ ......_ ... .- .... -'-_-'--__---'-_---,- ..L- -'-- --' --''- ........ �_.,--___'
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MENEGOTTI
M o I·B L R A �Parelmóveis

3371·0031.

www.parcin:woveis.com.br
e-mail: immenegotti@parcimo\(eis.com.br

. Rua' Barão do Rio Branco, 545 - Centro

, COMPRA - VENDE.,- ALUGA - ADMINISTRA
�,

. .

* 12 Pavimentos
* Churrasque.ira na

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

5861 - VILA LENZI - SOBRADO 01 SUITE
+ 02 QUARTOS, C8PA/COl, 02 SALAS,
PISCINA, CHURRASQUEIRA; GARA PARA
02 CARROS, 203,00M2 o R$ 380.000,00

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

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

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

5901 - VILA LENZI � TERRENO COM
.

399,00M2 - RS 50.000,00
5880 - ÁGUA VERDE - TERRENO COM

450,00M2 - R$ 65.000,00
5882 - GUARAMIRIM - CENTRO -

TERRENO 388,60M2 - R$ 38.000,00

TERRENOS

5808,- PiÇARRAS 314,73m2
R$ 20.000,00

5824 - JOÃO PESSOA 3iS,dOm2
R$ 30.000,00

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

5746 - ÁGUA VERDE
46S,00m2 - R$ 60.000,00

5788 - ÁGUA VERDE
4S0,00m2 - R$ 70.000,00 .

5844 - ÁGUA VERDE
4S0,00m2 - R$ 80.000,00

. 5408 - NOVA BRASILIA
S.868,00m2 - R$ 350.000,00

5813 - ESTRADA NOVA

i4�21.6,00m2 - R$ 700.000,00

5854 - TRÊS RIOS DO NORTE -

387,SOm2 - R$ 20.000,00

LOCAÇÃO

APARTAMENTOS

CASAS

BAIRROAMIZADE

-RESIDENCIAL VERSALES ., RUA
FERDINANDO KRIEGER, 298 - 01
SÚíTE, 02 aUTOS, SL, COZ.,
LAVANDERIA, BWC (GARAGEM. TODA
MURADA COM PORTÃO ELETRÔNICO.
BAIRRO VILA LENZI

RUA PAULO DOS SANTOS, 75 - VILA
LENZI - PROX. ARENA - 01 SUíTE, 03
QTOS, 02 SLS, COZ., LAV., 03 BWS,
GARAGEM 03 CARROS,
CHURRASQUEIRA SEMI MOBILIADA.
TODA MURADA.

·BAIRRO TRÊS RIOS DO NORTE

RUA AUGUSTO DEMARCHI, 3713 - 03
QTOS, SL, COPA, COZINHA,
LAVANDERIA, BWC E GARAGEM - EM
FRENTE: AO RODEIO

BAIRRO CENTRO.
o RUA PROCOPIO GOMES DE OLJVEIRA
- EDIF. ISABELA - AI' 1001 - 01 SUITE,
02 QTOS, SALA, COPA, COZINHA
MO�ILlADA, LAVANDERIA, .BANHEIRO
EGARAGEM.

BAIRRO JGUÁ ESQUERDO

RUA ADOLORATA PRADI, APTO COM 02
QTOS, SALA, COZINHA, LAVANDERIA,

.

BWC E GARAGEM. - APTOS NOVOS

BAIRRO JGUÁ 99

RUA JOSÉ MAESTRI, S/N°, 02 QTOS,
SL, COPA, COZ., LAVANDERIA, BWC;
SACADA COM CHURRASQUEIRA E
GARAGEM.

KITINETE

BAIRRO VILA RAU

RUA CÃRLOS ZENKE, 214 - KITINETE
N° 01 - R$ 230,00 + AGUA.

SALA COMERCIAL

BAIRRO VIEIRAS

AV. PREF. WALDEMAR GRUBBA,
POSTO BOGO & BOGO, SLS (01 à 08) da
frente R$ 600,00 - SLS (09 à 14) R$
SOO,OQ.

.

BAIRRO CENTRO':' CENTRO
COMERCIAL

RUA PROF. MARINA FRUTUOSO ,

PROX. SUI' ANGELONI
SALAS COMERCIAIS - VÁRIOS
TAMANHOS.

BAIRRO ILHA DA FIGUEIRA

RUA RINALDO BOGO, N° 216 - 29M; -

R$380,00

TERRENO

BAIRRO ILHA DA FIGUEIRA

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

IPTU

BAIRRO ILHA DA FIGUEIRA

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

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital CatarinenseAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Rua Max Wilhelm, 729 - Baependi

WWW_PRISMAIMOVEIS.COM . prisma@prismaimoveis.com

TERRENOS
.

OFERTA DO MÊS CASAS
•

BARRA DO RIO MOLHA.AMIZADE
0654- Terreno 321 ,00m' R$39.000,00-
2210 - Terreno padrão 1.633.00m? R$ 140.000,00
Aceita proposta.
GUARAMIRIM
2216 - Terreno ComerciaI2.567.50m' BR-280 Próx.
ao Estofados Mannes - Excelente Área Comer

.

Consulte-nos.
JOÃOPESSOA
2239-2249 - Lotes de R$25.000,00, R$35.000,0

��;:dOaO��� :��Id��� ��é ?��eoze�e_ �����i��� 2265 - Casa SÃO LUIZ 120,00 m', terr. 325,00 mi - 2

pelaCAIXA). Quarto, Suite, 2 bwc, Churr., área de festas e Garagem ÁGUA VERDE
TIFAMARTINS' R$ 120.000,00 Aceita Proposta. 2232 Galpão

��Ã�É��en0325m' R$55.000,00. ,$110.000.00
.

2211- Terreno342,00m'R$26.500,00 Aceita,

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

qtos, 2bwc, Copa, Coz, Lavand, Garag
R$160.000,00

2264 - Casa 176,98 m2 terreno 387,45m2
- 2 qtos, Suite, 2 bwc,Sala, Cozinha, Área de Festas c/
Churrasqueira ,Lavanderia, Gar. para 2 Carros

Casas com 2 quartos por R$ 63.000,00 com Entrada de
R$ 8.000,00 e Casas com 3 quartos por R$82.000,00 com

Entrada de R$10.000,00. Financiamento pela CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL.

.

2254 - BARRA DO RIO CERRO Casa 134,00 m'
Terreno. 646,45 m' 2 quartos, suite, sala,
cozinha, 1 bwc, lavanderia, garagem
R$200.000,00 Aceita Propôsta

2225 - Ed. Capri 11- Apto. com 1 Suite, 2 quartos,'
Sala de estar I jantar, coz, lavanderia, sacada com

churrasqueira e 2 vagas .na Garagem Piscina'
Privativa, Área de festas, Playground.

.

� � ,.b..•. ".��

3371-2357
<'

Corretor de .Imóveis
CRECI4936

Plantão: 9'135-8601
R.Cel.ProcÓpioGomesdeOliveir.a,1207

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

* PODEM SER FINANCIADAS VIA BANCO.

LAN AMERro

BarraSul
A imobiliária da Barra

ilÍlllll
Empreendimentos Imobiliários

?FlISMà
"'MOVE!S

GIRASSOL
. .

CRECI2567J

IMÓVEIS

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

PLANTÃODEVENDAS www.parcimoveis.com.br

H. WOLF CONSTRUTORA E INCORPOR'ADORA LTDA
achave@netuno.com.br

Ref. 0450 - Tila Marlins - Sobrado
alvenaria - 04 dorm., 02 iialas,'
02 Bwo e demaís dep, com

garagem fechada.

Ret. 207 - BARRA DO RID CERRO· Casa
próximo a Malwee com 150,OOm2•

Terrenô com 643,OOm2 R$115.00D,OO.

Ref. 1953· Terreno naBarra do Rio Cerro
(após a Malwee) com 463m2.

RS 45.000,00

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

serviço. R$ 50.000,00

Ref. 2750 • Vila Laillu " ,

lado WilD II - Ierreno com 420,OOm2
e!lS,POm de frente.

01 SUíTE
02 DORMITÓRIOS
·COZINHA E
ÁREA DE SERViÇO
SACADA
SALAPARA 02
AMBIENTES
PONTOS fJE
TELEFON.E
TV E INTERNET
MEDIDOR
INDIVIDUAL
DEÁGUA'

I

o Apartamento

IIIIII
Rua Barão dç Rio Branco, 221102-.Ja�aguá do sul-se
Fone; (47) 3275-1594 - e-maíl: wolfepal@netunQ.com.br

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital CatarinenseAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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GIRASSOL IMÓVEIS (47) 3371 �7931

Rua Cel. Procópio Gomes de Oliveira, �54 - Centro
Horário de Atendimento: 8hs às 12hs e 13h30min às 18hs de segunda a Sexta.

PLANTÃO DE VENDAS

9955-4774

,
Côd. 2103-
Apto com 2
dormitórios,
sendo uma

suíte,1
banheiro,1 vaga
de garagem,e
de mais

dependências!
R$180.000,00

RAU - lote B-3 - Rúa Bertoldo Hart com 525m2 - R$
52.500,00

Amizade- CasaemalV. c/100m2. R$139.000,00.

Apto c/3 quartos, sala, cozinha, bwc, lavanderia e uma vaga
na garagem. Possui sacada e. ctíur. coletiva. R$ 70n,00
aluguel, mais R$20,00 de taxa de 'limpeza! prox. ao centro!

,,,\

<'

imóveis

...,

�
...
...
�

ü
...
a:
'-'

PIAZERABarraSul
A imobiliária da Barra GIRASSOL

IMÓVEIS

Empreendimentos Imobiliários
CRECI2567J

;z IMOBILIÁRIA

1t\chilvel
WOLFEPAR EMPREENDIMENTOS E PA�TICIPAÇÕES LTDA .

. www.parcimoveis.C9m.br. _

.... .':
"7

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital CatarinenseAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Empreendimentos Imobiliários
www.secu··lus.net

www.parcimoveis.com.br
imobiliariasec�l�s@netuno.com.br

Plantão 9653-5256

FLEpitácioPessoa,415-JaraguádoSul'

Edificio Figueira -

Apartamentos com suite +

2quartos, sala de estar e jantar,
sacada com churrasqueira,

,

cozinha, lavanderia, todos com 2

vagas de garagem, Prédio com
elevado; área de festas com

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

-

saldo em 48 vezes direto com a'

construtora com correção do CUB)

Ilha da Figueira I Residencial
Maria Alice - Apartamentos com

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

duas vagas de garagem.
Condição Especial de
Lançamento -

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

com correção do CUB

Res: Novo Horizonte -

Apartamentos com suíte + 2

quartos, sacada com

churrasqueira e demais

dependências, 2 vagas de

garagem, Estrutura completa,
.com Espaço Fitness, Espaço
Gourmet, Piscina, playground.

(Entrada de 20% e parcelamento
direto corn a 'construtora em 120
meses (direto com a construtora

com correção do CUB)

Rel1003 - Cenlro - Ed: Dianlhus -

Cobertura Duplex com 3 suites, 5 bwc,
amplas salas de estar; [antar, chusquareíra
integrada, cozinha, lavanderia, 2 vagas de

garagem, área total de 422m2.
R$ 590.000,00 mais lolos em

www.séculus.nel.

ReI 0034 - Barra - Sobrado com 3 quartos, 2
bwc, sala de estar e jantar, cozinha, lavanderia,
garagem pf 4 carros, ampla área de festas +
casa com 60m' e.píscna - R$ 290.000,00

, TERRENOS

ReI 2045 - Centro - Terreno cf 700m2(25x28) na
Barão contendo 01 casa residencial, 01 sala
comercial e 02 apartamentos, R$ 750.000,00

- Ref 2019 - Schroeder I -

Terreno corn 360m2 (15X24) -

R$25.000,00 á vista

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

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

R$ 420.000,00.

ReI 0001 - Jaraguá
Esquerdo - Sobrado com 5
quartos, sendo 2 suites,
sala de estar e jantar .

amplas, piscina, área de
testas, 3 vacas-de garagem
- R$ 640.000,00

Ref 2023,- Amizade - Terreno
, com 346,50 m2 (14X24,75) -

R$ 65�000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital CatarinenseAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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BarraSul
A imobiliária da Barra

Plantão9973-8335

3371·8814
-12,-

'A�,""Il�
.

�� .Hi�
. -

Empreendimentos Imobiliários
www.seculus.net l_�,!�E�q!5*J" A_LU_

APTO NOVO • ILHA DA FIGIJEIRA

'3376-0015

.

Péfràtmóveis
www:parcimoveis.com.br

imobiliariaseculus@netuno.com.br

LOCAÇÃO RESIDENCIAL
•

01 Quarto:
. Ed. Platanustüentrô-prox, Rest. Californla)cl garagem. R$ 500,00
. Ed. Alpha(Czerniewicz-prox. Canarinho) cozinha mobiliada, cl churrasqueíracR$ 550,00
- Ed. Platanus(Centro-prox. Rest. California)cl rnobllía. garagem. R$ 600,00

OZQuartos:
- Ed. Ferreti(Centro - pr6x. Centro Vida) cl 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. Mont Vermont (Champanhar - próx. Alberto Bauer) cl garagem R$ 900,00
- Ed. Dianthus (Centro - pr6x. rest. Calif6rnia) cl churrasqueria e garagem R$ 930,00

03Quartos:
- Ed. Bela Vista (Vila Nova - próx. Bardo Oca) cl garagem R$ 67'0,00
- Ed. Tulipa(Centro-p(ox. Beira Rio) cl garagem. R$ 750,00
- Ed. Dam Lorenzo(Centro-prox. Rest. California)cl garagem. R$ 750,00
- Apto(lIha da Figueira-prox. Posto Perala) cl garagem. R$ 770:00
- Apto(Centro· em frente ao BeiraRia) clmobilia, 02 garagens. R$1.500,00
- Apto(Centro-prox. Estudio FM)cl '03 garagem. R$1.500,00

Casas:
- Casaalv. (Schroeder01 - pr6x. ÇSM) cl 03 quartos R$ 370,00
- Casa nova Alvenaria(Barra-prox. Malwe) cl garagem. R$ 750,00
- Casa alv.(Jgua Esquerdo) cl 03 quartos.R$ 800,00
- Casa aIV.(lIha da Figueira-prox. Farmacia Curi) c/3 quartos. R$ 900,00
- Casa alv. (Guararnrím-prox. Fameg) cl garagem, murada. R$1.1 00,00 _

- Casa alv. (Vila Lenzi-prox. Arena)semi mobiliada. R$1.600,00
.

- Casa alv. (Ilha da Figueira-prox. Posto Perola) cl piscina, murada. R$ 1.600,00
-Casa alv. (Centro - prox. Verdureira da Raquel) 02 garagens. R$ 2.400,00-
-Casaalv.(Centro-prox. Colégio Abdon Batista). R$ 2.800,00

R.EpitácioPessoa,415':'JaraguádoSul

MINíST�TEN�ENHÃRJI\-_""�""""""""�",·",,��,.,,,,,",�"3'*.�.�,.,_�·' =%:*
.

it
.

·,��_,,,,,,,v_,·''MS.«<,�«,,,.�M.,"'·�'i<t;,���.c;;,;·,:
. -

LOCAÇÃO COMERCIAL

.

Salas Comerciais
- Salas émls Ed. Astral (Ilha da Figueira - 1 km. após posto Peróla) De 39m' á 45m'. De R$
325,00 á 375,00. ,

- Sala cml. (Centro-próx. Jangada) cl aprox. 38m'. R$ 340,00
- Sala cml. (Centro-pr6x. Macol) 10 andar cl 32m'. R$ 400,00
- Ed. Alberto Marangoni(Vila Nova - próx posto Mime) cl aprox. 35m'. R$ 400,00
- Sala·cml. (Schroeder - próx. posto Mime) cl aprox. 30m'. R$ 450,00-
- Ed. Tower Center (próx. posto mime) R$ 600,00
- Salas cmls.(Lalau - próx. BESC) cl aprox. 50m'. R$ 750,00
- Sala cml.(Schroeder - próx. Panificadora-Hora Certa) R$ 800,00
-Salas NOVAS(Barra -próx. BarraMa�ian) 02 BWC, cf aprox. 167m'. De R$ 900,00 áR$1.000,00
- Sala Cml (Barra-prox. Ponte daArgi) cl aprox. 100m', 02vagas de estacionamento. R$1.000,00
- Sala cml.(N.ereu Ramos - próx. semáfaro) cl aprox 100m' c/riiezanino. R$1.000,00
- Salacmí. (Guaramirim -lateral Br280) cl aprox. 90m', cl 02 BWC. R$1.1 00,00
- Ed. Paloma(Centro - próx.lab. Flamming) cl aprox. 70m'. R$1.500,00
- Sitio c/02 casas e 01 galpão(Schroeder - próx. posto Mime) R$1.500,00
- Ed. Bárbara(Centro - próx. Jangada) cl aprox. 200m'. R$1.800,00
- Ed. João Batista(lIhada Figueira - próx. casa do criador) cl aprox. 450m'. R$ 2.000,00
- Casa cml. (Centro - pr6x. Jangada) c/ acrox. 350m'. Semi mobiliada. R$ 2.800,00
- Casa Alv.(Centro - próx. Verdureira Raquel) R$ 2.400,00
- Salas NOVAS(Centro - prõx.Procon) Diversos tamanhos: de 32m' a 123m'. De R$ 420,00 a

R$1.600,00

Galpões
-Galpão cl escritorio (Vila Nova - prox. Galeria Vasel).R$ 4.000,00
- Galpão Alvenaria (Guaramirim - Próx. Berlim) cl 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$ 380,00
- Terreno( Ilha da Figueira - próx. Brasão) 3 mil metros R$1.000,00
- Terrenos (Vila Nova - próx. F6rum) c/1.807m' e 2.200m' R$1.200,00 e R$1.400,00.

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

BARRA DO RIO CERRO - casa alv.c/laje, 201 m', terreno
c/408,90m'(14,50x28,20), 3qto, sendo 1 suite c/lhidro

massagem, 3 bwc, sala de estar, sala Tv, copa, essas três peças
com sancas de gesso, coz. mobiliada, lavand.churrasqueira, 3
garagens, fogão a lenha, áreá de festas, paredes com massa

corrida, piso cerâmico, desp. aberturas em yidro temperado cor

verde: portão eletrônico, inter-fone, alarme, alto padrão de
construção, Rua Vergllio Saller, n° 133, R$ 315.000,00, aceita Ap,

como parte de pagto no centro até R$ 120.000,00.

VILA NOVA - casa alv. c/laje, c/117,50m', sendo 77,OOm'
averbada, terreno cl 375,OOm'(15x25),!Qdo murado, 4qtos, sala,
copa, coz. 2 banheiros, lavanderia, despensa, fogão à lenha, Rúa
Domingos Demarchi, n° 177 - R$ 175.000,00 aceita casa cl 3

qtos em Barra Velha até R$ 75.000,00 como parte de pagamento

JARAGUÁ 99 - casa alv. c/laje 11 0,00m2, sendo 36m' averbada, terreno
.cl 285,17m', 3qtos, sala, copa, coz.2 BWC, lavanderia, garagem,
despensa, toda murada Ru� Arduino Perine n� 366 R$ 85.000,00

VILA NOVA - terreno com 6.991,13m2 (29 x128),
Rua José Marangoni R$ 330.000,�O

, :.: BARRA DO RIOCERRO - Terr

'47zm2-�13,58X35,13) lotéamentoGir ..

Andreatta - R$ 60.000,00

". Ref. - 228 • BARRA DO RIO CERRO ter reno com

22:415,99m2 (113,87x248,50), Rua Frida Piske,
defronte a fábrica de móveis Feeling Estofados

. R� 350.000,00
• BARRA DO RIO'CERRO terreno cf 493,50 .

O), Rua Virgilio Pedro Rubini, I!$JIi.OOO,OO-j�-
- -

':�':w:::;:::��'hK�,-;i;N-::ff

Ref. - 325 - BARRA DO RIO CERRO - sobrado em alvenaria c/laje,
235m', terreno cl 405m'(13,50x30), murado c/portão eletrônico,

'sendo a parte inferior cf116,m', copa, coz,. lavanderia, 2
garagens,bwc, sala de estar, churrasqueira, parte superior cf 119m'

em fase de produção cl aproximadamente 45% concluído e
.

constituído de su�e e hidro, 2qtos, bwc social, sala íntima, sala de TV
e sacada e nos fundos uma edicula c/27m' , Rua 522-Maria Alves de

Sales, no'71- R$172.000,OO, aceita carro até R$ 20.000,00

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

Rua Reinaldo Rau, 585 - Centro • Jaraguá do Sul
.s:

Acesse www.jardlmíaraçua.corn.br

"

RefJD 2069-
Cond, Amizade,
Apto, C/2 dorm,
Sala, cozinha,
bwc, área

Ref JD 2062 - Vila Lalau - Sobrado
Comercial corri área de 210m2• 1° Piso
sala para loja, 2' Piso apto. Com 03
dorm, Rua Carlos Eggerl, prox. Weg "
Valor: R$ �30.000,00 (negociável).

Ref JD 1062 - Ed. Menegotti, 3 dorm,
sala com sacada, cozinha, 2 bwc, dep.
empregada, área serviço. sem
garagem.
Valor: R$ 9.z.000.00Ref Jd1007 - Casa em rnadelra Lei na

barrá (prox. malwee), sala, cozinha, 4
qtos, bwc, área serv., churasq,
garagem, portão elet., interfone, toda
murada.R$ 92.000,00 (negociável)

-Ref JD1002 - Condo Azaléia, casa,
área const. SOam', 1 sllite master;
2suite, 1 dorm, si festa clbar e adega,
si estar/jantar/Iv, área serv.c/bwc e
desp., bwc soc., PIscina Consulte"nos

Ref JD 2b53 - Oasa de alv. na Vila
Lenzi. Rua Goiás, 466, c/área de
'170,OOm', 3 'dorm, sala, coz, 2 bwc.
garagem, piscina, portão eletrônico.
Preço negociável.

Ref JD 2056 - sobrado no Jgu� Esq.
Loteamento campossampiero 1, e/área
de 220,00m', 1 suite, 3 dorm, sala,
/sacada, garagem, mesanino, coz,
mob. Ótimo preço. Excelente preçol

Ref JD2054 - Ed. Monise na Vila
Nova,C/área 86,00m', 1 suite, 1 dorm,
sala com sacada e churrasqueira, área
serv, bwc, 1 vaga de, salão de festa.
Garagem, 'ótimo preço!

RESIDENCIAL

I

.....�".��· .. �w.,.........,��._, ...�
.

-�'"""'�"""'"""'"-l:"' "" .......

,
'
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081LIARIA
CREel: 572·,) .

Rua Reinoldo Rau, 585 - Centro • Jaraguá do Sul

Consulte outros imóveis no site: wirvw.jardimjaragua.com.br

. 02- ilevãddbesA\;

d� DormitóriOs (Dl Suife)
ié 4· .•�

Sacada com Churrasguelra

\I �l�ãV dQ FQs�'tl .

Área total: Apartir d·e 152,41 ",'2
'i:!

Centro: casa ern alvenaria com area 190,OOm2, 01 suite, 03
dorm., 02 bwcs, escritorio, sala de estar, sala tv, copa e cozinha"
lavanderia. Área de festa com area 70,00m2, com churrasqueira,
despensa, bwc, garagem para 02 carros com portao eletronico e

interfone, terreno com 494, 16m2. Rua: Jose Ernmendoertíer
1772 - R$290.000,OO por R$265.000,OO.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital CatarinenseAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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• Compra • Vende • Aluga • Administra

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

Fax: (47) 3275-150D I Plantão: 9975-15"00

.

e-mail: imbchale@netuno.com.br I Site: www.chaleimobiliaria.com.br

_ Jaraguá do Sul

, .

Terreno com área aproximada de 31.0'12,OOm2.

Sendo: frentê c/176,00m com a Rua Edmundo Koch, fundos c/218,60m.

Lado direito c/184,30m e lado esquerdo cl 122,60m com a Rua João Ropelatto.

Referência do Imítel: 1367
Autorização de venda: ,2007061ND450000

Demais informações do imóvel.
.

Serviços pblicos: áqua, Luz, telefone" transporte coletivo, parte pavimentada e

iluminação publica,
.

Edificado com casa em alvenaria de 80,96m2 e ampliação em madeira de

,25,20m2 de n01.455.<

Documentaçeo: Escritur-a,

-

Valor do irnvel - R$ 450.000 I00 (quatrocentos e cinquenta mil reaisl.

Entr-eqa do imóvelde imediato;' Condições para paqarnento à combinar.

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

www.hartelimovel$�co·in.br- /,

(47) 3275-1133 I PLANTÃO 9658-5584
Rua Exp. João Zapella, 88 - Centro - Jaraquá do Sul

Residencial Milena Carolina
-Ilha da Figueira
Apartamentos com 01 suíte
mais 01 dormitório. banheiro,
sala com 02 ambientes,
coziilhã, área de serviço e

sacada com churrasqueira,
01 vaga na garagem. Entrada

. a partir de R$ 28.000,00 +
36 parcelas de R$ 1.390,00
.(CUB). A vista a partir de R$
78.QOO,00. Entregà em

dezembro de 2009.

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
rnob., dep. de empregada, dispensa,
chur., garagem. R$.175.000,00.

Ref. 319 - Vila

Baependi - Edificio
Betel - Aptos
Novos em constr.

c/56,30m2 - 02
dormitórios,
banheiro, sala de
estar/jantar,
cozinha, lavanderia,
sacada, 01 vaga
na garagem.
R$ 75.000,00

, (30% Entrada +
saldo ein 50x) -

Entrega em

dezembro de 2009

apartamento
mobiliado com 03

dormitórios, sendo
01 suíte, 02
banheiro, sala,
cozinha,
dependência de

empregada, 01
vaga na garagem.
R$170.000,00

Ref. 312 - Edificio
Gerin!l - 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 gar�gem.
R$ 380.000.00

Ref. 311 - Centro -

Ed�ício D. Alzira -

Apto com 03
dormitórios sendo
01 suíte, banheiro e

1cozinha
com

. - armários, sala,
lavanderia, 02
sacadas, garagem.
,R$ 105.00p,00.

Ref. 321 - Centro -

Edifício SChioquet -

Apartamento com 03
dormítórios sendo 01

• suíte, banheiro, sala,
, "* , cozinha, laYa�deria,

01 vaga na garagem.
.R$ 180.000,00.

Ref. 324 - Residencial
Caribe - Apto c/03
dorrn., sendo 01 suite,
01 bwc mobiliado, sala
de estar/jantar, cozinha
mobiliada, lavandería..
sacada com chur., 02
vagas na garagem.
Acabamento em gesso.
Apartamento nevoe

semi-mobiliado. Valor:
R$ 200.000,00

alvenaria com

04 dormitórios,
sala, cozínha,
lavanderia. 01
casa de
madeira com

.

03 dormitórios,
banheiro, sala,
cozinha.01
Rancho + 02
lagoas,
Nascente.'
R$ 300.000,0'0 .

.
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www.vivendaimoveis.com

CREel 2354-3 J

�c\!A��IIl]c�C__..........................

3372-1'122
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

130m'. R$155.000;00

REF 1156 - Nova Brasília - Rua João
Planinscheck, 1045 - Ed. Mattedi I -

apto 75m'. R$ 97.000,00

REF 1159 - Vila Lalau - Rua Pedro A.
Fagundes, 45 - Ed. Vitória Régia - apto

75m'. R$110.000,OO

REF 1161 - Cenfro - Rua Henrique
Piazera - Ed. Aléss'o Berri - apto

174,45m'. R$ 300.000,00

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

R$ 300.000,00.

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

Terreno 533m'. R$143.000,OO

REF"2528 - Barra Rio Cerro' Rua
João Mass, 787 - casa alv. 90m'
Terreno 370m'. R$ 92.000,00

REF 2533 - Baependi - Rua Vitor
Vargas, 69 - 02 aptos com 120m'
cada e sala comercial com 220m'.
Terreno 450m'. R$ 610.000,00

REF 25"64 - Barra Rio Molha - Rua
Julio Hintz, 15 - alv. 127m' + 93 m'

em construção. Terreno 451 m'.
R$ 230.000,00

REF 2571 - Vila Lenzi - Rua
Esrrieraldina Junkes Klein, 203 -

sobrado alv. 207m'. R$ 200.000,00

TERRENO

na Vila Nova,
399m2,

I'R$ 85.000,00

04�£!:!Çentro�. Rua GumerGi�d?
- Eq. Carvalh2 ' aptq 01 suíte,

02 dorm, de·pendêfrciLde
empregada, garagem. R$880,Oo. .

Floriani - Ed.' Mórada da $�rra - apto'
01 siJíteJ 02 dQrm, ·'garagem. R$

800,00

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



IMÓVEIS
COMPRA· VENDA· FINANCIA ..AVALlAÇÃO
CONSULTE· NOS SOBRE OUTROS IMÓVEIS.
�'

CRECI n012567 (47) 3373.1343
9923.4221
PLANTÃO PERMANENTE

aguiar.ci@bol.com.br

OSNI CARDOSO DE AGUIAR

Corr�tor de I VEIS
RUA 28 DE AGOSTO, 3062 - BAIRRO-AMIZADE-se

JARAGUA DO SUL
BAIRRO - STA LUZIA

Cod. 0J!7 - LINDO
TERRENO Cf 1200M2,
SENDO 20MTS DE

FRENTE, 60MTS ATÉ ,O
FUNDO. (Entrada +
FinanciarT)ento direto

cfimobiliaria.) VALOR R$
40.000,00

BAIRRO - GUAMIRIRANGA
Cod, 077 - CHACARA C/ ÁREA 20.000,00M' ,

CONTENDO CASA DE MADEIRA, RANCHO.
LAGOA DE PEIXE E PASTAGEM. R$ 80.000,00

NEGOCIAVEIS .

BAIRRO - QUATI - COd. 068 - LINDO TERRENO
C/25.346,25M', APROVADO P/ O PLANTIO DE

ARROZ, DISTANTE 1 KM DA BR-280. '

VALDR R$100.000,00 - NEGOCIAVEIS

Cód. 086 - CASA ALVENARIA DE 130M': 3
DORMITORIO.l C/ SUITE. SALÃ; COZo BWC.
TERRENO C/350M'. VALOR R$ 160.000,00

O CORREIO DO POVO In
FIM-DE-SEMANA, 26127 DE ABRIL-Of 2008 ...:.

COMPRA - VENDE":' ALUGA

Protocólo nO 20.0.8:24.0.2.0.0.0.46

ande-se casa, de alven�ria no bairro SaÀto
Antônio (prox. Amizade) casa cl 6 m', 3'
quartos, sala, cozinha, bw.c e garage' nos'

fundos. casacom pintura nova com casa de
:'madeira nos fundos. terreno 13,50 x 28,86
lugar tranquüo, proxima de cornêrcles, escola.

crechéJposto de saude. R$ 63,O�0.Oo.

Vende-se Casa ern Schroeder (no inicio, .

centro). Casa de alv, cl 200m2,com 4 quartos,
sala, éozinfla,dispe'nsa,Otima Area de testa,2
bwcs, lavanderi�, canil. RUA ASFALTADA.
_, Terreno com 484m1. EXCELENTE

NEGÓCIO!(Grande Oportunidade) R$
13�,500,00Jaceita-se çarro)Negocialvel

.vENDE-SE,CASA EM SCHROEDER(ENbada
braço do Sul) (1400m da marisol) Casa de

alvenaria, tom 100m' 3 quartos, saía, cozinha,
, bwc, JavanlÍeri.a, garage. Com forro de,PVC.

,

GRANDE NEGÓCIOI!!
.

R$50,000,OO (aceíta-se Chacara)

}ilende-se Casa em Jaragua 84, c/66m', oõs:
'casa com-rua asfaltaqa. comercio, escola posto
saude e ponto de onibus'proximos. Casa feita

pela prefeifura,(geminada)
OPORTUNIDADE ONIC�!!!

Valor R$ 25,500.00 + parcelas de R$33,70

,£�c;�a:se carro até R$�,DOIi.09

Vende-se CASA NO JARAGUA ESQUERDO'
Casa de alvtÍnaria 125�OOm>, cl03 cerm -1
bwc - salà -Cozinha ':"Lavanderia- Varanda e

uma vaga de garagem. TERRENO 541 ,Darn'
,

GRANDE OFERTA!.R$139,ODO.00.

(Negociaveis)

Vende-se em Schroedêr CASA.oorn.Oois
'

terrenos,eom íres quartos, sendo uma sutte, 2
separada

corn dois písos., area de :2
carros,toda murrada, acue
Gradés nas janelas. DUma acabamento.

Otimo negócio!!LR$ 205.000,00

INTERMEDIÁRIA DE IMÓVEIS LTDA ..

VENDE: VILA L.ENZI - Casa em alvenaria, 03
dormitórios (1 suíte) e demais dependências, cf área
146,54 m2, em terreno de 480 m2. Rua Exp. Antonio

Carlos Ferreira esq. cf Onélia Horst

VENDE: JARAGUÁ ESQUERDO - Casa em alvenaria,
contendo 03 dormitórios e demais dependências, com

áreà de 134 m2, em terreno de 362 m2.. Rua Luís

Spézla,

Acesse. outras opções'
:

. e,a:U�hds.sd l11JVõ site

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
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imóveisplanetaCREC!24�
www.imoveisplaneta.com.br/imoveisplaneta@terra.com.br

Rua Barão do Rio Branco, 557 - Centro FO-NE· . '3'275' ·01 00'CEP89251-400 --Jaraguá doSul1 SC. .

. .','..
.' - -

PLANTÃO AOS SÃB, DOM E FERIADOS NO 9176-0064

VILA NOVA-
.

cód. 1067/07.
� Apto mobiliado
com 02 quartos,
coz., 02 bwc, lav.
sala, e garagem.
Acabamento em

gesso. C/ área
total de 111m2•

OFERTA
R$ 115.000,00"

CENTRO-
cód. 1074/08-

Apto mobiliado; cf
.

Ot surte+ 02 qtos,
,� sa�a, COZ., sa��da
T .corn churrasqueira e

"<' duas vagas de
'\ garagem. Sol da

manhã. Com 182m'
de área total. Prédio
com piscina integrada
á área de festas e

sala de home teather.

VILA NOVA
cód. 1019/07-
Excelente.

terreno, na rua

25 de Julho,
com 560m2.

6tima
.

localização.
.

Oferta COMERCIAL

R$ 95.000,00

Cód. 1063/07
Terreno 450m2
Jguá Esquerdo
(PrÕXd'lO Centro)
Rua âsfaltada.
Com projete

, ar,q\litetônico .

:. "de sobrado!

.

� . .oI?ORTUNIDADÉ!
.

.

R$ 45.000,00

IVENHAMàRAR EM UM CONDIMíNIO FECHADO! I
Infra estrutura completa, asfalto,

fiação subterrânea, circuito interno de
monitoramento, portaria, ótima localização. .-

Cód, 1083/08 ./
Casa de alven.
Suíte cf closet,
02 quarlos, r.

sala estar, e
jantar, bwc,
área de festas
com churrasq.
02 )lagas, atrás
do DC;; da WEG.

Lot. Palm Springs
cód, 1079/08 -

. Lotes no Jguá
Esquerdo, com .

completa infra- .

estrutura.
Terrenos com

405m2•
Parcêlamento
direto em até
60meses!'

xêelenl
pa�:rrão

coristtutívol

7;\"�" ;l'
ILHA DA FIGUEIRA i

cód: 1062/07 -

Casa c/ Q1 suíte
+ 02 qtos, sala,
cozinha, área de
festas e garagem.
Ótima localização,
ma pavimentada.
Com 162m2pe
área construída,

e terreno
com 420m2,

.

VILA NOVA - cód.
.

1077/08;" Casa de
\ alto adrão com 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/897m2:

.�
CENTRO - cód.1056/07 - Sobrado próximo
á Duas Rodas, com 04 suítes, escritório,
dependência de empregada, cozinha
rnoblliada.jsala íntima, área .de festas
com piscina e 04 vaga,s de garagem.

Terreno 685m2 e 294m2 de área
construída.

Reskienciel Terre Brestlls.
N
'.

ARto�,�P�O�-

cQnf02' é
"

03qua'rt()s,
todos' corm, su fte,�

sacada cl çhPrrasq .

.

�r�-i6stâ:l!a�ão pi
'\ar condo split
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0114 - Casa na Barra do Rio

Molha,Jaragua do Sul, 03 dormitórios.
estar social, cozinha, banheiro social,
01 garagem, Piso: Açoalho. Mais uma

meia-água de madeira nos fundos do
terreno.Valor: 2à,000.00.

0143 - Casa no Bairro Jaraguá
Esquerdo.Jaraqua do Sul, 03
dormitórios, jantar, cozinha, wc
auxiliar, despensa, lavanderia,

armaria cozinha, piscina, Varanda.
01 garagem, Churrasqueira, Piso:
Cerâmico.C/ estabelecimento
Comercial em frente. ,Valor:

290,OOQ.00.:

'asa no BãlfiõVilãRau,
. Jaragua do Sul, 02 dormitórios, 01
suite, estar intimo, estar social.sala
jantar, sacada, cozinha. banheiro
social, wc auxiliar. despensa,
lavanderia, armario cozinha,

grades; porta gar.automat. Varanda,
Laje, 03 garagens, Churrasqueira,
Piso Cerâmico. Valor: 230,000.00.'

0572 - Casa 80m2 cf terreno
396m2, no Bairro Vieiras, Jaragua

do Sul 03 dorrmóríos, estar
social, cozinha, banheiro social,
Varanda, Laje, 01 garagem, Piso
Cerâmico. Valor: 128,000.00.

Entrada: Negociável.

0251 - 02 Terrenos totalizando 720m2,
na Rod. Duque de caxías, Bairro

Iperoba, São Francisco do Sul, com

ótima localizaçâo. Valor: 14,000.00.

0390 - Terreno 40.000m2 cl 01

nascente, 02 fontes de água e 01 lagoa
ainda inacabada, no Bairro Nereu

Ramos(Prox. a Estancia Ribeirão),
Jaragua do Sul. Valor: 130,000.00
(Entrada Negociável) -.

0282 - Casa no Bairro Estrada

Nova, Jaragua do Sul, 3
dormitórios, estar social,
cozinha, banheiro social,
lavanderia, depósito, laje, 1

garagem, Churrasqueira, Piso .

CERÂMICO. Valor: 90.000,00.

0440 - Apto(na planta) .

Edifício Vicenzi no Bairro
.

viia Nova, Jaragua do Sul,
02 dormitórios, estar social,
sacada, cozinha, banheiro
social, lavanderia, Laje, 01
garagem, Churrasqueira,
Piso Cerâmico, Valor:

77,000.00. Enfrada: 40% e

restante parcelado em 50x
direto cf o proprietário.

0626 - Casa no Bairro Centenário.
Jaragua do Sul,03 dormitórios. 01 suite.
closet, estar social, cozinha, banheiro
social, despensa, Laje, 01 garagem,.
Piso Cerâmico. Valor: 58,000.00.

.

0113 - çasa, no Bairro
Czemiewicz, Jaraguá do Sul, 04
dormITórios, 01 sutte,sala jantar,

sacada, cozinha, dep, empregada,
banheiro social, wc auxiliar,

despensa, lavanderia, ar condie.,
srmano cozinha, porta

gru:automat, Deposto, Laje, 03 _

garagens, Chu[ Villor: 400,000.00�

0152 - Apto novo no Centro de

Jaragua do S\1I, 02'dormitórios,
closet. estar intimo, estar social,
sacàda, cozinha, banheiro sqcial,
despensa, lavanderia, gas central,
porta gar.automat, Varanda, 01
garagem, Chu[, Piso: Cerâmico.
Valor: 120,000.00. Sendo 40%
+50x direto tf proprietário.

0431 - Casa no Bairro Jaragua
Esquerdo, Jaragua do Sul, 02
dormitórios, 01 suite, estar

social, jantar, cozinha, banheiro
social, despensa, lavabo,

lavanderia, ar condie., laje, 02
garagens: Churrasqueira, �íso
Cerâmico. Valor: 185,000.00.

'0627 - Casa na Ilha da Figueira, Jaragua
do Sul, 02 dormitórios. 01 suite. estar
social, cozinha.. banheiro social, wc,

auxiliar, lavanderia, taíe, 01 garagem.
Churrasqueira, Piso Ceramico. fogão a

lenha revestido de azulejo e casa de
mad. nos fundos. Valor: 150,000.00.

0629 - Terreno 450m2 no Centro de
Shoereder. Valor: 43,500.00.

VEN.DA • LOCAÇÃO • DESPACHANTE IMOBILIÁRIO
www.imoveisportal.com · Av. Prete WaldemarGrubba, 3379 - Loja 1

o Residencíal MontVermont, da Hexagonal Engenharia, tem.tudo
para você e sua família desfrutar o melhor da vida .. Apartamentos

contortáveis, condomínio seguro. dotado de infra-estrutura de lazer

e muito bem localizado. Venha para o melhor da vída.

•Churrasqueira na sacada
-ELEVADOR hidráulico com Nobreak
- Área de lazer com duas piscinas, playground
EÍ salão de festas
- Localização privílegiada em local nobre,
na rua 13 de maio (Champagnat)
- Financiamento direto com a Construtora

HEXAGONhl
'&nget'lhad.a&con$U'uçóes

Construindo qualidade de vida

Agende uma Visita
pelo fone 47 3275-1447

"

Visite nosso site:
www.hexagonafengenharia.com.br
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REF. 78 - Centenário - casa de
alvenaria com 1 suíte + 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.01 - Vila Nova -

Casa de alvenaria com
suíte, 3 quartos, sala,
cozinha, área de festa,
garagem para 4 carros,
portão eletrônico,
R$ 300.000,00

Ref.86 - Amizade - .

Apartamento com 2

quartos, sala, cozinha,
banheiro, lavanderia,
garagem, pode ser
financiado Valor: R$
80.000,00

Ref. 52 - Czerniewicz -

Flat com suíte com

hldro, cozinha, lavabo,
'S sala com vista da
-

cidade - mobiliado r
R$ 110.000,00

-x Ref.02 - Barra Rio Cerro -

Apartamento coni 1 suíte,
2 dormitórios, sala com

sacada e churrasq.,
banheiro soc. Cozinha,
área de servo Garagem.
R$ 1'35.000,00

Terreno com

420,OOmz murado
em rua asfaltada.
R$ 65.000,00

Cód. 1043 - Ilha da Figueira Próx. a
Indumak 1° Piso: 3 quartos/ sala! lavabo!
copa e COl.! lav.! bwc! garagem p! 4

carros/galpão c/ aprox: 1 Dam' 2° Piso: 1
suite! 3 quartos! bwe/sata/copa e cozi 1
lav. obs: Cf cachoeira ao lado da casa.

Cód. 1044 Rio Molha: Área const.:
156m2 Terreno: 375m"

-

Obs: Em Alv./3qu�rtosí + 1 suíte!
2bwc/1 cozinha (+)2 Salas!
chur.( garagem pi 2 carros.

R$ 115.000,00 Ccndlçóes de Pgto:
Negociáveis

PLANTÃO
9187-1112 I 9181-1114
9173-5472 I 9183-2900

REF. .68 - 3 Rios
do Sul- Terreno
com 448,00 m2
14x32.
Escriturado.
R$ 45.000,00

Ref. 15 - Vila nova -

Terreno com 394,OOm2
próximo Gatos e Atos
com vista da cidade.
Valor R$ 65.000,00
negociável

Compramos área em Nereu Ramos
acima de 1 OO.OOOm2 para loteamento.

� \ ,,� >
•

.

Precisamos de imóveis para
locação URGENTE

• Aluga-se um apto ell suite, 2 quartos,
agua quente, chur., sacada, 2 vagas. R$
750,00. Vila Nóva. :

Cód. 1008 Centro= Casa 350m2, com

terreno de 550m2, 1 suite, 3 quartos, sala e

demais dep. RS 350.000,00 -

Côd. 1028 Vila tenzt- Casa Alv. -1 suite,2
quarto, bwc, dep. Empregada , salão de
festas, garagem para 3· carros,

churrasqueira, mais 1 kilinete, e piscina.
R$170.000,00

.

Cód. 1040 Vila Lenzi- Sobrado com dois
apartamentos, duas - garagens,.
churrasqueira.�$170.000,00
Cód. 2005 Nova Brasilia - Apto - 3 quartos,
sala, copa, cozinha, lavanderia, bwc,. R$
140.000,00 aceita terreno, casa ou carro

-no negócio.
Cód. 2006 Vila Lenzi - Apto semi-mob, - 2

quartos, sala" cozínha, lavanderia, bwc.,
RS 76.500,00.aceita terreno, casa ou carro

nnneqócio.
Cód. 2007 Vilà Nova = Aplo 201 - 2°
ANDAR Edil. Vila Nova - 3 quartos, 1.bwc"
saía, copa, cozinha, lavanderia, 1 vaga de
garagem. R$ 110.000,00 -

Cód. 2008 VENDE APARTAMENTO
Czerniewicz- Flat com mesanino Edit. Saint
S.ebastian www.saíntsebastian.com.br.
Valor: R$130.000;OO
cód. 2009 Vende Apartamento 200· m2 •

Centro - ap. com 200 ni2. 1 suite, 2

quartos, sala, copa, eezínha, dep. De

empregada. piso demadeira, bwc, sacada,
churrasqueira, área para secar roupa
própria, 2 vagas de garagem, bem

lovalizado, valor R$ 200.000,00
Cód. 301 Q TERRENO - BARRA DO RIO
CERRO - um lote, 1 aOOM. APOS A Malvíee,
com449,50m' RS·30.000,OO

PROJETOS E

CONSTRUÇOES..

Temos projetos com equipe
de arquitetos e engenheiros,
com grande experiência no
mercado de construções.

Deixe todas as preocupações e os

desgastes estressantes e
.

emocionais de uma construção por
nossa conta, enquanto isso você
desfruta os sabores da vida até a

entrega das chaves. FINANCIAMOS
PELO SISTEMA (SFH).

Cód. 60016 ALUGA
Apartamento Centro - ap.'corn 200 m2. 1

suite, 2 quartos, sala, copa, cozinha, dep.
De empregada, piso de madeira, owe,
sacada, churrasqueira; área para secar

roupa própria, 2 vagas de garagem, bem
localizado valor R$ 1.000,00

côd. 6015 ALUGA Kilmet Centro .. com água e

luz .. valor 390,00
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CA"4.
CAIXA ECONÓMICA FEDERAL
Facilitamos seu crédito junto a eA1XA

IMÓVEIS

COMPRA. I VENDE
Fone/Fax: (47) 3373·3404
E-mail: vendas@imobiliariaws.com.br

l. 'I NQ,.$Q sita
www.imobiliariaws.com.br

WI
Rua: Norberto Silveira Junior 233 Centro Guaramirim SC

Ref. 0029 CENTROfGUARAMIRIM
vende-se linda casa no centro de

quararnirim com 1 suite master, 1 quarto,
sala, cozinha com moveis sob medida e

lavanderia. casa com 96m' de area

construida e terreno com 464m'. casa
financiavel pela caixa economica federal.

R$ 223.000,00

Ref. 0001 CENTROfGUARAMIRIM
Vende-se linda casa no ceotro de

guaramirim. casa com suite 2 quartos 2
banheiros sala cozinha com moveis sob
medida area de serviços garagem area
de festas e linda piscina. R$195.000,00

Ref. 0015 CAIXA O'
ÁGUA/GUARAMIRIM vende-se casa

mista, com 3 quartos, 1 banheiro, sala,
cozinha, lavanderia e vaga de garagem.
77m' de área construida, e terreno com

416m'. Grande oferta. R$ 48.000,00

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'$: 138.000,00:

IIOFERTA DA SEMANAII .' ÚLTIMA UNIDADE

Ref. 0025 NOVA ESPERANÇA!
GUARAMIRIM vende-se casa no bairro nova

esperança cf 3 quartos, 2 bwc, 2 saías, copa,
cozinha, area de serviços, garagem e area de
festas. casa cf 153m' de area construida e

.

terreno C/ 567m2 de area. sala comercial na
frente da casa. R$160.000,00

.
Ref. 0066
AVAI/GUARAMIRIM

apartsmento com 2
quartos, sala,
'cozinha, banheirp,

.

área de serviços,
área de festas e

garagem. apto com

67m'. R$ 75.000,00

Ref. 0004 CENTRO/GUARAMIRIM vende-se linda casa no

centro de guaramirim com 1 suite master, 2 quartos, sala
de estar, sala de tv, cozinha sob medida, 1 banheiro,

lavabo, lavanderia, area de festas e garagem, casa com
238m2 de area construída e terreno com 700m2.

se. terreno
com 377m2,
com escritura.
R$ 45,000,00

casa no centro com 3 quartos, 2
banheiros, sala, cozinha com jogo de
cozinhá sob medida e garagem para 2
carros, 130m' de área construida e
terreno com 520m'. R$ 150.000,00

Ref. 0038 CAIXA O'ÁGUAIGUARAMIRIM
linda chácara no bairro caixa d agua com

lagoa, oasa mista de 102m2 contendo 3
quartos 2 banheiros sala cozinha area de

serviços e vaga de garagem. Chacara
com 20.050m'

Rei.0018·CENTROfGUARAMIRIM
vendê-se linda casa no centro de

guaramirim cl 1 suite, 2 quartos, sala de
estar, sala (ie jantar, sala de tv, cozinha, 4
banheiros, garagem e ampla área de

festa. casa cf :)90m2 e terreno cf 542m2.
R$ 3pO.OOO,OO. .'

Vende-se'lotes
apartlr de

R$ 28.000,00.
Financiamento
direto com a

ímeblãarta,
Ref. 0049 RIO BRANCO/GUARAMIRIM

vende-se terreno no bairro rio branco cf
107.732.50m' de frente para SC·413.

_
R$ 160.000,00

ReI. 0016 BEIRA RIOfGURAMIRIM
vende-se casa em alv:, com 1 suite; 2
quartos.sala, cozinha, � owe, vága de
garagem, area de festas e piscina.
casa cf 180m' e terreno, cf aprox.

900m2 R$: 180.00Q,OO .

* Casas Prontas
* Lotes a venda em

diversos pontos da cidade,
* Loteamentos Próprios

Anúncios com validade de 5 dias após a veiculação.

Ref. 0005
AVAlfGUARAMIRIM
vende-se linda casa

ernalvenaría no bairro
avai com 1 suite, 2
quartos, sala, cozinha:
3 banheiros, área de

.

serviços, garagem,
área de festas e

piscina. 270m2 de área
construida terreno com

360m'. otimo
acabamento.
RS 225.000,00

Amizade/Guaramirim Residencial São Luis,
lotes cl ampla infra- estrutura, pronta para.
construir. lotes com escritura. um projeto a

altura de seus sonhos ruas pavimentadas e

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

floresta nativa.

Ref. 0013 AVAlfGUARAMIRIM linda casa no

bairro Avai com 3 quartos 2 banheiro sala
cozinha area de serviços garagem e area de
festas 60m' de area consíruida-e terreno com

306rj1'. casa financiavel pela caixa economica
federal. RS 80.000,00

TERRENOS
• Ref. 0067 AVAí 360 M' R$ 25.000,00
• Ret. 0032 TERRENO NO �EIRA RIO RS
30.000,00
• Ref. 0046 MASSARANDUBA AREA DE TERRA

COM 283.000,00 M'
,

• Ref.' 0050 VENDE-SE TERRENO NO BAIRRO

VILA CAROLINA COM 400M2 R$21 ;500,00
·Ref. 0034 VENDE-SE TERRENO NO AVAl RS

27.000,00
.. Rei. 0053 VENDE-SE CHACARA EM

GUARAMIRIM IBRUIDERTHAL ,COM 200.000 M'

DE AREA, COM MATA NATIVA, .2 LAGOAS,
. NASCENTE DE AGUA, OTIMO PARA LAZER,HÁ
2.000 METROS DA RODOViA DO ARROZ. R$
168.000.00.
• Ref 0072 avaifGuaramirim vende-se terreno

com 366m'. R$ 42.50Q,00
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IMÓVEIS

Seu imóvel está aqui. o prazer esta em

cada detalhe qual é o

tamanho do seu sonho?

HABITAT
-foe " •

CREC11583..J �

@VENDE @ALUGA
@ADMINISTRA

www.imobiliariahabitat.COhl.br "

,

:3371.8009'

�
MORADAS DA SERRA -

Localização privilegiada,
espaço gourmet. com fomo

,

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)

AlUGUELAPTO.

,

,_
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IMÓVEIS

- apartamento com

três dormitórios, sala
para dois ambientes,
bwc, cozinha,

-

lavanderia, uma
vaga de garagem.
R$ 110.000,00

l' piso: área comerCiai;
banheiro e garagem.
2' piso: residencial
apartamento com quartos,
banheiro, sala, e cozinha.
R$ 240.000,00

II· terceiro
andar =-apto
com suite mais
dais dorm.,
sala estare
jantar, bwc
social, côzmna,
lavanderia, uma
vaga de
garagem.
R$160.000,00

Rua Prefeito José Bauer, bairro .RAO
Apartamentos de 02 e 03

dormitórios.
A partir de-RS 105.000,00

(entrada +' saldo' em 36x - pare.
direto cl a imobiliária)

:IERRENOS\i t;%;. . '81 . .

;; }, §i1
003 - Sanlo Antonio, terrenó com área de 89.268,00m' .

004 - Vita Nova, terreno com área de 372,97m'. Aceita apartamento até RS 60.000.00 como forma de pagamento.
007 - Sanlo Antonio, com área de 62.352.00m'.

-

014 - .Nereu Ramos. com área de 990,29m'
020'- Corupá, terreno com area de g45,00m'.
037 - Nereu Ramos, terreno com área de 714,00rn'.
045 - Vila lenzi, com 450,00m' .

056 - santa luzia, terreno com 300,00m'.
057 - Santa luzia, terreno com 300,00m'.
064 - Estrada Nova terreno com área de 89.000,00m'
065 - Sanlo Antonio, com área de 105.000.00m'.
069 - Nereu Ramos, terreno com 337,50m'.
109 - Nereu Ramos: área de 11 A70,OOm' (ótimo pi indústria)
111- Schroeder, terreoo com área de 3.042.00m',
125 - Schroeder, terreno com 489,86m'.

APAllTAMENTO ,'B'
046 - Apartamento - Cenlro, com

"As 500.6ôo,00
RS 10'0.000,00
RS 120.000.00
RS 97.000,00
R$ 30.000,00
RS 97.000,00
RS 45.000,00
R$ 25.000,00
RS 30.000,00
RS 180:000,00
RS 70.000,00
liS 25.000.00
RS 250.000.00
RS 45.00.0,00
RS 27:900,00

CORRETOR
,

DE IMOVEIS

éASÁl!.." ,'.

010 - Jaraguá 84, casa com 3B,66m' e terreno com 207,55m'.
017 - Chico de Paula, casa de alv. cl 140,00m' e terreno ci 720,00m' (aceita troca por outro imóvel)
024 - Vila Rau, sobrado cl 219,00m' e terreno cl 390,00m' .. Mais uma edicula de 70,00m'. Negociável.
031-lIha da figueira, casa de alv. c/132,00m' e uma de mad. de 60,00m' e/terreno de 525,00m'
(aceila apto de menor valor em Jaragua,-Florian6polis, praias r., )
040-Água Verde, casa com 150,00m' e terreno com 360.00m'. RS 165.000,00
050 - Cenlro, com uma casa mista de 125,00m' e terreno com 774,00m2. Aceita Proposta. -AS 350.000,00
052 - Vila lalau - sobrado residencial ou comercial com 395,00m' e terreno com 375.70m' RS 445.000,00
074 � Nereu Ramos, casa de alvenaria com 10S,OOm' e terreno com 322.00m'. RS 80.000,00-
083 - Baependi sobrado com 250,OOm' e terreno corn 548,OOm'. RS 300.000,00
096 - Tila Martins - casa de alvenaria com 1BO,00m' e terreno com 301,07m'. R$ 80.000,00
104 - São Luis, sobrado com 199,OOm' e terreno com 350,00m' R$180:000,00
124'- Tila Martins, casa de alvenaria cl 114,00m' e terreno c/420,00m'. Aceita carro na negociação. RS 125.000,00
151 - Três RiGS do Norle· casa em alvenaria com 90,00m' e terreno com 420,OOm' R$ 55.000,00
154 - Schroeder, casa de alvenaria COn'l48,00m' e terreno com 450.00m'.

_

155 - '8R 280, sentidó Corupá, c/ casa de alv. de 170,DOrn'. lanchonete, mer.cado, borracharia. 'terreno ci área aprox. de 20.000,OOm'.
(aceita 'casa em Jaraguà). Valor a combinar
168 - Eslrada NGva, casape alv. c/70,00m' mais edlcola (aceita carro na negociação) R$ 50.000,00
175 - Nereu Ramos. casa de alveoar,a com 72,QOm' e terreno com 37B,OOm'. R$ 55.000,00
186 - Ribeirão CavalO'. casa de alvenaria com 100,00m' e terreno com 437.50m'. R$ .75.000,00
188 - Santo-Antonio, sobrado com área de 170,00m' e terreno com 2.500.00m'. R$100.000,00

o,#Ml11 '�.�
RS' 35.ÓOO,iJíf
RS 140.000,00
R$ 165.000,00
RS 150.000,00

SALACOMERCIAl eGALPÃO,;.
077 - Água Verde, Sala Comerdal com
085 - Sala Comercial térrea, bem localizada no ceníro da cidade, com 97.00m'.

,2 ;c

RS 500.000,00
R$ 300.000.00
RS 55.000,00
R$ 135.000.00
R$120.000,00
RS 75.000,00
itS 220.000,00

,'Sffios
026 - Santo AntoniO', com área de 475.650,00rn'.
044 - Neren Ramos.com área de 60.000,00rn', com casa, área de testa, rancho, lagoas,
070 - Santó,Antonio, COm casa, com área de 7.356,60m'. •

.

082 - Ribeirão Cavalo, com 57,500,OOm', COm casa, rancho, 02lagoas.
089 - Santo Antonio, mini sitio com casa de alvenaria, rancho, com área de 7.125,00m'.
123 - Santo Anlonio =com área de BO.OOO,OOm'. aceita carro na negociação.
184 - Caimão, itapocu, c/30.000m', Casa mista 50,00m', aviário, 01 lagoa, 1000 pés de eucalipto.

ALUGUEL'
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móveis

Terrena - ,Vila nova R$ 300.000,00
Localizado na rua 25 de julho

c/1.541 ,25m2 planos

Três Rios do Norte
Casa cl 3 qtos, 2 bwc, sala de jantar
e estar, Cozinha mobiliada, área de

serviço + garagem pi dois carros
..,_ R$ 98,000,00' - aceita troca

Rçsidencial Alhenas
Czernievicz Apto DUPLEX

4 saías, cozinha, 1 bwc social, lavabo,
2 suítes (sendo 1 cf colset e banheira), + 1 dormit

Sacada e área de festas privativa,
Trabalhado em gesso, luzes embutidas,
Cozinha mobiliada, venha negociar!!!

Casa Centro R$ 400.000,00
Sobrado cf sala de estar e jantar,
Área de testas cf churrasqueira e

bwc, cozinha, lavanderia,
dispensa, 1 suíte cf closet e
banheira, + 2 dormitórios, sala
intima, bwc social. Excelente
acabamento Em massa cornea,
Água quente, piso Laminado e

porcelanato.

Barra Rio Molha

Sobrado, terreno cl 450m2 2 salas,
bwc social, 1 qto, cozinha,'

lavanderia, garag pi 2 carros, nos
fundos área de festas + lavabo.

R$ 300.000,00'

Barra,Rio Cerro
Casa 99m2 de área construída, sala,
cozinha, lavanderia, bwc, garagem

25°- Sala Comercial
No Çzerniewícz após a canarinho
C/63,40m2 Aluguel R$ 700,00

18°- Rio da Luz

Galpão pré-moldado cl 200m2
-Escritório 40m2 R$ 190.000,00

Casa Vila Nova R$ 225.000,00 cf 383m2, 2 salas,
cozinha, 1 suíte e dois quartos, possui sóton e

subsolo terreno c/420m2• Aceita troca

-

Apto' cll 20m' 2
dormitórios sendo 1
suite cl closet, awe
social, sala de estar e
jantar conjugadas,
cozinha mobiliada,
sacada cl
churrasqueira. área de

serviçoLduas vagas
de garagem;'salão de
festas decorado em

Res. Campagnat À partir 'de, 160.000,00
Prédio cf 3 aptos por andar, Elev'ador,Área de lazer
cf piscina Playground e churrasqueira, Central de

gás, Aquecimento de água
Apartamentos Sala cf 2 ambientes.Cozinha

integrada, Lavanderia,Sacada cf churrasqueira,
Suíte cf sacada + 2 quartos

Prédio' 3Aptos por andar, Área de lazer com

churrasqueira, Ce�tral de gás
Portão e porteiro eletrônico

Apartamentos Sala cf 2 ambientes, cozinha.
integrada, sacada cf churrasqueira,

) suíte e 2 quartos, lavanderia, bwc social

Prédio
cf elevador,
medidor de

água e gás
individual,
portão {porteiro
eletrônico,

•

salão de festas

À partir de R$ 99.900,00

14°· Centro Residencial Don Callel
Aptos cl aprox. 1 �Om' sala de estar e jantar, 1 suite + 2

qtos, Bwc social, cozinha, lavanderia

- 8°· Centro 4 saías comerciais + r sala de espera
com bwc, Paredes removíveis (gesso)

Aparlamenios
Sala cf dois ambientes, sacada cf churrasqueira,
.Cozinha, lavanderia e estendal,
1 suite + 1 ou 2 dormitórios

.

Prédio
4 Aptos p'or andar - Área de lazer com ,

churrasqueira - Central de gás
Portão e porteiro eletrônico

Consulte-nos

�I!t!!£
Sala cf 2 ambientes, cozinha integrada, sacada cf

Residenciat Lueila Lara em Vila Nova - Aptos cf 1 suite + churrasqueira, 2 quartos (com
2 quartos ou 3 quartos. Todos cl sacada e chur. A partir de ou sem suíte), lavanderia, bwc social

100.000,00 - entrega em out./2008
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3370·1122 19117�1122 ·Ivana l:a·praro
r
eo
o
r-

www.ivanaimoveis.com.br
ivana@ivanaimoveis.com.br'

Corretora de

Imóvei§
2003 - CZERNIEWICZ : RESIDENCIALLAYNE FERNANDA -

1 SUíTE, 2QUARTOS, SALA, COPA, COZINHA, BWC,
LAVANDERIA, SACADA COM CHURRASQUEIRA, 1 VAGA DE
GARAGEM R$: 120.000,00

-

2006 - VILA NOVA - RESIDENCIAL TORRE di LUNA'
2 QUARTOS, BWC SOCIAL, SALA DE ESTAR, JANTAR,
SACADA COM CHURRASQUEIRA, COZINHA, LAVANDERIA, 1
VAGA DE GARAGEM R$: 115.000,00

2001 - CENTRO - RESIDENCIAL VANCOUVER
1 SUíTE, 2 QUARTOS, BWC SOCIAL, SALA DE ESTAR, JANTAR,

.

SACADA COM CHURRASQUEIRA, COZINHA, LAVANDERIA, 2
,

VAGAS DE GARAGEM VALOR: R$,205.000,00

1002 - CASA NO BAIRRO AMIZADE, NO LOTEAMENTO WILLE
DE FRANCE - 1 SUITE 2 DORMITORIOS, SALA DE tSTAR E
JANTAR, COZINHA, LAVANDERIA, BWC SOCIAL, GARAGEM PI
2 CARROS AREA: 151 ,OÚM2

1001 - CASA NO BAIRRO AMIZADE, NO LOTEAfv1ENTO CHAMPS
ELYSSES 1 SUITE, 2 DORMITORIOS, SALA DE ESTAR EJANTAR
COZINHA, LAVANDERIA, BWC SOCIAL, GARAGEM P/2 CARROS

AREA: 163,00M2 R$: 265.000,00'Preços e produtos válidos até a próxima edição deste jornal.

HELIANO
Corretor de imóveis

Proiocolo 2Q08.24.02.00394 heliano@imoveisjaràgua.com.br
(47) 8428-2835 IIIDimll'II••ill

www.imoveisjaragua.com.br
" EM IMÓVEIS PARA JARAGUÁ DO SUL E REGIÃO"

.

Ref 1020 - JGUA 99 Ref 1027 AMIZADE

OPORTUNIDADE: Ótimo Prédio (sobrado)
NOVQ com 2 apartamentos independentes, ambos ,c.om
suíte; mais 2 dormitórios e demais dependências. Area
construída: 271,27 m2, ( 136,10 m2 Apto. térreo e

135,17 m2 Apto. superior). Terreno com 406 m2.

Construção de ótima qualidade, em local alto e

íranqüilo, no bairro Czerniewicz - Jaraguá do Sul.
Averbado. valor: de R$ 360.000,00 por R$ 320.000,00.
(aceita ímóvel ou veículo de- menor valor)
Contato: 3371.1970 ou 9929.8265

CRECl: 14237
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IMÓVEIS

3275·3300
-

3055·0707
. PLANTÃO:"t

Espedito 8422-7896

SPEDITO
IMÓVEIS - CRECI: 4364

RUA BARÃO DO RIO BRANCO,124 - CENTRO CEP 89251-400 JARAGUÁ DO SUL - SC

msn: espeditoimoveis@hotmail.com
.

skype: espedíto.trnoveíst
vendas@espeditoimoveis.com.br

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

• 2 dormitórios + 1 suite.
• 1 donniório + 1 suite.
• 5 saías comerciais.
• 12 pavimentos;
• churrasqueira na sacada;
• piscina;
• salão de festas;
• playgrond;

.

Ref. 559 - 4 Terrenos Grandes-no �iO Cerro.
Terreno com Z?7.15m2 R$ 30.000,00
Terreno com Z9.6...1_5m' R$ 30.000,00
Terreno com 9"21,75.!Ji R$ 32.000,00
Terreno com �_50,OOm": R$ 32.000,00

ReI. 589 - Terrenó com área total de 406m2

(14,5x28 ), plano, muro nós fundos e na lateral do
terreno, escriturado, pode ser financiado: Troca por
apartamento em Blumenau, próximo a Furb. Bairro:

Vila Lenzi. R$ 60.000,00

ReI. 564 - terreno com 324m2 (12x27). Com Infra
estrutura, plano, próximo de escolas, postos,
padartas. Bairro: Santo .Antônio RS 25.000,00' à
vista ou entrada de RS 4.000 ( negociável) +

parcelas de 1 salário mínimo.

•
CRICIÚMA
CONSTRU(,:ÜES

Rei. 560 : Casa de"alvenaria, '02 pavimentos, 04
dormitórios + 01 suite, 03 Bwc, 03 garagens,
churrasqueira, escritório, sacada em 02 dos

dormitórios e sala, aceita-se casa e terreno de
menor valor na negociação. Bairro: Centenário.

R$ 1.590 000,00
Ref.579 - Casa de alvenaria, 03 dormitórios

sendo 01 suite, 01 vaga na garagem,
churrasqueira, área privo 100m2, área terr.

400m2, toda legalizada, aceita-se carros,
terrenos como parte do pagamento. Bairro:

Amizade. R$139.000,O
Ref. 568 • Terreno no loteamento Bella Vista,

área nobre da cidade, rua asfaltada, lado direito,
com escritura, pode ser nnanciaco: área do terr.
378m2. Bairro: Amizade. Valor: R$ 90.000,00

Ref. 553 - Chácara com casa de alvenaria, 05
dormitórios, área privo 96m', área terr.

2(500m', com lagoa, aceita-se outro imóvel na

negociação. Bairro: Pedra Branca. R$ 65.000,00
Ref. 575 - Casa mista, 02 dormitórios, sala,
cozinha, Bwc, toda murada, tem escritura,
aceita-se propostas. Bairro: Jaraguá 99.

R$ 68.000.00

Ref.540 - Terreno com área total de 5.871m2, -

tem escritura, rua asfaltada, próximo a uner],
.

Bairro: Água Verde.

Re1.508: Casa.de alvenaria, 03dormitórios, 02
banheiros, 02 saías, área de serviço,

churrasqueira. Bairro: Três Rios do Norte.
R$: 45.000,00

Ref. 532 - Casa de alvenaria, 04 dormitórios,
garagem, área de festas com churrasqueira.

Aceita-se propostas . Cídace: �chroeder. Bairro:
.ltopavaçu. R$ 110.000,00

Ref. 571 - Casa de alvenaria.Dâ dormitórios
sendo 02 suites e 01 closet, sala e copa
conjugada, Bwc principal, área de serviço,

gàragem, churrasqueira, área privo 120m'. e área
.terr. 335,50m2. R$ 170.000,00 Bairro: Amizade.

Aceita-se propostas.
Ref. 573 - Casa de alvenaria, 03 dormitórios,
sala, cozinha, Bwc, garagem, com [anelas de
aluminio, toda murada, área total de 464m' e
aprox, 1jJOm2 de área privo RS 110.000,00

Bairro: Estrada Nova.

Rei. 501 - Casa de alvenaria, 02 pavimentos, 02
dormitórios, 01 suite, 02 sala, 02 banheiros,

escritório, área d� festas com.cnurrasquelra, 02
.garagens. Aceita-se outros imóveis na negociação.

Barro: Barra R$ 220.000,DO

Vende-se
Audi 2005 A3

completo menos
,

teto, cor.azul
marinho.

�

Fal'e com um "Corretor On line" acesse o site:

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



IMÓVEIS
Corretora de Imóveis

CR£CI-10602
- 13252 Compra, Venda, Locação e Administração

Terreno em Joinville com

360,00m;1, na Rua Osmar
Galdino Fagundes, Bãirro

Paranagua-mirim, no valor de
R$ 22.000,00, aceita-se carro

como parte de pagamento.
Chácara no Jacu-Açu, .gistante,

12 km do centrot'dê
'

Guaramirim e a 2800.metros
da Rodovia SC.413, com mata,

. água, luz, vençe/troca por
imóvel como forma de

pagamento, no valor de R$ ,

43,000,00.

Casa com
160,00fi12, na
Rua 28 de
Agosto, n 2278,
próximo ao

correíc com 03
dormitórios, sala,
cozinha,
lavanderia,
despensa,
garagem e

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

. �

Terreno de 11.500m','
3.100 pés de banana:
branca,01 casa de alv. de :

120m',rua Ervino Moreira, :
Corupá.Valor de R$:
1�5.000,00.

.

Terreno com:
150,OOOm', localizado:
na Estrada Ano Bom,'
Corupá-SC, pelo valor:
de R$ 70.000,00.

.

íYíR
ih.
Chácara, terreno,
149.000m2, com 6.000
pés dê eucaliptos e área
pronto para plantar mais
5.00.0 pés, 2 rios
localizado a três Km da

.

Terreno com 4.000.00011
m-. localizado no Morro' :
da Igreja. São Bento do :
Sul, pelo valor R$':
1.650.000,00.

Chácara de 128.000m2, 01
casa de alv, mais três
moradias, lagoas, terreno
c e r c a d-o , 8 O % e m

pastagem. 01 cavalo, 08

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

.casa com 195m', terreno
í

corn 1704m', ·pomar nos

: fundos, terreno encosta no
.

no Localizada no Bairro
: Seminário, Corupá. Valor R$
.165.000,00.

.

Casa em construção no bairro Corticeira, na Rua José Rover
Belegante, próximo ao mercado Dourado, terreno com

.

567,00m2 e área construida de 76,61 m2, com 02
dormitórios, e demais denendéncas.-aceíta Vende-se lotes, próximo a Weg Química, com 406,OOm2 no

valor de R$35.000,00.Roberto Seidel. 1142. Corupá. fone: 3375 -2031 e 9135-4977.

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

www.imoveisemjaragua.com.br

CASAS CASAS/APARTAMENTOS
Ref. 1711 - Chico de Paula - Casa de madeira com 2 dormitórios. R$ 55.000,00
ReI. 1001 - Jaraguá 99 - 3 dormãóríos, sala, cozinha, bwc. R$ 59.000,00
Rel.801 - Estrada Nova - casa alvenaria R$ 70.000,00
Re1.1851- Rau-3 dormttórios, sala, cozinha, bwc (forro demadiera) RS 70.000,00
Rel.1721 - São luis - Madeira - 2 donmtóríos, sala, cozinha, bwc R$ 75.000,00
ReI. 1921 - Apto - Novo na Barra do Rió Cerro - 2 dormitórtos, 1 vaga de garagem
R$ 75.000,00
Rel:1991 - Casa - João Pessoa - 2 dormitórios, bwc, garagem - RS 80.000,00
ReI. 1991 - Casa -João Pessoa - 2 dormitórios R$ 80.000,00
ReI. 1672 - Vila Lalau - apto em consuução , Residencial Vermont, com 2
dormitórios, sacada c/churrasqueira, garagem, a partirR$ 90.000,00
Re1.1901- Rau -1 suite, 1 dormitório. bwc, garagem para dois carros.
ReI. 1401 - Barra Velha - casa 5 cormit.demaís depend. RS 85.000,00
Re1.1971-Casa - TilaMarlins - 2 dormitórios, 1 owe. garagem - R$90.000,00
ReI. 1701 - Água Verde, 2 dormitórios, cozinha, bwc, lavanderia RS 95.000,00
ReI. 1931 - Área - Manso200.000m2 R$1 00.000,00
ReI.1931-Area- 200.000m2 - RS100.000,00
ReI. 621,- Chico de Paula -casa/lunto comercial3 qtos, sala, copa. coz .. 2 bwc-
RS108.000,00

.

ReI. 541 -Hha da Figueira - casa alvenaria - 65m' - teno,," :�"1 duas casas -
.

casamadeira - 57m' terreno esquina - RS11 0.000,00
ReI. 1891 - Três Rios do Sul - RS 110.000,00 com s dormitórios, lowe, e

garagem para dois carros.
Ref. 2071 - Apto - Jaraguà Esquerdo - 1 Suite, 1 dormitório. 1 vaga de garagem
RS117.000,OO .

Rei. 2041 � Casa - Vila Lenzi - 2 dormitórios, R$120.000,OO
Ref. 1 091 - Casa 3 dorm. 2bwc, 2 salasportâo eletr., piscina R$125.000,00
Rel.971 -Barra -caSaíiuntocomerciai 5 dorm. (f.Waltermarquardt) RS130.000,00
Re1.1241- VílaNova- casa 130m2madeira- RSI30.000,00
Rei. 1661 - Centro - apto em construçâo, Residencial Aquarela, com 1 suite, 2
dormitórios, cozinha, garagem; sacada c/chur. cf 119m'. R$140.000,00
Re1.1841- Araquari - sonracocoms dormitórios, 3bwc R$140.000,00
ReI. 184'1 - Casa - 3 dormitórios, 3 QWC, Araquarí R$140.000,00

.

Ref. 2031 -Casa - Santa luzia - Residéncia e2 satascomercae- RS140.000,OO
Rei 901 - Sanla Luzia - casa suãe + 2 dorm.+ sala comercial R$150.000,00
ReI. 1811 - Chico de Paula - Casa mista com 3 dormitórios, 2 saías, área de
festas c/churrasqueira e piscina R$160.000.00

. R$ 831 - Vila Lenzi - 5 quartos. sala, copa, bwc, suite, chut, cozinhaR$ 180.000,00
Rel.l101-Centenário- 2 casas nomesmoterreno 150m'+70m' R$180.000,OO
ReI. 1831 - Chico de Paula, 4 dorm .. 2 bwc, 2 vagas de garagem R$ 230.000,00
ReI. 1041 - Barra Velha - sobrado lindo prox a praia R$ 250.000

ReI. 2001 - Apto - Vila Nova com 1 suíte, 2 dormitórios, 1 vaga de garagem R$
250.000,00
ReI. 1511 - Barra Velha - sobrado "alto padrão" R$ 260.000,00 .

ReI: 1521 - Baependi - sobrado alto padrão "interno ínacabaco' prox recr Marisoi
RS 385.000,00
ReI. 281 - Penha-casaato padrão "frente p/o mar" R$ 550.000,00
ReI. 1571 - Centro sala comercial ótimo para clinica, c/255m' + :I aptos 275m'
+ sobrado c/piscinaR$I.000.000,00

APARTAMENTOS·ITERRENOS

SALIlCDA'lE!lGIAL
ReI 1491 - Rau - sala comercial ci garagem (prox. Unerj) R$ 35.000,00
ReI. 1751 - Sala Comercial- centro com41 ,50 m2 R$ 56.000,00

TERRENO
ReI. 774n75 - Jaragua Esquerdo -prox. arena - RS 53.000,00
Rel431 - Jaragua Esquerdo - RS 45.000.00
ReI. 1731 - Jaraguá Esquerdo R$ 46.000,00 .

ReI. 514/515 - Chico de Paula - terrenos 432m' RS 47.000,00
Re1.1981- Terreno -Água Verde -RS 50.000,00
Re1.1801- ÁguaVelde- 455m2 R$ 55.000,00
ReI. 1983 -terrenn - Água Verde -327,00 m2 R$ 55.000,00
Rei. 1961 - Terreno - Chico de Paulo 350,00m2 R$ 55.000,00
ReI. 1 951 - Terreno - Chico de Paulo 392,00m2 R$ 55.000,00
Rel.1'541 - Rau -terreno 360m' R$ 58.000,00
ReI. 2061 - Vila Lenzi -406m2 - R$ 60.000,00
ReI. 2061 - Terreno :Vila Lenzi· 406m2 R$ 60.000,00
REI. 1252 -Chicode Paolo -445.50m2 R$70.000,00
ReI. 852 -Ilha da Figueira-terreno 1300m' R$ 71.500,00
ReI. 1681 - Ilha da Figueira - 370.80m2 R$ 75.000,00
ReI. 1531 -Ilha da Figueira - terreno 385,17m' - RS 76.000,00
ReI. 1532 - Ilha da Figueira - 503.30m2 R$ 90.000,00
ReI. 1881 - Barra do Rio Cerro - ótimo para comercio - 620,50m2 R$ 92.000,00
REF. 1861 -JGUÁ ESQUERDO - CONDOMíNIO DAS AZALÉIAS R$125·OOO.OO
ReI. 1941 - Terreno - Vila lenzi 250.000m2 R$ 250.000,00

SiTIO / CHÁCARA
ReI. 861 - Molha/Massaranduba- 260.00pm' RS 95.000,00
ReI. 551 - Corupa -1 casa de alv. "estilo chale" - 40. j7g,00m - RS1 05.000,00
ReI. 741-Riodaluz-2casasc/72m', emalv., águacorrente-6.200m -R$110.000,OO
Ref ,1141- Garibalde- area de 5777m2 com casa R$ 220.000,00
ReI.1741-Garibaldi75000m2R$320.000,00

-

ReI. 663 - Massaranduba -7lagoas casas, area de festa 238.000m'.R$600.000,00

ReI. 1571- Casa- Centro - com 1 sala
comercial + 2 aptos + sobrado, com

area de festas, piscina. R$ 1.000.000,00
ótimo para clínica.

Casa com 3 dormitórios, 2 saías. piscina,
ortào eletrônico R$ 125.000 00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital CatarinenseAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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·www.itaivan.com.br

. e-mail: itaivan@itaivan.com.br

PROJETOS ARQUITETÔNICOS I INTERIORES '.
REfORMAS I ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS

Ref. 6189 . Amizade, Lot alia Vista •

Sobrado C/ 218,11m2 • Suite Mas1er ' Sufie cf
closet, SUITe, 2 salas estar- sala jantar,

.

lavabo - despensa - coz • lav • gar pf 2 carros
- área de festas cf bwc - R$390.000,OO

Ref. 4553 - Czerniewicz - Resd. Juliana - Apto
Novo em Cosntr. cl 71 ,62m2· Suite - 1 dorm -

bwc - sala estar/jantar - sacad cf churr -

R$99.000,DO - Entrega Julho/2009 - Entrada +
Saldo Parcelado

�

Ref. 4614 - Vila Baependi . Ed. Betel- Aptos
Novos em Cosntr. c/56,30m2 - 2 dorm - bwc -

sala estarljantar - sacada - coz -Iav - gar -

R$78.DDD,OD - Entrega em Dez/2009 30%
Entrada + Saldo em 50X

ReI. 4595 - Vila
Nova - Resd.
Monize - Apto
cl 95,40m2-
SUITe - 1 dorm -

bwc � sala
.

estar/jantar -

sacada cl churr
- coz -Iav - 1

vaga gar
R$115.000,OO ReI. 4606 - Czerniewicz - Resd. Layne

Fernanda - Apto ci 85,OOm2 - sene - 2 dorm
- bwc - sala estar/jantar c/ sacada - coz - lav

- gar - R$130.000,OO

ReI. 4636 - Centro - Ed:Clance Koch - Apto cl
99,25ní2 - 2 dorm - bwc - sala - copa - coz cl

móveis - tav - gar· sacada cl churr -

RS128.000,00

Ref. 4637 - Vila Baependi - Condo Resd. Bartel
- Apto Cf 91 ,06012 - Suite - 2 dorm - bwc - sala

estar/jantar - coz -Iav - gar - R$H 9,000,00

ReI. 4631 - Nova B(asilia - Ed. Gomes - Apto cl
76.11m2 - Sune - 1 dorm - bwc - sala

estar/jantar - sacada c/ churr - coz - lav - gar -

A partir de RS95.000,OO - Entrada + saldo
parcelada

Rua Padre' Pedro Francken, 217 _ Centro '_ Plantão de Vendas _ 965t-3412/9934-0019l9926-2929 .' :.':; ,�"<';;"
"

> "
,

'
) �

....
' •

_ '>"'1' <
� • '.i,i;,t

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



AMIZADE -,3'qtos e demais dep, De R$160,000,OO por R$-140,000,OO
Com 2 Quartos, Solo e Cozinha integrada, Banheiro, JOAO PESSOA - 4 qtos, demais dep. RS 62,000,00 Aceita cerro

I Area de Serviço e Garagem - R$ 108.000,00 JOÃOPESSOA-2qtos, garagem, demaís dep. R$ 69,000,00
(Terreno + Cosa + Documentação paro SCHROEDER - 3 qtos e demais dep. R$ 95,000,00

FINANC NA CA
SCHROEDER -1 suíte, 3 qtos edemais dep. R$140,Doo,00

_������������������_.����E_m_N_�_I_a_F_E_�_R_M_.��, ����R-���3q�,2���m���+���1���1�OOOOO

ALUGA�SE
Terreno no centro de JARAGUÁ DO SUL.

,
.

Area com aprox. 1.000m2

Tratar com'Geovana em hqrário
comercial (47) 327'.1500 ou 3371·,1500

DEll',
'PRADI
IMÓVEIS'

FINANCIAMENTOS

• AQUISIÇÁO DE TERRENO + CONSTRUÇÃO
• LOTEAMENTO PROPRIO' CASAS PRONTAS

I.a'llPllfAlUl,... 'Rua João Januário Ayroso, 2633' - sl.01 - Jaraguá Esquerdo - JARAGUÁ DO SUL - se

�IMÓVEIS�1"r CRECI7146

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

Rua Rinaldo Boao 780 (rua nova da figueira),
Fone: 3370-1188 Plantão: 9113-1311,

9974-1915
9923-6418

ne,mezioirrlDveis@pop.com.br
COMPRA I VENDE I ALUGA

ALUGA·SE
QUITINETES
EQUARTOS

MOBILIADOS.
Mensal e diário.
Próximo WEG II

Reserve também na proic,
3370-3561 c/ proprietário

Se você tem problemas
com SPC e Serosa

Telefonia fixo móvel e
restrições no CPF, ,

resolvemos o seu

problema em tempo
limitado.

Ligue e confiro no horário
comercial e plantão
sábados e domingos.
Fone: 9164-6278 cf

Cristina.
.

JOÃO PESSOA - 12x21. R$ 21.000,00
SANTA LUZIA - Área de 11,QOOm2, R$ 215,000,00 •

SCHROEDER 1- Área ind. cf 12.425m2, R$ 120,000,00
Terrenos em Schroeder com entrada a partir de Ii$ 3.500,00
Área nd. cf 5,000m2, cf terreno de 117,000m2,

1

"
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CHEGOU.
O QU.E FALTAVA PARA

JARAGUÁ DO SUL E REGIÃO

PREÇOS ESPECIAIS
DIRETO DA FÁBRICA

COBRIMOS QUALQUER OFERTA!!!

De 24 à 6a das 8h às 12h e

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

Tel.!Fax: (47) 3370 1155
graffyartiaraguo@lerra.com.br

RuaWalter Marquardt, 1250
Barra do Rio Molha - Jaraguá do Sul

RODíZIO DE PIZZAS. MASSAS.
CHAPEADOS E BUFFET DE FRIOS

'OM'OiQ.ÃO

. Pizza G 3Sêcm + refrigerante" � 'RS 19 00
Pizza M 30c,m = RS 12,00

.

' ,

Pizza P 25cm = RS 7 00, .

* Bordas rec.headas * ,Entrega à CqnSulta� taxa
""=

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)

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



---�-�-------,--------LASSIMAIS O CORREIO DO POVO mFIM-DE-SEMANA, 26/21 DE ABRIL DE 2008

AGÊNCIA DE EMPREGO
www..premier�mpregos�com.br

.. ,,;, ,

CARGOS PRETÊNDIDOS � �

,.

<.'" , .. ,.>f":
, , .

02 03

..

DADOS PESSOAIS ',: � ·�.:�:-,Aé' �� .,..

CPF: IRG: "sexo:
Nome completo:

. I Data de=r=
Estado civil: I Sua altura: I Seupeso: I Fumante: I Habilitação /Categoria: I Possui veículo:
Cidade ondenesceu: 'l1=stadO:

'. Nome da sua mãe:

E-mail: Possui alguma deficiência física? Ql,Ja/?:
-

"

,oi �

ENDEREÇO} FONE .. .,' "/,v- . '
. ", . ';:;

CEP: -

I Rua, avenida, etc: IN': �

Pónto de referência:
- I Bai:r�:

Cidade: I Estado:
Fonfl residencial: I Fone celular: . I Fone para recados /Pessoa para contato:

FORMAÇÃO EDUCACIONAL'
.

Formação escolar: Completo?: I Está estudando atualmente?:1 Qual série /fase?:
1° Grau ( ) 2° Grau"( ) 2° Grau Técnico ( ) 3° Graf,l ( ) Si"!( ) Não(

-

) 'S/m() Não()
Qual curso acadêmico?: Nome da instituição:

Outros cursos: Outros cursos:

(

Outros cursos: Outros cursos:
-

'"7

ÚLTIMO EMPREGO .

Nome da empresa: Ramo da Atividade:
,

Quan,do entrou?:
.

.1 Quando saiu?: I Porquê?:
/

-

cargos que voce ocupou: r 'I·ultimo salário:

PENÚLTIMO EMPREGO
Ramo daAtividade: ,

. Cargos que você ocupou: I Ultimo
salário:

Quando entrou?: I Quando saiu?: ,I Porquê?:

ANTEPENÚLTIMO EMPREGO
Nome da empresa: Ramo da AtIVIdade:

Quando entrou?: Quando saiu?: Porquê?:

Cargos que você ocupout ,

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



O COlmEIO DO POVOEn ilii:iiE:sEMANA;ió/iiiiEABRitliÊiõilã-
- - _ .. ----- --···········IMÓVEIS

3055-0070
• COMPRA • VENDE � ADMINISTRA

III.IEINOLDI RAU, 27&
• CENTI18 • JIRAIiUÁ 88 SUL

Que ver mais?
!, Visite nosso site:'"

! www.imoveiscidiJde.com.b.r

1JEffi:7002!-fJlB£!IRÃW<mVJnl(!). SíTIO C; 369.000M'
CONTENDO CASA DE MADEIRA :t:10M' E DEMAIS

BENFEITORIAS.lWillll,olGllOllIOl.

REfl.'m4Vj • CASA DE ALVENARIA C; 3 QUARTOS,
SALA, COPA, COZiNHA, BWC, ÁREA DE SERViÇO,

ÁREA DE FESTA COM CHURRASQUEIRA E

GARAGEM.R$)9lllOlllll(lID(�SIiRi
RlNA'NC1At»)\o\I�ElJA'I.CAtXA\I!l:lfiNoM1C));\mmRRA'U);

APf05.ct 2Q'iOS. G.MAGEM;, SACADA
ct�A.NAWANOVA,PRÓX.
"��+SALOO.
,.� I!)£ R.$ 75.000..00REF..2Q4!ll1\-f3ll:('�

- PARTAMENTO :124M2.
:t SUíTE, 2 QUARTOS,

SALA P; '0015
AMBIENTES, COPA,
COZINHA, BWC,

LAVANDERIA, GARAGEM,
SACADAC;

CHURRASQUEIRA.
R$ :!i3X!i\lllOOltlQ)

_6'OlIJ.1J.�
C'GMERC1All.IllEESQUlNA\
Im'ÓXIMt)A\PRl3llaIl1!l.Fm/>..

li$> :t%6iGlllIlOOi

REF. 6020 - TERRENO NO
AMIZADE C; 350M2

(:t4X25). R$ 30.000,00

REF::t039·TERRENO
·ILHA DA FIGUEIRA

C;2.600M2.
R$ :170.000,00

. Rat;. 6O'Q'o$··VtI!A\ 1llAlJ>
T£RR£N!1IiCf' 45ONI!':

R$ 6.QlaGOlQQt
. RUo :ro5lI.-�AtltEl!i'MfA, 4 QUARTOS, 2

BWC'S, 5 SALAS, COPA/COZINHA, ÁREA DE

SERViÇO, GARAGEM P; 4 CARROS.R$1?lUlao.ooRm'.1!l453 - CASA DE ALVENARIA - VILA LALAU·
3 QUARTOS, COZINHA, BWC, 2 SALAS, ÁREA DE

.

SERViÇO, EDíCULA.R$t:tl20lOllO)OIlJ
RiF:·So.:m'·mRReNOl·-NRRlru:IfAMpS Cf 5lIí.OomM!':

R$:JnWOD1ljOlJLSlmruENl'ltPA'lfA\5ÍTlQ'awÁfiEA'1llE1lAZERl

REf.2019 - RÉSIOENCIAL BETEL·
APTOS C; 2 QUARTOS, SALA, SACADA COM

CHURRASQUEIRA, COZINHA, BWC, LAVANDERIA,
i VAGA DE GARAGEM. APTOS SEM SACADA

A PARTIR DE R$ 72.000,00

IMÓVEL COM'f'ONTO coMERCIAL
DE :l.70M'. R$ 139.000,00

.

REF., 2002: - ED. GOMES. APTO AlB 82M2, suiTE
+ 2 QUARTOS. APTO C; 76M2. SUíTE + :t QUAiuo.
APTO D 95M2 - SUITE C; CLOSET + 2 QUARTOS.

EH1'RADA .. flNAlllClAMENTO D.lR£TO
COM A CONSTRUTORA).

Ref.2004 - BAEPEHOI - AP. 1 SUíTE
C; 2 QUARTOS, SALA DE ESTAR E JANTAR,

1 BWC, COZINHA, ÁREA DE SERViÇO,
GARAGEM. R$ :1.20.000.00

Rel'.'.1OS0) • CASA ALVENARIA ç; :t40 M2 •

AMIZADE· :t SUíTE, 2 DORMITÓRIOS, SALA, COPA,
COZINHA, :1 BWC SQCIAL, ÁREA DE SERVIÇO.

.
GARAGEM P; 2 CARROS, TERRENO 15X21.

REF.: 1D4'a>- CASA' NA ESTRADA NOVA C;
4 QUARTOS, SALA TV, SALA DE JANTAR,

COZINHA, BWC, ÁREA DE SERViÇO, GARAGEM
P; 2 CARROS.If$',:JnI$OUOjO'Ol. Entrada + Saldo parcelado em até SOx

No Centro
./ de Joraguá!

(Próx. antigo'
Marcafto Chapéus)

GrânRamó

��s.
Financiamento direto com o construtora .

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



Entrada +

parcelamento
direto com a

construtora.

IMÓVEIS

',,' TERRAPLENAGEM
" Caminhão e retroescavadeira

.

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

Apto suíte + 2

quartos, banheiro,
sala estar/jantar, Apto tipo 1: 2 quartos, sala estar/jantar, BWC, sacada c/ churrasq., cozinha,

. cozinha, lavanderia, '

sacada com
lavanderia, garagem.

churrasqueira, Aptos tipo 2, 3 e 4: 'Suíte + 2 quartos, sala estar/jantar, cozinha, lavanderia,
�_'.r:A(:O\

garagem _

. sacada c/ churrasq., BWC, garagem.
� '_�-'-'-��C�"

R$130.000,00.- localização: Centro
última unidade. Entrega: Jan 2010. '

ftr.R'Entrega: Agosto 2008.
.

.' Ol10S PlIA
tAO"", ·

CONSULTE-NOS SOBBE AP10S PI .

,J. SANTOS ·FILHO Const,utora e Incorpo·_radora
j.santosfilho@terra.com.br

Com 139,70m2 - Suíte + 2 quartos, 2 vagas de garagem, área dê churrasaqueira externa, BWC social,
.

lavanderia, cozinha, sala estar/jantar.
.

Parcelamento direto com o construtor; Previsão de entrega: 6 meses.

A partir de R$ 75.000,00.
Parcelamento direto em até 50 meses.

Aptqs de 2 quartos, sala estar/jantar, BWC,
cozinh'a, lavanderia, sacada c/ churrasqueira '

e vaga de garagem.
.

Localização: Vila Nova, perto da Prefeitura.
Entrega: 24 meses

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

churrasqueira,
garagem -

R$ 90.000,00 -

última unidade.

A partir de'R$ 99.000,00.

Apartamentos de 2

quartos + banheiro,
sala, cozinha,

.

lavanderia e vaga
de çaraçern,
Entrega:·Novj2009.
Localização:
Baependi

Apto tipo 1:
- Suíte + 2 quartos, COZINHA
MOBILIADA TODESCHINI, sala
estar/jantar, sacada c/
churrasqueira, cozinha, -.:
lavanderia, BWe social, garagem ,

Apto tipo 2:
. Suíte + 1 quarto, sala
estar/jantar, sacada c/
churrasqueira, cozinha,
lavanderia, BWe social,
garagem.

'3275-3934
. Plantão de vendas,: -,

8434-2370'
8434-2371

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



n"I O CORREIO DO POVO
E.Ii.I FIM·DE·SEMANA. 26/27 DE ABRIL DE 2008 IMÓVEIS

Cod. 054 : Terreno com

2.700.00m',no Água Verde
.

R$260.000,OO
God. 056 - Terreno cf 17.680m' no
centro de Guaramirim. Próx. ao trevo

,

principal. Consulte-nos.

Cod1Q6 - Terreno com .1.037,40m2
nó Gzerniewicz. R$300.000,OO.

;'.3376·1,,804:.
�;9'!)"ti4:267'6"',-

" .Corretor de Imóveis
ALBERTO G. MARQUARDT

e·mail: marquardlimoveis@gmail.i:om

Rua Pastor Alberto Schneider, 1945 - Barra do Rio CerroCRECI12152

REF 068 - BARRA
DO RIO.CERRO •

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

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

cozinha, lav,
"

garagem - R$
115.000,�0

REF 065-
ERVINO -

Terreno c/364m2
(120m da praia)

Ref 072 - Rio
Cerro � Terreno
com 27.000m2 -

R$ 125.000,00

Rei 073 • Barra do Rio Cerro - Casa Místa c/68m2 - 3 qtos,
bwc, cozinha- Terreno c/337,5m2 -"R$ 69.000,00

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



IMÓVEIS

COMPRA -_VENDA - ALUGUEL

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

PLANTÃO VENDAS 9977-4654 I 9977-4652 I 9977-9336
PLANTÃO ALUGUEL 9977-93-37

.

Casa cl 3 dorm., sala estar.sala
[antar, cozinha, bwc, despensa, chur.

Edícula cl bwc, garagem.
(liberado pi financ.)

(aceita imóvel menor valor) Casa cl
3 dorm., sala, cozinha, despensa,

área serviço, bwc, garagem.

Casa cf suíte, 3 dorrn., sala estar,
sala TV, sala jantar, cozinha, área

serviço, garagem.

Casa cl suíte, 2 dorm., sala estar, sala
jantar, cozinha, bwc, área serviço,

área festa, garagem.

Casa cf 3 dorm., sala estar, sala jantar,
cozlnhamob., 2 bwc, despensa, área

festa, área serviço.

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

serviço, garagem.

(aceita casa menor valor) Casa cf 3
dorm., 2 salas, sala jantar, cozinha,
_

bwc, área serviço, garagem .:

VENPASEMPREENDIMENTO PLANEJAMENTO

KLEVERSOfl BONATTI

ARQUlTETO S. URBANISTA

{47) 915U-40sa

" Visite nossa página virtual e conhe�a outros imóveis que temos para oferecer". '

O CORREIO DO POVO m
FIM-DE-SEMANA, 26f21 DE ABRIL DE 2008 �

LOCAÇÃO
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"'
""
'Q
'"
·N

I

VENDA

. www.atlantaimoveis.com

rejane@atlanta.imoveis.com
Rua Barão do Rio Branco, 373

Apartamentos:
1 suíte, 2 dorrnãórics,
bwc social. sala de
estar / jàntar, sacada
com churrasqueira,
cozinha, lavanderia, 1

vaga de
estácíonamento.
R$ 111.000;00

.

1 suite + 2 dorm.
Sala de estar/ jantar

. Bwc social
Cozinha, área de

serviço
Sacada cf
churrasqueira
1 vaga de garagem e

hidrômetro individual

APARTAMENTOS:
�1 suíte +
02 dormitórios;

- Sala estar I jantar;
- Bwc social;

.

- Cozinha
- Área de serviços;
- Sacada
cf churrasqueira;

- 2 vagas de garagem
- Elevador

i
I

ENTRADA +

PARCELAMENTO
DIRETO COM A
CONSTRUTORA.

Apartamentos:
2 quartos, sala de
estar/jantar, cozinha,
lavanderia, bwc, sacada
com churrasqueira, 1

vaga de garagem.

Residencial Veneza Residen'ciol Don Coliel

R$ 111.000,00
R$155.000,OO aptos da frente e R$140.000;oo aptos de fundos ..

LOCALIZAÇÃO Bâirro Nova Brasilia - Rua Leopoldo Janssen

40% DE ENTRADA E
O SALDO EM as VEZES

DIRETO COM A CONSTRUTORA

.

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: cemo- Rua Emilio Stein

Apartamentos:
2 dormitórios,
sala, cozinha,
área de serviço;
owe, sacada
com Churrasqueira,
garagem.
R$ 84.000,00

Localização:
Bairro Vila Lalau- Rua Friedrich W,
Sonnenhohl, à SOOm da
portaria da Wag II

ENTRADA + PARCELAMENTO
DIRETO COM A �

CONSTRUTORA

Localização:
Bairro Vila Lalau

Rua Henrique Ferna,ndo Mielke

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

consUlte:
'!IWW.girolla.com�br.

3275·5000
Plantão: 9979-7750

IM6vErs R. BARÃO DO RIO BRANCO, 650 • CENTRO· JARAGUÁ DO SUb· SC

1100·
SOBRADO "TIPO
LOFT" com
aprox. 250m2, 2
suítes.
Mobiliado.

1361 - AMIZADE - CASA MISTA NOVA,
C/ MADEIRA PRÉ-FABRICADA GRÀPIA
com 83m2 em terreno de 390m2 (13 x

30), possuindo suite + 1 qto, bwc ,.

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

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

.

2 bwc 's, chur. integrada c/ sala TV,
despensa, lavanderia, despensa, terraço,

garagem. R$ 290.000,00

3020 - APTO CENTRAL (ED NOVO
MILÊNIO) cf 2 qtos, churrasqueira na

sacada, prédio cf elevador.
)=1$ m.OOO,DO

1303 - Casa Alv., Próx, PMJS - rua

asfaltada. R$' 140.000,0.0 .

2007 - TERRENO CENTRAL
EXCELENTE LOCALIZAÇÃO cf.

.

1680m2• R$ 1.600.000,00

1102 - CASA ALV. - BARRA DO RIO CERRO c/210m2, terreno c/ 765m' - suíte + 3

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

2004 - EXCE�ENTE TERRENO CENTRAL CI
2.294,52M'. CONDo RES. FECHADO. R$
315.000,00
2006 - TERRENO CENTRAL (SERVIDÃO) CI
789,90M'. R$190.000,00
2010 - TERRENO ,CENTRAL cl 337,50m'
(13;50x25). R$160.000,00
2162 - CZERNIEWICZ - Próx. PAMA c/406m'
(15x27,06). R$ 85.000,00
2195. - ILHA DA FIGUEIRA - Próx. Indumak.
Linda Vista da cidade, cl 856m' (29,60 x 21 x

41 ,50x40). R$ 93.000,00
2225 - TERRENO - íNICIO JARAGUA
ESQUERDO - EXCELENTE LOCALlZAÇÃO-C1
AREA DE 2.652M'. R$180.000,00

PRAIAS
2437 - TERRENO C/454,55M' (15,50 X 21 ,50)
- LOT. RADUN - BARRA VELHA. R$ 28.000,00
2438 - PRAIA ITAJUBA - LOT. SEREIA DO MAR
-750mts do mar. Terrenoc/15,90x 19, Entrada
de R$ 2.000,00 + 60 parcelas

600 - VILA NOVA R$ 2.805,00
601 - EXCELENTE LOCAL p/fins comerciais. R$
2.505,00
603 - CENTRO - COMERCIAL OU RESIDENCIAL
Casa em alv. (470M2) com suíte master com
élosed e banheira, 4 quartos - tooos com

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

quartos. R$ 630,00
'

606 - RIO CERRO cl suíte + "2 quartos. R$
655,00
607 - CENTRO c/3 quartos. R$1.505,00
608, CORupA c/3 quartos. R$ 385,00
610-CZERNIEWICZ-ALV. R$1.505,00
612 - BARRA RIO MOLHA - R$ 375,00
613 - BARRA RIO MOLHA - R$ 385,00
615 - IDE'AL PARA FINS COMERCIAIS '

ALVENARIA - R$1.505,00
617 - JOÃ(') PESSOA c/Ol suíte + 02 quartos.
R$ 505,00

,619 -COMERCIALR$1.255,00
.

621 - CENTRO cl 04 quartos. R$ 855,00
622 - VILA LENZI R$ 455,00
623 - VILA NOVA R$ 2.205,00

6.24 - CHAMPAGNAT Casa em alvenaria com

suíte com hidro, 3 suítes; salas estar e jantar,
sala íntima, copa: cozlnna.ràrea de serviço,
despensa, banheiro de serviço, garagem para 2
carros. R$ 2.205,00
625 - CENTENARIO cl 01 suíte + 02 quartos.
R$ 995,00
626 - NOVA BRASíLIA cl 04 quartos. R$ 995,00
627 - CHICO DE PAULA cl 03 quartos .. R$
1,200,00 ..

.628 - CENTRO CASA COMERCIAL R$1.505,00
629 - BAEPENDI R$ 4!j5,00
633 - CENTRO cl 3 suíte + 2 quartos. R$
n05,00

--

635 - CENTRO cl 03·quartos. R$ 755,00
637 - CENTRO cl suíte master + 2quartos. R$
1.305,00
638 - NOVA BRASILIA cl suíte + 2 quartos. R$
855,00
639 - NOVA BRASILIA cl suíte + 2 quartos. R$
855,00
640 - CZERNIEWICZ - MOBILIADO cl suíte + 2
quartos. R$ 905,00

.

641 - CENTRO cl suíte + 2 quartos R$ 705,00
644 - CENTENARIO ell quarto R$ 305,00
645 - CENTRO c/2 quartos. R$ 525,00
646 - AGUA VERDE cl 03 quartos R$ 455,00
647 - BARRA DO RIO CERRO cl 02 quartos R$
385,00
649 - VILA RAU ell quarto - semi-mobiliado.
R$425,00
650 - CENTENÁRIO - cl 2 quartos - semi
mobiliado. A$ 555,00
653 - BAEPENDI c/03 quartos R$ 855,OÓ
658 - BARRA DO RIO CERRO - cl 02 quartos R$
410,00
659 - VILA NOVA - c/Ol quarto R$245,00
660 - CENTRO Cf 02 DORMITÓRIOS - R$

.:

-565,00
663 - CENTRO CI 02 DORMITÓRIOS - R$
505,00

.

664 - CENTRO suíte + 2 quartos - R$ 755,00'
666 - CENTRO suíte + 2 quartos - R$ 785,00
669 - CZERNIEWICZ - MOBILIADO c/2 quartoS.
R$ 775,00

.

.

670 - CENTENARIO c/Ol quarto. R$295,00
674 - CE�TRO MOBILIADO - cl 02 quartos R$
695,00
675 - CHICO DE PAULA quitinete R$ 305,00
679 ,ILHA DA FIGUEIRA quitinete À$ 305,00
680 - VILA RAU 3 quartos R$ 555,00

.682 - VILA RAU c/2uuartcs R$ 455,00
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�
Endetec

- b CRECI1.105-J

20a,tUM

CONSULTE OUTRAS OPÇOES!
www.engetecimoveis.com.br

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

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

quartos, sala 2 ambientes e

chur cozinha, lav, Préx, ao

Centro, Preços e condições
especiais de lançamento.
R$ 95.000,00 com entrada
mais' parcelas a combinar!

Ed!. Athenas - No Centro,
apartamento com 1 suíte
mobiliada + 2 qtos, sala de

"

tv, sala de jantar, 2 salas de
.

estar "com lavabo, cozinha
mobiliada, dep. cornpl, de
empreg., lavanderia
mobiliada, ga�gem para 2
carros, 203 m2 de área
privativa. Excelente padrão de
acabamento.

Ed. Carvalho -

Apto cf 3 qtos
(1 suíte), sala 2
ambientes, sacada;
cozir�a mobiliada,
dep. completa,
garagem.
R$ 170,000,00

Res. D.Espanha
Próximo ao Centro -

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

Palazzo Ducale
. Apto Novo

-

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

churrasqueira.
R$ 130.000,00.

IMÓVEIS

Czerniewicz . Casa nova c/ 1
suíte + 3 qtos (sala de tv, sala
de estar, sala de jantar, cozinha
mobiliada, 2 bwc

.

s, lavabo,
lavanderia, escritório. 280m'

de área construída.
R$ 310,000,00,

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 550m'. R$

Barra do Rio Cerro: Casa com 3

qtos (1 suíte), sala, copa,
cozinha .: lavanderia, área de

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

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

com 342m' de esquina.
-R$ 65.000,00

.

Tifa Martins· Casa em alv. cf 3
qtos, sala, copa/ cozinha,
garagem, mais 2 quitinetes.

Excelente retorno para investidor.

Amizade: Jardim das Acácias,
lote com linda vista, 314m'.

R$ 50.000,00

Chácara em Nereu Ramos
com 4 Lagoas, 185.00Qm',.

R$ 165,000,00

HAus
imóveis

PonJa Comprida.'
Área com 92.500m2, 2
lagoas, sendo 12.500m2

de arrozeira.
R$ 250.000,00.

Avaí - Excelente Investimento - No Térreo
cf3 qtos, 2 salas, cozinha, área de. serviço,
bwc, 2 garagens, chur. No 10 andar cf3
qtos, 2 saías, copa f cozinha, área de

serviço. 320m' de área construída. Lote cf
413m', R$130.000,00.

Centro· toe.o privilegiada na rua 28 de

Agosto próx. a Associação Comercial c/
casa de 250m' cf3 qtos (1 suíte), sala
de estar, jantar, copa L cozinha, chur.,

piscina. Lote cf aprox. 900m'.

.Imigrantes - Sobrado com 3 qtos, 2
bwc

.

s, sala, copa/cminha, área de

serviço, R$170.000,00

Centenário - Casa cf 100m2;
com 2 qtos, sala, càpaJ

cozinha, 2 bwc
.

s, garagem
. pf 2 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.Jote com

380m2 .:

Nereu Ramos - Casa com

3 qtos (1 suíte), sala; copa
L 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 -
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CRECI9419 3310-&3·10
Plantão de Vendas

9965-9934
.

.

ReI. 350 - Jaraguá-£sllue,do - casa C/
214,OOm2, terreno c/618,OOm2 05

dorm.copa. 02 cozinhas, lavandelia. 03'
bwc, churrasqueira grande, garagem. ,

sala. varanda. Aceita na,negociaçáo troca'

por outros imóveis.
'

Ref. 3004 » VILA NOVA» Apto
,
Oond, Jardlrn das Mercedes com
73,00m· 02 dotmltórlos. sala,
copa, cozínha, lavanderia, bwc,
garagem R$ 75,000,00 (aceita

financiamento bancário), ,

ReI. 201 » Barra do Rio Cerro,»
casa ci 02 dorm., 02 salas,

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

fundos R$ 85.000,00

ReI. 202 - BARRA DO RIO CERRO
- Sobrado c/2 suítes, 4 dornn., 4 .

owe's, 2 salas estar, 2 cozinhas. 2
lavanderias, 2 garagens, Aceita

troca p.or 2 imóveis.

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

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

PISPOMOS D,E VARIOS LOTES NA BARRA DO RIO

eonl
inl1óvei

Ref. 116 - Casa em alvenaria - São Luís'
08 quartos + dependenoies c/97m2

+ edícula com 3Qm2
. .

CONSULTE-NOS SOBRE
': .' , ,OUTROS'IMÓV'EIS
-.,:

"

.
�, ".

.. ""' .
� "","

'

FINANCIAMENTOS,

CAIJlll
CAIXA EC'ONÔMICA FEDERALIFranc·seD Alves
Facilitamos seu crédito junto a

CAIXA. Regularizamos seu
imóvel para linanciamento.

WWW.franciscovende.com 3370�6480 I' '60�-0736

Cód.0140,- LlndaCasa
Figueira cl 3 quartos,garagem
p/ 2 carrosrua asfaltada .. ,

AproveiteI!
'

Cód.0145 - Casa Alv. figueira
c/3 quartos ... R$ 85.000,00'

Rua José Theodoro Ribeiro',' 860 - Ilha da Figueira· 'Jaraguá do Sill .. 'se I
,

. '_ (
." , ' , � \.,.... ."

"

� i
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IE O CORREIO DO POVO
. FIM-DE-SEMANA, 26/27 DE A.BRIL DE 2008 IMÓVEIS-----------�

EMPRE·ENDIMENTOS
IMOB LIÁRIOS

NOVO ENDEREÇO:
..AV. MARECHAL

. OEODORODA
FONSECA, 1698
(EM FRENTE
AOREGISTRO
DE IMÓVEIS)

N,OVOS TELEFONES: 3370-0888 • 327,5-0077 • 3275-0500

, 6.1- CASA EM ALVENARlA
.

NO BAEPENDI

CÓO. 55.1 - TERRENO NO RIO MOLHA
C/319.706M2. R$ 130.000,00

<'

12,' C�SA EM AVENARIA NO AMIZADE
. B4A:l228, LOTEAMENTO.VILLJ;.P� LYON

""
..

.

24.1 CASA 'PR�-MOLDAOA
MISTA DE ITAÚBA - FrGUEIRA

-.

14>1 • CASA DE ALVENARIA NO
AMIZADE - PROX.SALÃO AMIZADE.

-:� ,

.
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CLASSIMAIS
"

-

FIM-DE-SEMANA, 26/2l DE ABRIL DE 2008

Peugeot 407 Sedan Peugeot 407 SW

Strasbo
Peugeot 307 HB Peugeot 307 SW Peugeot 307 CC Peugeot l07 Sedan Peugeot 206 Escapade �eupot Partner Peugeot Boxer

rg Jaraguá do Sul - (47) 3370-1900 Rua Reinoldo Rau, 414 - Centro

Segunda a Sexta das 81l às 19h. www.strasbourg.com.br DIRIJA ssse PRAZER

n
-I

"

Fetos semente para fins illlStratívos. Pfumoçao faz parte da campanM "Eu e peugeut,Peugeotnu", Peuneot 206 5elUaliM ;.41 flex.3penes, alKVfnodelDGfiIOB, pItttummetà!ica Preto PerlaNera . .3:tmêsdo l'mJ�wtünuoe. freie incluso. Preça pUbl!c�sugerido paravenda êetstaapartir deR$ 26.490,OO,Peulloot 206 SWPreseeee L4l Flex. 5pnrta.e 300/modc!o 08/08. pintUrA SlIlio3. Ftete: !n�JSD. PtftÇo públiCO sugeridO para ventta.a vtsia a p.1rtir de R$ <12.300,00. Sinlldayão I'..rumderaooo o ve1etdO acima c o llfe<j:o à Vítt,l SllgeOOO a lIani( dens 42..300,00 para (I Citiádfl8h:mll�naH. Plano coe A 'Crédito nlreto an ConS\Jmkl\)l' ppJoBancoPr.ugool.PttnoÔfl24 !tliJ;SBS sendo: elltrada de flS21.15D.OO(SO%) � vista,.f1f.'liS24 pal'teiM !hasda AS 1.0.30,63comvcIlCitnCnto da't (l)limeirnl p,altOI.a pcull'MaiO de:?OD&.. Preço ootaldl) liBfeuli)'à patu24 ul&fuw.RS 4.'j.685�11.Tax3..'Hle j!J(os 24mesestle 9,902 e.se o;roiJ.m. áCETtCHstoEftbvaTotat)OO Opilmç:áo dCfinMci.."lmcntoêdc 11,30% e.a e 1,14% am.cem Intidêt1eia de IOf·tID3,0% e.a pam P�1 Flsk:a to eJWo dt)}OF adici>:mal det>,.3S%�$lâ Im;luÍ(tPIIO coBf[çiel!te� �tqqWJ Nacional das: r..oflcct;sionfltias reU�(lt: POl.l9� 200 Sensation 1.41Fle� 5 vllrtas.ano\mOOero 08\08, plnlllr<l metâllca Pf'e10 PetJ,'l Num - 2.00 (Jnldil\I65-.Pe1l9UOI206SW Preseoce 1.4l Flex, 5 jlQ(1as.anciinlOlli!o 03\oa. p!;niura sólióa - 00'uncaces Stra$boufg P.cugoot 307 HB ?rewooo1.t1 Meclnico- k condicionada - Dheç:âo HldràllÜC;l- Freios A.8S -Aífbad duplo de: SMie - Vidros e travas t,>lóuicas - Pilllllm sõlldo'l- Freto Induso - PfOma ef1trega e 6 unit!ad(!S 00 C$Ú)qtlO di! COflccssJOIIárta.Na compra ou troca você: ganha I) 1'.EmplacamMto (Esta Incluso t3las dOl.emplacamento. placas e seguro oOOga1.órlo. Não está Incluso o"WvA 2008 oeste brmdt para compra ou troqa de um veicuWOKm }.OPrazo de vigem:ia desta promoçàodo fnirãn deNovtlS e SIlmlMOVn.,>,daConcessionáriaStrasooUJg de Jaraguá doSul é vaHda pam cs dias Z6 e 27 de:Abril de 2008 ou enquanto-dlJmEcm es esteees.eexcfusl'fa!lOCOntesSloOliriadeJaraguá doSill. fooas as rotos somente pera tins ilustrativos.NáacuRIWati·!f.l paraOlltraspro�es. Pam m.'lJs iflf(!rmaçõe�sobre preços P. cMtfl.çtlas especiais,consulte aContes$l:onàrias S1rasboorg de Jaraguá doSljl ou ligue l)2t<l(l47<�31{}o1900.
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VECTRA MILENIUM 2000 PRATA
COMPLETO + COURO

�:tf';:iM'$

Celta 1.0 2005 cl opcionais azul R$.n.500,00
Chevette SLE 1989 R$ 5.500,00
Clio S�dan 2002-completo • dh R$ 22.800,00
Corsa Sedan GL 1.6 cl te 1996 cinza R$15.800,OQ
Corsa Wind 1995.azul R$11.30fl,OO
Corsa Wind 2001 2p azul R$16.500.00
Ecosport€ XLS 1.S0L único dono 2004 R$ 38.BOO.00
Escort G� Zetec 1991 ac/dhikit R$ 14.900,00
Fiesta ilp 1998 R$ 12.900,00
Fiesta Street 4p 2003 A$1a.500,OO
Fiorino Baú 1.0 1995 RS 10.500,00
Fiorino Furgão 1.5 199B R$15.500,00
Fusca 1983 relíquia. R$ 3.800,00
Ford Royalle 1993 c/ kit GNV R$. J 0-500,00
'Golf 1.6 2000 completo. R$ 28.500,00
Gol CLr1.8199S R$12.300,00
Ka 20Ó1 c! kit + cd painel. R$16.BOO,00
Kangoo Express 1.6 2003. R$ 23.000,00

-

Marea EX 1999 compl + couro R$ 23.000,00
Palio EDX 4p 1999 compl azul R$ 16.900,00
Palio ELX 1.9 Flex completo R$ 28.500.00.
Palio ELX 1.3 4p 2005 Idtfaqfte pratõR$ 26.800,00
Palio Fire 4p 2001 branco R$ 18.500,00
Palio 1.6 4p 1998 completo. R$ 16.500,00
Palio Weekend 1.51997 cl ac R$17.500,OO
Parati CL 1.6 1987 R$ 6.500,00
Santana Evidence 1997 R$16.500,OO
Santana 1.8 4p '1998 R$13.500,OO
Tipo 1.6 4p 1995 R$ 9.500,00
Uno ELX4p 1995 R$10.900,OO
Uno EP 4p R$ 11.000,00
.Uno Fire 2002 R$ 14.900,00
Uno SX 4p 1998 azul R$12.50Q,OO
Uno Mille 1992 R$ 6.500,00
Vectra CD 2000 compl cf teto e camb.eut. RS 2.9.900;00
Vectra GL 2000 completo R$ 28.800,00
Vectra GlS 1997 R$19.900,OO

-VEíCUlOS-
Rua Walter Marqúardt, 26700Sarra do Rio Cerro Jaraguá do Sul· SC Fone: (47) 3370-7500.

BLAZER 51 2.21999 BRANCA
COMPL

_
;11

.
.

TINO AUTOMOVEIS
FINANCEIRA

Vectra GLS 97
GNV completa

R$ 22.900,00

({) 3373-1387 / 3373·1387
Rod. BR-280 km 60; sin -Imigrantes - GLiaramirim
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VEíCULOS
3275-0045

CORSA SEDAN 1.6 2005 COM OPCS

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

99
Q2
02
.87
03
01

01.
03
06
01
97 !

96
I

00 I
06 i
04 I
01

I

00 I
93 i
02 I
03 '104
00 I

www.giovaneveiculos.com.br
* Escolhe 1° veto abril ou maio vócê escolt:� ........��

?

Rua Bernardo Dornbusch, 330 * Entrada Clube Atlético Baependi

ESCORT GL 1.81998 C. OH + OPCS

GOL 1.01994

ESCOJIT 1.6 L 1992
"'---'--"�-------"--'--'-"-�'''-''-'--'-'--'-- ······_··;··_--:�-·l

: EMAIS ...
I BLAZER DL completa
: CORSA SEDAN milenium

i CORSA WIND 4P

! MONZA SUE 2P comet
! AUDI A3 1.8 COMPL

: PARATI qllll.0 TUR.BO COMPLETA

I PARATI Gllll.8 4P completa
.

i PO�O 1.6 completo + rodas

i GOL G4 4P com opes
! GOL GI1I4P
I GOlMI
: GOLF Gl COMPL 1.8
· PAllOWEEKEND 1.0 6 marchas opes
! FUSION completo
i ECOSPORT XlT 1.6 air bag+couro
i FOCUS Gl 1.8 completo
· FIESTA Gl 4P COMPL
· VERONA GHIA 4P cornpl,+ rodas
I SCENIC RT 1.6 16V COMPLETA
: CLIO SEDAN RN 1'.0 16V completo
i XT GOO

i CG 125 Cf PARTIDA

FIESTA PERSONALIT 2003 C. OPCS PRETO FIESTA CLASSI4P 1999 C. OH + OPCS

"v e í c u los

:>�

�COm.Dr
Re'alizando sonhos

I

,
•

.....
::...,J..

•

• 1(0' r.
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--- ---vEícULOS----------------------------- -------- -----------

���í](ffOO)
www.marcoüamuãrnarcas.com.br

Clio Sedan 1.0 2002 ClibRNU2000Uno EP 1.0 8V 1996

. C�3GLX 1.4
2005 CINZA 4P COMPLETO

R$ 35.000,00

FIESTA SO 1.0
2003 PRATA COMPLETO + GNV

R$ 23.000,00

-'�"'�1f '.,
_ \ilir,••

�-
,_ _ -', 't

�
,

_ -. _��rl <�,�"
.' �"'!f.�� ':__

'
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_ _c_�
r-r VE íCU LOS- ---- --.

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 1014 - Centro
(eni frente Posto Marechal)

NISSAN PATHFINDER 94
ve, PRETA, COMPLETA,

AUTOMÁTICA UNO MILLE 2PTS, 91,
VERDE COM OPCIONAIS
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RJla João Planinscheck, 293 • Nova Brasília· CEP 89259·200 • Jaraguá do Sul· SC

Compra - Vende
Financia

Charles - 9147-5164

Sérgio - 9975-9054

"

Kadett 1997 dourado gaso 10:2 Uno cs 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 / bége gaso 8.000
. Gol special 2001 cinza gaso 17.800

Gol cl 1992 . azul. alceol financiado Gol Speciàl alte 1999 vermelho gaso financ.
Dt 180 1991 branca gaso 3.500

Parati cl básica 1989 azul aícool 8.800
. Chevette se 1987 azul alecol 5.500

Logus cl 1.8/vw 1994 prata gaso· 10.000

Monza classic 1988 financ. Ka 1999 cinza gaso 15.000 Fiesta hatch comp 2005 prata gas/gn 31.000
marron gaso

F 1000 sr xk comp 1993 cinza
�

diesel 36.000Verona glx 1991 azul gaso 7.500 Fusca
.-/

1975 azul gaso 5.200 ,

Gol16v 1.0 mi 1999 cinza gaso 13.900 Kadett,ipanema 1993 cinza . alcool 10.S00 F3S0 carr.madeira 2001 branca diesel 51.000

Goigi 1990 branco galgnv 7.900 Fiesta 4p ún. do�o 1997 verde gaso
. 12.500

/ Gol plus 16v .1.0 2001 . branca ga50 22.000
Tipo 1995 prata gaso 10.500 Versalles ia gl 1992 azul. gas.gn 11.500

Oorsa 2003 preto . ga50 financiado Fazer ys250 2008 'preta gaso financiado
Neo atl15 e/ part: 2005 amarela finane.gaso

Gol cli 1.6 1995 azul gaso 11.500 Quantom gl
. 1987 vermelha gaso financiado Turuna 125 s/part. 1983 vermelha gaso 2.700

Parati s 1984, alcool alcool 3.50.0 Gol cli 1996 branco gas,gv 12.000
Cbx 200 stradavermelho

1995 azul gaso 4.500
Go11:8 1996 gnv 14.500 Eeosport xlt 1.61 2005 preto· . .ga.gn 44.000

Trailer 1983 branco 10.000 Biz es 125 c/parto 2006 prata gaso 5.800.
iJnomilie 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 �aso 8.800
Quantum gl 2000 ·19�2 vermelha alcool 6.500 Biz doo es c/part. 2004

-

5.000preta ga50' .

Senie 2000 azul gaso 26.000
Fiesta 4p ún. dono 1997 verde gaso 12.500 Cg 125 titan 1995 vermelha gaso 3.500

Iyeneofiat daily4912 2001 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 ga50 16:500

2003 verde
/

3.800
Tempra ouro 8v 1994 prata gnv 11.000 Biz 125 ks s/part. 2006 'vermelha gaso financiado

Cg titan ks gaso

Cg titan.125 2001 azul
,

financiado _Crossfox compl 2005 vermelho gn.g.a 46.000 Biz es c/parto '. 2003 vermelha gaso 3.800
gaso -

Corsa gls wd 1999 azul. ga50 16.000
Gol plu� 16v 2p. 2001 cinza ga50 17.000 Bjz as 125 c/parto 2006 preta gaso· financiado

_

MESES

# Sem taxa de adesão;
.

# Redução de parcela após contemplação (via lance); _

# Carência de 2(dois) meses após contemplação (via lance);
# Ante.cipação de parcela na ordem direta ou inversa;
# Sem os, sem taxas extra etc;2'13 6'1

249,2'1
284,8'1
3'19 9'1

MESES

30.00000 378,94
35.000,00 442,'10 368,26
40.000,00 505,26 420,87
50.000,00 63'1,58 526,08
60.00000

70.000 00

75789 63'1 30

884 2"1 73652

80.000,00 "1.0"10,52 84"1,74
90.00000 "1."136 84 94695

"100.000 00 "1.263 "15 "1.052 "17
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grandes
.'

mudanças
em sua vida.
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"tpcê gonlllo ,1$ 1.000,00 para dClI' de entrada, ou usar como quiser no compra do seu FIAt'Zero no J./(VEl.
Apres.ente este qnúncio e descubra os autros:formos de utilizor 0$ R$ LOOO/QQ�

'A promoçõo vai de 14 a 3() de abril ôe 2008 poro qualquer veiculo FIAT Zero Km dis�onível em esfoqu4li
podendo �éf Ç(ln�!'iladQ"�Pl pvjs� pJ�vio. VÓ�9!> opel'jQS' !<lin bõn!1S petVer.�19 l;OfPprDdo

A imagem é meramente Ilustrativa. Valores mencionodos (preços e taxas) podem sÍi'r revogadofosem oviso p�é_yio.
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Co
de
a.ul.motivoS:
Alar.es
Tra'vilS
Vidros
Xenon

RflQ\(
Calha de Chuva
Santo Antônio
Capota Maritima

.

Estribo
Pára-choque
Ro""s

i# Y

Calólas
Caixas THULE
Engafes C

,� Si

jet-skleba

0:mJ��

r:f>RES DE�AÇAMBt'l'.

!DAS AIIRICK UPS
,-

»
-

�,�

-

, TRANSFORME SEU,I'IATCH NUM SEDAN
{3G

.

OS DE CÀPACIDAQSj
ENGATESDE
CARRETAS

PARATODOS
SMODELQ#'

(]y] l1I111J1J:J23 '--'-..0,,,,,,"'_,,,----,Oc' JU"-'''''--A..JI..ILJ

� C!IJ1J O/ .....O...,LJLJ�

c!J8' .
��>
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o CORREIO DO POVO
. EEl FIM.DE.SEMANA, 26/27 DE ABRIL DE 2008 VEíCULOS------------

24X136X/48X/60X a partir 0,760/ô
24X/36X148X160X à partir 0,70%'

.

24X136X14�Xl6C;»X a ··p�rtir"0,49�/0>

Sua melhor escolha está aqui!
(47) 3373-4047

. LB AUTOMÓVEIS
Ibautomoveis@hotmail.com

BR 28�, Km 60, nO 329 ". Imigrantes • Guaramirim· se

, 1
Fiat Palio Young 2 2001 Branca

I
Uno EX 2 1999 Bordá. G

G R$ 13.900,00 1 R$ 11.900,00

, ! 1
-

i
Escort Zetec 4 1997 Verde G I

'

Omega GLS 4 1995 Cinza
RS13.900,00 , .

GNV R$17.900,00

1 , ,
I !

Kadett 1.8l '

R$ 7.900,00
:-

.

; Tempra 2.0 4 1995 Prata G
R$10.900,ºº .
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-------------vEícUlOS· O CORnEtO DO I)OVO
-----------FIM-:.-DE-SÊMANA, 26/21 DE ABRil DE 2008 GIl

...

SEU CARRO, ESTA NA VEíCULOS SEM ENTRADA
CRÉDITO RÁPIDO E FÁCil

AS MENOR� TAXAS DO MERCADO

.
.

Você que exige veículos de qualidade, procedência garantida
revisão préventiva e uma negoéiação +ransparan+a, vánha nos visitar

. .

TEMOS A ME"'OR PRESTAÇÃO
. "'O fl"'A"'CIAME"'TO 00 SEU
VEíCULO. VENHA CONfERIR.

I I.
i TE .:

! CLIO HATCH 1.0 8 V -_2001 - CINZA - AO I AB! VE I DT I AC I CO I LT /TE l
i CLIO HATCH AUT 1.0 8V - 2006 - CINZA· DT I LT .

I CLIO HATCH PRIV 1.6 16V - 2004 - PRETA· AO I AB I RE I AB I VE I DT I
I OH I AC I RLL! CO I LT /TE

I' CLIO PRIVILEGE 1.6 16V SEDAN - 2005 • VERDE - AC I OH ! VE /TE! AB I
l DT I LT / RE I RLL! CD

.

! CLIO SEDAN 1.0 16V .. 2001 - VERMELHA - AO I AB IRE I FN ! VE I DT I
i OH! AC I RLL! CO /TE'
I CLIO SEDAN AUTENTIC 1.0 16V - 2004 - PRATA - AO / DT ! LT
I SCENIC 1.6 16V - 2004 • PRETA - AO ! AB / RE I VE I DT / DH I AC I LT I
i TE
I SCENIC 1.6 16V - 2001 - BRANCA - AO I AB I VE I DT I OH I AC I LT I TE

I SCENIC AUT 1.6 16V· 2005 - CINZA - AOI AB! VE I DT I OH I AC I LTTE .

i SCENIC EXP 1.6 16V - 2005 - CINZA - AO I AL I AB I RE I AB / VE I DT I
I DH I AC-; RLL I LT !TE . •

! SCENIC EXP 1.6 16V - 2004 - VERDE - AO I AB I RE I VE I DT I OH I AC I ,

I
RLL! IT /TE

.

.

.

.

.

�{ENIC EXPRES��ON 1.6 16V - 2005 - BEGE - AC I OH I VE /TE IrAB I DT I
i

I·SCENIC
PRIV 1.6 16V -2004- PRETA - AOI co I FN I AB I RE lAB! VE I i

.....
DT I OH I AC I RLL I LT / TE I CD . ,

I
SCENIC. PRIV 2.0 16V .. 2004 - PRATA - AO / AB / AL I RE I FN ! VE / DT I

I OH I AC I RLL! CO I lTTE .

l

I TOYOTA·
. .

I COROLLA XLl16VVT AUT..- 2003 - PRETA - AO JAB! Al / RE I FN ! VE I

I DT I OH / AC I RLl /TE' .

.

I
PEGEOUT' ,

.

,

206 1.0 SENSATION - 2004 • CINZA - AO! AL / VE! DT ! LT ! TE
206 1.4 8V - 200-7 - PRATA - AQ I AL I \tE ! DT J DH I AC I LT! TE

.

RENAULT--
l
206 SW 1.6 - 2008 - PRETA - AD I AL I RE / FN / AB ! VE I DT! DH I AC I

CLIO 1.0 16V - 2004 - BEGE - AD / AB I AL! VE I DT I OH 7 AC / LT !TE I RLL! CO I LT /TE .

CLIO HATCI11.0 - 2003 - PRATA - AO·/ AL / Dl/TE I 3071.6 16V - 2007 - PRATA - AO·I REI FN I VE IDT / DH lAC I RLL I CD I '

CLiOHATCH1.O.16V-200S·-PRATA-AO/AB/AL/VE/DT1DHlACt ! LT/TE
.

.

. :.
LT / TE

.. I CITROEN' .

CLIOHATCH 1.0 16V - 2004-HRANCO, AOI AB I ALI VEj DT / OH / LT I I C3 GLX 1.4 - 2006 - PRATA - AO / RE I VElDT! OH I AC I RLL/-LT I TE
� . . .__�__ ._,_.__ .--,-__ .__ . L ��.__ .,_:"""�__ ....__ .._�_.... ...._",.. ..J

FORD CORSA SEDAN 1.0 8V - 2002 • BRANCA - AO I DT
ECOSPORT 1.6 8V - 2004 - PRETA - AO I AB I AL I RE I FN I VE IDT I OH CORSA SEDAN 1.6 8V - 2004 - BRANCA - DT

..

! AC I LT I TE PRISMA JOY 1 .4 8V - 2007 - PRATA - AO I AL / DT / TE
'

ECOSPORT 4WD 2.0 - 2004 - PRATA - AO / AL / VE / DT / OH / AC I LT / VW
TE GOL 1.0 16 V - 2002 - PRATA - AO / A� I FN I VE lOT tDH I AC I RLL! IT
ECOSPORT XLT 1.6 BV - 2005 - BRANCA - AO! RE I FN I VE / DT I DH'AC I TE
I RLL! LT / TE Gal G3 PLUS 1.0 16V - 2001 - BEGE - AOI DT !LT
ESCORT HATCH - 1995 - VERMELHA - BÁSICO GOL G3 1.0 16V - 2002 - AZUL - AO I DT I OH I TE "

ESCORT SW 1.8 - 1998 - AZUL - AC / OH / VE!TE I DT / LT GOL G3 1.0 16V • 2001 - BRANCA - DT I LI
ESCORT SW 1.8 - 1997 - VERMELHA - OH I LT / DT GOL G3 1.0 16V - 2001 - PRATA - AL IDT I LT I TE
ESCOm-'SW GLX 1.8 • 1998 - AZUL - AC I OH / VE I TE IDT I RLL Gal MI- 1999 - CINZA - DT I LT I AO
FIESTA - 2000 - BRANCA - AO I DT I LT Gal POWER 1.6 8V - 2003 - CINZA - AO 1 DT I II
FIESTA - 1997 - PRATA � AO / DT / LT GOL SPECIAL - 1999 � CINZA - DT I LT I AQ
FIESTA 1.0 8V - .2005 • BRANCA - AO / DT I IT PARATI1.0 16V TOUR - 2002 - CINZA· AL I VE I DT ! OH! LT I TE
FIESTA 1.0 HATCH - 2004 - PRATA - DT I LT SANTANA - 2001 - CINZA - AO / DT I OH I TE
FIESTA 1.0 HATCH - 2003 • BRANCA - n/ DT SANTANA 1.8 - 2001 - PRATA - AC IDH I VE I TE I RE I DT
FIESTA 1.0 HATCH' 2003 • PRETA - LT lOT I AO FIAT
FIESTA HATCH 1.0 8V - 2005 - BRANCA,� TE 'FIORINO 1.5·FURGÃO IE -1997 - BRANCA - BASICO
FIESTA SEDAN 1.0 8V - 2006 - PRATA· TE', .' IDEA 1.4 8V - 2007 - BEGE - AO I FN I VE I DT I OH I AC I tT I TE
FIESTA SEDAN 1.0 8Y. - 2003 .' BRANCA" AO I AL /DT {DH I AC I TE-

-

PALIO 1.0 - 2001 - AZUL· AL I or I LT I TE .

FUSION - 2007 - PRER� AO! AB! corAL I RE I FN l-VE lOT I OH I AC j , 'PALIO 1.0 16V - 2001 - BRANCA - AO I ALI VE I DT I LT ! TE
RLLi CO I LT / TE

' .

PALIO 1.0 BV - 1997 - VERMELHA - AO I ALI DT / LT /TE
KÁ GL 1.0 BV - 2000 - PRATA - AO I VE /Dl/ OHj AC I RLLI LT I TE PALIO ÉX 1,0 8V - 2001 - BRANCA - AO I AL IDT I LT
KA GL IMAGE.i.0 - 2001 - CINZA - AO} VE / DT / OH SIENA FIRE 1,0 8V - 2007 - AZUL - DT {OH /TE
CHEVROLET STILO 1.8 BV - 2005 - VERDE - AL I AO I RE I VE / DT I OH I AC I CO / LT
CELTA 1.0-'8V -.2003 - PRATA - ALI DT I LT 1 TE I TE
CELTA 1.0 8V - 2003 - PRETA - BÁSICO UNO 1.0 8V - 2001 - AZUL· BÁSICO
CELTA 1.0 BV - 2002 - VERMELHA· AO IDT I LT UNO MILLE 1,0 8V - 1998 - VERMELHA - AD I VE I DT I LT! TE
CORSA - 1998 • VERDE - AO UNO MILLE SX 10 • 1997 - VERMELHA - AD! DT I LT
CORSA CLASSIC LIFE - 2007 - BEGE - AO I DT
CORSA HATCH 1.0 8V - 2001 -"'BRANCA - DT / LT
CORSA SEDAN - 2002 - BRANCA - AO I DT / AC

. CORSA SEDAN 1.08 V - 2005 - CINZA - AO I ALNEJ DT / OH / AC /TE

I CORSA SEDAN 1.0 8V - 2002 - BRANCA - AO I AL I DT lAC 7 TE
CORSA SEDAN 1.0 13V -1998 - BRANCA -DT / AC '

CORSA SEDAN 1.0 8V - 2005 - AZUL - AO I AL JOT I TE .

'

Rua Exp., Antô_nio 'Carlos Ferreira, 130 �.o lado da M�retti/Ford. 3371-82�7. '"H'. �
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(47) 3370-3015
. ANTES DE 'COMPRAR SEU CARRO NOVO ••

CONSULTE-NOS

Rua Prssídente Epítácio Pessoa 570 , sala 02 - Jaraguá do Sul - Santa Catarina NOVOS E SEMINOVOS

v e I c u t o s

3370-3113,
Av. Prefeito WaldemarGrubba, 4040 • Centenário· Jaraguá do Sul

www.streetcarveiculos.com.br

Golf 1.6 2000-R$ 27.990 00

Av. Prefeito Waldemar Grubba N° 4286 • Centenário

Fone/Fax: 3371-1743' MÜLLER
Cf0.1J�TIt0�Bg�§]

COMPRA - VENDE - TROCA - FINANCIA'
R. Marina Frutuoso, 433 - Centro

E-mail: �ullermultimarcas@yahoo.com.br
3371-4789 I 8816-6666

:i ii i

F�,:a�i ?Qº01:�_�r:_d.� �� 24.500,00 ,I Corsa Sedan Classic 2005 azul A$ 25.500,001� 2004�P� prata. R$ 39.800,00 I
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.��FABRICAá!1
NOBRASll

www.ren<lult.com.iJr

.

�Liberte }OINVILLE
3145-3145

JARAGOÁ DO SUL
3274-0000

ITA}Aí
3341-3341

BLUMENAU
3144-3144
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T
IN,FORMÁTICA'I' TECNOLOGIA

O USO DIÁRIO DO COMPUTADOR "" At E RIA
A internet passou a ser uma poderosa ferramenta de propaganda e marketing
sendo a mídia o "meio" que mais cresce em todo o mundo. Além de
entretenimento, a internet é t�nibém um meio de comunicação, que disponibiliza
toda a informação existente sobre qualquer assunto que se possa imaginar. É
importante saber que nem tudo o que está disponível na rede é confiável. Cabe a

nós usuários acatar as informações ou descarta-las. Na dúvida, consulte mais

fontes e cruze as informações para confirmar a veracidade,
'

o LADO NOCIVO DO 'C'OMPUTADOR
.

'Quem passa muitas horas diante do PC pode desenvoiver LER (Lesão por Esforço Repetitivo), doença que atinge mãos e braços,
movimentos e provocando dor. Menos freqüente, aparece a síndrorne dá vista cansada, diretamente relacionada à redução no número de piscadas que
o usuário dá shante da tela do computador. Quanto menos piscadas, menos lubrificação, o que expõe o olho a diversos tipos de bactérias e vírus.
Um estudo realizado por pesquisadores da Unicamp concluiu que o uso abusivo do computador à noite é freqüente entre os adolescentes, com impacto .

negativo sobre a qualidade do sono e sobre o rendimento escolar. Conseqüências dessa prática: sonolência diurna, irritabilidade, alterações de humor,
dificuldade de concentração, queda do desempenho escolar, dificuldade para adormecer, problemas no aprendizado, problemas de memória, no
comportamento e até atrasos no crescimento. Já na escola, esses adolescentes. têm notas piores e faltam mais,
Além disso, a falta de sono leva à redução do sistema imunológico dos adolescentes, deixando-os mais expostos às infecções oportunistas, virose e

outros agravos. A luz emitida pelo-monitor afeta diretamente a produção ele melatomina, hormônio responsável pelo sono, levando à latência ou ao

a_cesso tardio do sono.
' . ,

,

O uso elo computador em demasia contribui paraUma mudança de padrão de comportamento: preferência à interação virtual em detrimenro a inter-

pessoal; não cumprimento das tarefas escolares, redução das atividades esportivas e do convívio interpessoal.
'

Um estudo recente do Ministério cia Educação cruzou as notasdos estudantes nas três últimas edições do SAEB (Sistema de Avaliação da .EduCação
Básica- uma prova aplicada pelo MEC para medir a qualidade do ensino), com os dados sobre 38% das escolas da rede pública, que já tem

computador. A conclusão foi alarmante: os estudantes que usam computador na escola estão atrasados nas matérias em comparação com os quenão
têm computadores. O motivo é que como os professores não dominam os computadores, não conseguem usar a tecnologia como ferramenta de ensino.
Assim, os alunos acabam usando as máquinas para joguinhos e bate-papos. Muito se tala da inclusão digital das crianças. Mas, sem fazer antes a

inclusão digital dos professores, o computador não poderá ser considerado uma ferramenta a serviço da pedagogia.
Em relação ao educador, faz-se necessárío a aquisição de uma consciência e competência de pesquisador, pois trabalhar com as mídias �10 contexto
educativo e significá desenvolver a capacidade de dominar técnicas e metodologias de análise e de interpretar tais dados.
.Sem preparo, orientação e supervisão, o computador e-a internet são ferramentas perigosas.

Fonte: Unicamp
HELlANO ORlBKA,: Especialista em Ciência da Computação - UFSC '
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apenas

49900
.

. I
àvísta

revenda

PRÉPII(l8PH

! *Venh" (o�"e,e, a promof.o "M é lO
I re,arregue seu ,e'u'a, e ,anhe ,ti vezes o va'o,

-

! em bônus pa,a 'i,a,p",a celula,es rIM-o,i'lixo l1N1.

t ti'GfÓ8S ".Iitlas ,a,.··totlo o I,asil•.
8
"

Samsung·C51 O
e/oâmera
Apenas
RS 279,00
1+11

R$.32,

Apenas

RS139,OO
1+11

R$· ,00

Sony Ericsson W200
i cl câmera, Mp3 e rádio
s.. Apenas -

J R$349,OO

··Motorola W375
cf câmera e rádio
Apenas

R$299,OO
1+11

R$ ,00
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R$1.900,OO à v�sta cf
maleta de brinde

.

Micro Computador Intel Celeron ,420 l.6Ghz',' Notebook ACER 3100 AMD
., '

semprom 3500 1.8GHz com Web Cam
PROCESSADOR INTEL CELERON 420 1.6GHZ

PLACA MÃE GIGABYTE
MEMÓRIA 1024MB DDR2 PC667 KINGSTON

SEMPROM AMO 3500 (1.8GHz,. 512KB L2 CACHE)

HD 80GB 7200RPM SATA 2 SAMSUNG· MEMORIA DDR2 512MB (1 SLOT LVRE)·
HD 80GB 5400RPM SATAGRAVADOR OVO (grava dvd, grava cd, lê dvd, íê cd)

_ DRIVE 1,44
.

TECLADO MULTIMíDIA
MOUSE ÓTICO

CAIXAS·DE SOM
- UCENÇA WINDOWS VISTA ORIGINAL

DVDRW DUAL LAYER

R$799,OO. à vista
(não acompanha monitor e.estabãzacor)

VGA ATI RADEON Xl1 00 DE 32MB ATE 256 COMPARTILHDA
. CAMERA 1.3 MEGA PIXEL

TELA 15.4 WIDE XBRITE

LEITOR DE MEMORIAS DIGITAIS

PESO 2.9KG

CARCAÇA E MESA PRATA COM

TECLADO PRETO EM PORTUGUES

I •

"'�"'.
.

Notebook Ac�r Aspir,e 4720 íntelüere Duo 1.13Ghz cf Web Cam·

INTEL PENTIUM DUAL CORE 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 128M,B OEDICADO E 123 COMPARTILHADA
TELA 14.1 W.IDE XBRITE
CAMERA'1.3MEGAPIXELS
WIRELESS 802.11 G

..

BLUETOOTH 2.0+ERD

CARCAÇA PRATA COM MESA E TECLADO CINZA EM PORTUGUES
PESO 2.55KG

R$2.370,OO à vista 'cf maleta de brinde

. BRE,VE EM NOVO ENDEREÇO COM ESTACIONAMENTO PRÓPRIO!!!
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Quando procuramos um lugar para deixar nossos filhos, no período em que trabalhamos, avaüamos inú�neros quesitos,
.

dentre eles segurança, confiança e profissionalismo. 'E que tudo isso venha acompanhado de urn sorriso'espontâneo e
..

verdadeiro, uma voz doce e calma e um carinho genuíno, pelos nossos filhos.
.

:. .:.
.

.

Pensandonestas'necessidades a arquiteta Juliana J. de So'rba e o marido Giovã'n'i J. de Borba, lriauquraramno 'mês de abril
·0 Centro de Educação Infantil Colméia. Juliana transtormou a casa adquirida, em. umespaçe amplo, seguro e aconcneuante.
Salas colorlcas, área externa' projetada de forma divertida e proteção nos arnbentea.ü CEI Colméia disponibiliza vagas para
34 crianças por período, corn idades entre O e 5 anos e conta com prqfissionais ôapacítados e dedicados. Professores,
pedagoga, nutricionista e. pediatra fazem parte do grupo de trabalho do CEI Colméia. O horário de atendimento é das
06:45hs às 18;45hs, havendo maleabílldacee dísposlção quando necessário. O plantão realizado nos feriados abre espaço
também para crianças não matriculadas, atendendo nos dias em que os pais 'mais precisam, Juliana pensa no futuro, sabe
que a demanda é grande e as idélas não param. A criação de novos turnos, a implantação de atividades variadas como .

teatro, línguas, arte e música são projetos oferecidos pelo CEI Colméia, que está de portas abertas. oferecendo um serviço
de qualidade, um atendimento cheio de carinho e atividades deliciosas para o dia a dia do seú filho.

• >
"

"Eaça-nos Uma visita ou emre em contato para maiores informações.
Centro de Educação Infantil Colméia ..

Rua Dr. Aguinaldo José de Souza, 142 .. ChiQO de Paula

(Rua do Material'de Construção Moretti, próximo ao Posto Marcolla)
Fone: 47 33721123 - ceicolmeia@yahoo.com.br
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• GRAVADOR DE DVO
• TEClADO PADRÃO ABNT2 PS2
• MOUSE ÓPTICO. PS2

.

• .CAIXAS OE SQM ACÚSTICAS
• FAX MODEM 56 KBYTES
• MONITOR LCD 17" LG L1753T

,

• 'PLACA MÃE GIGABYTE GA-945GZMS2
• MEMÓRIA 1024 MBYTES DDR2 667MHZ
• PLACA DE viDEO INTEGRADA 64 MBYTES
• DRIVE DISQUETE 1.44
• HARD DISK 160 GBYTES SAMSUNG SERIALATA
• GABINETE 4 BAIAS ATX

MANUTENÇÃO, DESBLOQUEIO DE VIDEO.GAMES,
JOGOS, ACESSÓRIOS E CONSERTOS EM GERAL.

Destravamos o seu Playstation 2 (qualquer modelo)
na hora com 1 jogo a escolha do cliente.

3 meses de garantia a R$100,OO ou 3X s/iuros

I....
Rua BerlhaWeege, 525, sl,1 - Barra do Rio Cimo· Jaragu� do Sul- Fone: (47) 3376-2206 - E-mail: planelagame@holm.!iI.com

A R'ED,ECRED

!!PARAI\4

www.formigari.com.brI47 3371.0034
R. Roberto Ziemann, 201 - Czerníewlcz

Rua: Marina Frutuoso, 873
Centro - Jaraguá do Sul - SC

Fone: (47) 3273-0090

(47) 3371-0155
fatorx. informatica@gmail.com
fatorx,automacao@gmail_com

'ato, X
Informática &

-

Automação

¢' Venda e Manutenção de equipamento de Informática
<:> Consultoria Técnica
c::-' Conserto de Impressoras e Monitores
c;> Instalação e Configuração de Redes Industrial e Residencial

c;> Consultoría em Montagens e Instalações de Painéis Elétricos
,> Projetos e Softwares em Máquinas Industriais
c;> Assistência Técnica Industrial
,,�. Desenhos em Auto Cad.

CONCU
.

CA
SO

ECONÔMICA FEDERAL
SALVE SEU SORRISO!

Crédito para facilitàr , .

TRATAMENTOS ODONT010GICOS
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PERSONAL PR.ECISO DE

TRANING GARÇOM PARA

Atendimento DE FREELANCE

domiciliar e TODAS AS

academia. QUINTAS-FEIRAS
Tr. 9992-9964
com Nilton. Tr: 99880428

CONTRATA-SE
Vendedor(a) externo
que possui veículo

próprio para trabalhar
Jaraguá do Sul e' .

região.
Tratar com Rubiana no

telefone 3055-0747.

ESCOLA DE CABELEIREIRO ClEM SAHB -

JARAGUÁ DO SUL/se
Certificado reconhecido pela Secretaria

.

Estadual da Educação Portaria E n? 186
28/12/1999 - Registro nO 4480

IMAGEM PESSOAL:
- Cabeleireiro - Estética Facial e Corporal
- Manicure e Pedicure - 'Unhas Artísticas
- Depilação - Maquiagem

TÉCNICAS DE MASSAGEM:
- Ouaüflcação em Massoterapia
- Shiatsu
- Ouiropraxia
- Massagem na Cadeira Ergonômica

Tr: 3310-7929 I 9931-9138
detetivelorí@yahoo.com.br

Meninás Mariazirihá
,. JESSICA 18 anos * i

'I (�:;�e: ;:00;,* I
LOIRA 18�os * I

! Estilo menininha *!

I G�RIELA .. *!
. Esilio Sofod9.=¥ [

Sho 8ar

THE BELL - CURSO DE
BARMAN E GARÇON
COM GARANTIA DE
EMPREGO PARA

FUTUROS
RESTAURANTES EM
JARAGUÁ DO SUL
DATA: 05/05/08

TRATAR:3371-0072

DETETIVES
PARTICULARES

• Sigilo absoluto
• Causas trabalhistas
• Exttaconiugal
• Furtos e roubos
• Pessoas desaparecidas

DETETIVES
PARTICULARJ:S

Investigação em Geral, Cíveis e

Criminais, Comércio, Indústria, Furto,
Roubo, Sinistro em Geral, Contra

Espionagem Industrial.
Desaparecimentos, Extra-Conjugal,

Inyestigaçóes Trabalhistas

EnContro �os amigos e casaiS

ShoW De streep tese.
com nYcIiS De 15 mWleres

ALUGA-SE SALA

paro o ramo de .

saúde em CLíNICA
MÉDICA. com ótima

localização central.

Tr : 9946-5482

Compra-se·
carros

batidos.
Tr: 9952-9449

(47) 3372-0556
9912-8114

ATENDIMENTO 24 HORAS
(BRASil E EXTERIOR)

Aberto de Segunda a Sexta.
Horário: das 15hOO as 3hOO
Rua Joaquim Francisco de Paula, 105
Chico de Paula •

Tel. 3273-2347 I 8853·971

ANUNCIE
."', AQUI!
�1919
-
senac

••
ótíl\lO ...0 S:IlU cun'';culD.

•

Cursos de

Gestão

-

<,"J
e SENAC Jaraguá do Sul 132;J 5-8400 - www.sc.senac.br .

)
//

.....,.,._ .._. __. _ _ _.,'_,
..

_ _ "·::::::::::::::,,,::::::"::=.0=·.::::'0.==:0,"-

ade para não. Co.ntado.res -·24 horas

im�nto da contabilidade básica ressaltando sua
t;,

ádministração, interpretando relatórios contábeis.
iro Amaral .

t •
Período: 03" 10, 1'1, 24, 31 de maio de .2008

.• ,Nego.Qiaçiío em Vendas· - 15 horas

o aperfei�oar profissionais na arte da Negociação,
atos para o ·fechamento da vende.

íctor Aguiar
9,10 de maio de 2008

Proporciona subsídios para o.desenvolvimento do trabalho na área

administrativa" assim como a parte de élepart�mento pessoaL
Período: 1 () de maio de 2008. a. agosto 2009
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MÓVEIS

,

I .'

I
I

Dormitório Girassol - Heinn . Kit Cozinha Veneza - Vabene

À VISTA

R$ 299,00

--- ......

.

.,...._- ----

_"..0 _.

, "�.

Cama Infantil c/colchão 150mts

Televisor SEMP TOSHIBA
TV 2982 AV

Box Casal Sono Pedic Anjos

. '"

J
>

..Colchão de espuma D33 - Anjos

Grátis 2 travesseiros

ou 1 + 9 de .

R$ 27,14

. Forno Eletrico ITC3

auto limpante 451t
Kit Cozinha Nápole
Decibel móveis

Roupeiro Coliseu 03 portas de correr

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 Waldemiro José Borges, 3086 - Itinga - Joinville (47) 9181-7826

Rua Santa Catarina, Floresta - Joinville (47) 3438-3175

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital CatarinenseAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Por Fabiane Martins
recepcoo@ocorreiodopovo.com.br

Para serem publicadas nessa coluna, as fotos devem ser enviadas para publicidade@ocorreiodopovo.com.br até sexta-feira pela man.hã. É obrigatório o envio em alta resolução.

'.. j r .,
Charlene Odeli Vargas, comemora "'"��
idade nova dia 28.Quem manda os /"" 'I
parabéns são os pais Marcelino e

Adriana e a irmã Schirley.

Comemorou idade nova ontem,
, Eliseo de Paula Padilha. Parabéns.

Trocaram alianças no dia 5, Deise Konel e Douglas
Scinke. Todos os familiares desejam felicidades.

Trocou idade dia 22, Viviana.
O noivo Jaime manda os parabéns.

Trocam alianças hoje, o casal
Coral e Leio. Familiares e amigos,

desejam felicidades.

Colou grau' em
Mqrketing Unérj
Patricia Weber
querecebe o

carinho das suas'
cole!Í�s Adriana

� Cleide.

Debbie Mora Sousa e Humberto
Ronchi, oficializaram sua

convivência dia 5, com uma

recepção íntimo poro' os familiares.

Frederico Méier, trocou idade dia
11. Quem manda os parabéns sün
Waidi, Arnaldo, Johny, Sâmara,

Walério e Nicole.
-

O casal Renato e

Doroti Schuster,
comemorou dia 23,
Bodas de Porcelana

.

(20, anos). Os filhos
e o genro, mandam

os parabéns.

Minha filha Alessandro, segunda (28) será um dia muito especial! É seu

aniversário de 15 anos!! Lembro do seu 10 choro quando nnsceu e para
mim foi uma emoção maravilhosa, pois D�us me presenteou com você!

: Quero agradecer por ser essa filha carinhosa, dedicada que me for
sempre muito feliz!Você e seu i'rmão são tudo para mim! Que todos seus

sonhos se realizem, continue sempre assim.Olha quanta gente te ama:

família do tio Beta, Mimo, Marisa, mano Maicom, Opa Agenor, Oma
'

Sibila(in memoriam) e Família Blume. Paróbéns com muito amor!
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FALECIMENTOS

Faleceu às 19h50 do diil24/4, o Sra.
Geni Duwe Honnicke, com idade de
60 anos, o sepultamento foi realiza�
do dia 25/4, com saído do féretro do

Igreja São Vendelino, seguindo poro
o cemitério Municipal de Schroeder.

LOTERIA '

QUINA
CONCURSO N° 1893 ,

2·4 - 29 - 46.-14 -,16
� . _. .

.
-, �

.

-

, ..

.

LOTOFÁCll
CONCURSO N° 317

01 - 02 - 04 - 05 - 08
09 - 11 - 14 - 16 - 18
19 - 21 - - 24 - .25

VITRINE----,----------'-----

.

Feijoada na Barra do Rio Cerro
Hoje, dia 26, terá feijoada no novidado, com tempero de Sé,rgio lazzaros,
dos 11 "30 às 14 horas, no Noviciado Nosso Senhora de Fátima (Barro do
RIo Cerro). O valor do almoço é de R$ 10. O ingresso pode ser adquirido no

portal'ia do noviciado, no Paróquia São Sebastião, nli Paróquia São Francis
co, na Paróquia São Judas Tadeu, ou na Paróquia N. S..das 6raça,�. Telefone
para contato: 3376-0�59.

MARISTA NA NATAÇÃO
O Campeonato Interescolar de Natação Troféu Ernani

Volpi Coitinho é realizado anualmente pela AJINC com

.apoio de empresas e da Fundação Municipal de Esportes.
São três etapas onde muitos talentos são revelados:
Nesta primeira etapa o ColégioMarista São Luís contou
com a participação de 22 alunos, dos quais destacam-se os

resultados:
"

Osmar Cruz - 131
.

2° lugar - 25m livre - l° lugar- 25m costas ., Pré-Miri�Masculino :

Gabriele Mathias - 141
4° lugar - 25m livre - 3° Iugar - 25m costas - Mirim I Feminino

Davi Fausel Koch -131
7° lugar - 25m livre - Mirim 1 Masculino

Luis Gustavo Machado -141
9° lugar - 25m livre - Mirim 1 Masculino
Ana BeatrizWeller - 152
1 ° lugar - 25mlivre - 10 lugar - 25m costas - Mirim 2 Feminino

Matheus D. Boíco -162
4° lugar - 50m livre - 2° lugar - 50m costas - Petiz Masculino

Julia Passos - 172
.

Casa de Apoio faz missa
A Casa de Apoio Pe. Aloísio Boeing convida o comunidade para Missa de
comemoração dos seus doisanos de fundação, no feriado de 1° de Maio,
quinta-feira, às 9h30, em sua sede. A celebração eucarística será presidida
pelo pároco da Comunidade Nossa Senhora do Rosário, Pe. Irmundo Rafael
Stein. O evento contará com o presença 4e outros padres e grupos religio
sos. Na oportunidade também serão apresentados os trabalhos realizados

-

com seus, resultados e os projet�s da Entidade.
-

4° lugar - 50m livre - Petiz Feminino

Ana Laura Hubner - 152
5° lugar - 50m livre - Petiz Feminino
.Jeaaa Jansen - 162 ,

Frente às mudançaH exigências do mundo atual, as empresas familiares têm 7° lugar - 5Ot� Íivre - Petiz Feminino
se empenhado em 'melhorar o seu gerenciamento e cuidar mais atentamente Renata M; Rodrigues - 162
da sucessão de seus, dirigentes ou fundadores: Para ,discutir esses pontos coin 12° lugar - SOm livre -'- Petiz Feminino
os'empresórios du,região;"a,Amb·(AssodoÇõo:£mpresoriollge.Blumenau) P(ll�-:..' ,�\ . Gustavo Flores Bernardes -192

.
.

.

,move no dia>S de ·moio :0'Semilrório \tv1udiínça�1Ío)Ptesidêritió:'Se; Quando ló lugar - SOm livre - I ° lugar - 50m costas - Infantil Masculine
e Com Quem D.eve Ocorrer':. Especialistas da área abordarão os principais· . /Mayara Packer -191

'

dilemas e soluções sobre ess� processo. Entre os polestrantes estará o dire- 2° lugar - 50m'livre - Infantil Feminino

tor�sliperintendente do Duas Rodas, leonardo,Zipf, que apresentará o coso

real vivenciado pela empresa. O seminário inicia às S horas, no Hotei Plaza
Hering, em Blumenou.lnscrições e mais informações:.3326-1230.

"Sucessão familiar é tema de curso

MARISTÀ

-Parabêns atodos os participantes pelas conquístasl
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Jornal do Brasil aponto que 14% dos brasileiros têm preferência homossexual, grupo ainda sofre preconceito

VOCÊ CONCORDA COM BEIJO GAY EM NOVELA?

CAROLINA LOFF,
-

17 anos, manicure

"Não, eu acho ridículo isso.
Dessa forma estaria exer-

. cendo uma má influência,
pessees de todo idade vão
assistir".

ALLAN PISKE, 46 anos,

estudante universitário
.

"Nada contra. Deixo fazer o

que quiser, desde que não

prejudique os outros. É uma

coisa que existe, não adianta
ficar escondendo".

DAIANE APARECIDA RODRIGUES,
22 anos, auxiliar de produção
"Não. Pelas crianças. Elos
'começam a assistir e a querer
fazer a mesma coisa. Tonto
homem como mulher, sem
cabimento".

CLEIDIANE FRANZOI. PEREIRA,
28 anos, vendedora

"Eu não sou muito a favor. Mas
eu tenho filho e tem que estar
aberto a tudo. Não sei qual.
vai ser o opção dele. Como vai
ficar?"

FRANCIELE BORGES,
20 anos, atendente

"Ah, eu não tenho nada.
,

contra. Porque tenho muitos
amigos gays e casados. Não
tenho preconceito e o novela
ajudaria".

.

EDSON LUIZ DE CAMPOS,
61. anos, ferramen,eiro,
"São coisas que não podemos
julgar. Não sou contra. O pro
blema dos outros parece mais
fácil de resolver. E quando -,

acontece com agente?".

O CORREIO DO POVO IE].

SABADO, 26 DE ABRIL DE 2008

HOMOSSEXUALIDADE

Retorno a

polêmica do
beijo gay
Final de novela traz reflexão
-sobre preconceito e moral

O ambiente escuro e o ba- um beijo para consagrar a cerimô
rulho no fundo não interrom- nia. Antes do final feliz, Carlãopro
pem o olhar insinuoso dos dois vará seu amor por Bemardinho.
enamorados. A vontade natural Esta foi a cena que Aguinaldo re

de se beijar os a.proximava. Seria . servou aos seus personagens, mas
o primeiro beijo depois. de tanta o próprio autor fez uina retratação
dificuldade e isso aumentava o em seu blog: "eu não escrevi aqui
desejo. Os pés se movimentam no meu Blog que ia botar o beijo
vagarosamente, enquanto na ca- gay no ar. Eu disse apenas que ia

beça um turbilhão de sentimentos fazê-lo, ou seja, escrevê-lo, O resto

impede o comando da respiração.
. já não é comigo, Quando os capí

Os olhos miram a boca e voltam tulos chegarem serão avaliados de
para o olhar do companheiro. En- acordo com os valores e príncípíós
tão, os lábios finalmente se tocam éticos da TVGlobo".
e a mãos se unem aproximando o Várias entidades, sendo poli

. casal. Corta!! A cena descrita ilús- tica, religiosa e social, palpitam
traria o último capítulo da novela na decisão' moral. Enquanto o

'América", de Glória Perez, entre resultado é àguardado, os ha
as personagens. de Junior (Bruno .mossexuaís se manifestam na

'Gagliassci) e Zeca (EramCordeiro]," indigência ou na evidência. Ain
se não fosse cortada com certa su- da não há estatísticas oficiais do'
tileza..Mesmonãoexibidanaínte- IBGE para dimensionar o grupo
gra e deixando o beijo subtendido, sexual, mas algumas pesquisas
a polêmica sobre preconceito ou particulares mostram índices
moral gerou vários protestos nas acentuados: o Brasil é campeão
diferentes . comunidades. Agora, mundial de crimes homosse
com a declaração de autor Agui- xuais, segundo informação do
naldo Silva sobre casamento e bei- . Grupo Gay da Bahia; pesquisa
jo homossexual em ''Duas Caras" a do Datafolha revelou que 76%
polêmica retoma: o beijo gay deve dos entrevistados; durante a Pa
sermostrado em novelas? rada Gay de São Paulo, concor-

Se Aguinaldo Silva vencer as dam que alguns homossexuais
barreiras e conseguir o feito, ele e exageram nos trejeitos, o que
seu trabalho podem entrar para a alimenta o preconceito contra
história da teledramaturgia bra-

.

os gays; o Jornal do Brasil quan
sileira, com o primeiro beijo gay. tíficou, em julho de 2007, em
Na trama Carlão (Lugui Falhares] 14% a população homossexual
e Bemardinho (Thiago Mendon- brasileira.
ça) devem assinar um contrato de

.

união civil em um' cartório e dar LUCIANA DE AGUIAR
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MAL INFORMADOS
A atual e séria diretoria do Juventus vem sofrendoume série de ataques
verbais caracterizados pela ignorância, desconhecimentó de causa e até má
fé mesmo, ,Vamos aos fatos. Um vereador da oposição em Jaraguá deu a

entender, durante depoimento em plenária, que o Juventus é administrado
pelo PMDB e quem manda é o prefeito Bertoldi. Mentira! Outro tresloucado
colocou na imprensa que metade da diretoria teria que ser demitida, esque
cendo que ele fez parte de uma antiga diretoria considerada responsável
pela atual dívida do clube. A verdade: a atual diretoria captou recursos finan-

. ceiros unicamente na iniciativa privada, portanto nüe há dinheiro público e
a gestão primou pela honestidade, transparência, fim de privilégios e o nã.o
endividamento, ao contrário de quem é mal acostumado a "mamar" recursos
públicos e a não quitar plenamente até os débitos pessoais..

DIZEM POR Aí...
Que a Secretaria de Desenvolvimento
Regional, Niura Demarchi, fez cora de
quem não gostou nem um pouquinho
das trapalhadas de um funcionário
ligado à SDR na reunião do Conselho
de Desenvolvimento, realizada em Co
rupá, dias atrás. Tudo porque o fig�ra
não sabia lidar com o equipamento de
áudio para apresentar os dados da sua

pasta e, quando questionado sobre
números por um membro do Conselho,
não soube responder. E o pior, culpou
a sua secretária pelos dados inconsis
tentes. Niura subiu pelas paredes.

ÔNIBUS ERRADO
Um bêbado entrou no ônibus, se es

premeu daqui, se espremeu dali, foi se
esgueirando até a frente. Na primeira
freada brusca, ele caiu por cima de
uma balzaquiana, muito rabugenta,
que gritou:
- T� doido? Talvez vccênüo sclbn, mas
você vai pro inferno!
E o bêbado, puxando a cordinha da
campainha desesperadamente:
- Pára aí, motorista! Pára que eu pe
guei o ônibus errado!

. REMÉDIO
Crer faz muito bem. A religiosidade
continua sendo a maior força contro
ladora da alma e do corpo. Tanto é que
nos países onde ela é mais intensa,
tal como a índia, o índice de suicídio
é menot ao contrário da Hungria, Fin
lândia e Japão, onde os números são
assustadores. Reze sempre com a alma
e o coraç�o. Esqueça os joelhos!

DICA DE'SÁBADO
Assistir ao programo
Moa Gonçalves, às
13h15min, nO,S8T.

.

Hoje, minha querida amiga
Bárbara, secretária da Studio

o

FM, recebe o coro de parabéns

Lucca Rozza Rocha,
com a mãe Ana
Lúcia e a irmã
'Anna Laura, festeja
hole, no coso do
avó Zoraide, o seu
aniversário, que
aconteceu ontem

(25). O pai, juiz de
direito Márcio
Renê Rocha, está
organizando o

festerê

STAMMTlSCH
Informamos numa das colunas anteriores que 0.60 Stammtisch seria rea

lizada no dia 25 de julho, no feriado de aniversário da cidade. Entretanto,
como choveu e-nnlls na minhncnlm e no mesmo dia haverá as comeme
rações oficias do aniversário em frente ao museu, a data foi alterada. Será
no dia 26, num sábado. Outra coisa, o feriado é só em Jaraguá, portanto as

pessoas das cidades vizinhas, que sempre participaram, ficariam impossi
bilitadas, pois lá será um dia como qualquer outro, de muito trabalho.

A minha'

ami9a
Márcia,
Rozza

Pincegher,
ao lado da

amiga Dor�
Gonçalves,

festeja
amanhã

idadenova

GENTE FINA
o

• O empresário Márcio Mauro Mar
cotto e -sua Vera, na companhia do
filho Beto e da nora Carine, fizeram o

caminho para o Rio de Janeiro. Foram
curtir a filha Ana Paula e o genro Demo
Demarch e apro�eitar para comemorar

o aniversário dele que acontece hoje,
na cidade maravilhosa.
• Reinaldo e Elvira Ribeiro Santos es
tão em Dubai, nos Emirados Árabes, e
voltam para casa na terça-feira.

.

• COCÓ Pavanello reuniu quase 100 pes
soas no 6T Sociel't paro comemoror seu

nivet que aconteceu no dia 23 de março.

LEITORA DO DIA
A leitoro do dia é a querida senhoro Jane
Chiodini, que sempre lê esta coluna paro
ficar por dentro das melhees novidades
de nossa sociedade. Valeu mesmo!

EXPRESSO
Alô, alô, Tissa Lombardi, o show do
grupo Expresso não será mais no dia

o

26 de abtil. Ele foi transferido pem o

dia 31 de maio. O IO'cal será o mes

mo, no Panorâmico da Scar. Falou!
,

DICA DE DOMINGO
Acordar bem cedo e fazer
aquele caminhada nas

ciclovias da cidade.

CENTRO: 3.371-0800
.8�:337�072
wi%ard@mttuno.com.br

www:wb:ardjaragua.com.br

TE CONTEI!
• Amanhã, dia 27 de abril, o grande
"Perninha", supervisor do Juventus,'
comemora idade nova. Parabéns!

• Hoje à noite, na Bierbude, tem
Trio Free. Certeza de muito pop nacio
nal e internacional. Vale conferir!

• Depois de uma leve turbulência
no namoro, Kivia Tenório e Jamys
Henrique fizeram as pazes e comemo
raram a volta do namoro comendo
pizza. Pizza? Não tinha nada mais
romântico, não??

• ümeu grande camarada e promo
ter Ivaldo Sascht·Jr., o Jota, recebe;
no domingo, amigos open house para
comemorar, em grande estilo, mais

•

um aniversário, que acontece dia 28.
Mil vivas, irmão!

• Alô, alô, muito em breve será inau-
o gurado, no antigo Allegro, o restaurante
chinês Xangai. Aguardem! Sandro,
proprietário do babado, está dando
uma repaginada total no ambiente.

o

• O meu abraço, cheio de energias
positivas, vai para o boa praça
Ademi Bell, o Adi",que também lê
esta coluna para ficar esperto nos

acontecimentos sociais.

• Mulheres, não esqueçam! Dia
14 !I.e maio, no Kantan, acontece
a 20 Festa do Champanhe, evento
promovido pela Revista Nossa e com

porte da renda revertido em prol de
uma entidade da cidade.

. • Em continuidade 00 proíeto
iniciado em 2007, a Farmácia
Receituário promove hoje o "Sábado
do bem-estar", com a proposta de
abordar assuntos que melhoram
a qualidade de vida das pessoas.
O tema será: "Florais de Bach:
essências florais que equilibram". No
ocasião, a naturóloga Fernanda Fock
orientará sobre os usos e qualidades
terapêúticas oferecidas pelos produ-
tos. Elas vão adorar!

..

• Jader Vasconcelos e Nora Bens de
Souza, outro casal que não divide o

mesmo edredon.

• Com essa, fui!
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---------ECONOMIA

MERCADO REGIONAL

..Export.ação de arroz '

Enquanto as empresas e produtores da região comemoravam uma breve alta nos preços da saca de arroz, o governo bra
sileiro pensa em suspender temporariamente as exportações de arroz para garantir a oferta local do produto e manter os

,

preços sob controle.

SITUAÇÃO DO MERCAD.O
O país tradicionalmente atua nos dois lados do mercado, importando
e exportando, conforme a disponibilidade local. Com os préços interna
cionais favoráveis e uma produção ligeiramente maior na atual safra, o
Brasil tinha expectativa de ampliar as exportações em 2008. De acordo
com o ministério, o Brasil havia recebido a solicitação de países afric-anos
,e sul-americanos para a venda de cerca de 500 mil toneladas de arroz. Em
2007 o Brasil exportou 313 mil toneladas do grão. OU seja, 59% a mais em

2008, e aliJldo a isto tudo, existe uma redução de oferta no mercado interna

cional, pressionando os preços para cima. E, para conter os preços no mercado
interno, o governo quer garantir a continuidade do abastecimento nacional.

IPCA-15 SOBE PARA 0,59%
O índice de Preços ao Consumidor Amp10-15 (lPCA-15) subiu para 0,59%
em abril, ante variação de 0,23% em março. Segundo divulgou ontem, o
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o aumento dos preços dos
alimentos passou de 0,40% para 1,28%, com destaque para o pão francês,
que ficou 6,95% mais caro em abril. Todos os derivados de trigo ficaram
mais caros, a exemplo da farinha, que passou a custar 3,71% a mais. O
IPCA-15 mais do que dobrou de março para abril, acumulando 2,18% no

ano, mais do que em igual período de 2007 (1,62%). Também nos últimos
12 meses, a taxa de 4,94% é maior do que a de 4,55% relativa ao 12
meses anteriores.

.INDICADORES, CÂMBIO
'íNDICE VARIAÇÃO MOEDA COMPRA VENDA 'VARIAÇÃO
IBOVESPA 0,95% Dólar comercial (R$)

"

1,665
'

-1,667 -0,18%
Euro (em US$) 1,563 1,563 -0,32(0

�--------��CARREIRA EMPAUTA-----------,

(t3 No comunlcuçüe empresarlnl, o regra
é Quanto mels símples, melhor. ro

Escrever bem é essencial para o- sucesso de Muitas empresas têm descoberto que um, de

qualquer profissional nos dias de hoje. ,

seus grandes problemas está na comunicação en-

O mundo moderno já havia se- esquecido da es- tre departamentos e pessoas e têm contratado 'pro
crita quandosurgiu a internet e com ela os e-mails. fessores de português para avaliar a comunicação
Escreve-se muito mais hoje 'do quehá .dez anos, interna e externa e ensinar formas mais corretas e

Daí a importância de escrever bem, ",. .'
l eficazes de comunicação empresarial.

Recebo, dezenas de, e-mails de �elesp'ectadores' Faça uma avaliação da comunicação em sua

todas as semanas, muitos deles, não consigo :çpm- empresa. Veja quantos problemas poderiam ter

preender,Não sei, :pê fato,' o que � pessoa: está.soli- sido evitados, se houvesse uma melhor comunica-
_

citandoou comentando.Nem sequer cq!1�;jgo saber ção. Avalie se as mensagens escritas são totalmen-

'O' q'Ue
..

'

se está'fazendo um elogio ou,'urila consideração te compreendidas. Treine seu pessoal em como €S-
.

',',' -

,

"

.'
.

'_ ndae,g,Êc':o�mr:p�€a',rl'abvr'�Jlla'.s"-,ndiol�'c·ee� 'l.eS'so�ur�n�a�ro''drdeefm�rml'n',av.'e�resba:,�Úp;ar�aa-' cre;e������:�:g:i��ao����::�!:�����=iar bem
, ,li. é muito importante no Brasil. Mas nunca Se esque-

escfeVQ:!:'.��: .'\,�;�r:�1���tZ;J�7t:��;�����:' ça.�E;;�:�er
bern será

se�preess:nGiill�:,
• :",�,

,

.•
0,,.. "

LUIZ M�RINS, CONSULTOR
E PALESTRANTE

"Ninguém
entende'

ALTA GERAL
Alem dos alimentos, outros itens importantes na despesa das famílias tiveram
aumentos em abril. O álcool ficou com variação de 1,36% e a gasOlina, de
,0,54%. Os preços do grupo vestuário subiram 1,35%. A energia elétrica ficou
1,30% mais cara, seguida pela taxa de água e esgoto, que subiu 0,98%.

QUEDA -

A Microsoft anunciou que seu lucro caiu no primeiro trimestre e que teve
um uumemetímlde das vendas, mas superou suas expectativas e publicou
previsões otimistas para o resto do ano e para 2009, A empresa comunicou

que seu lucro líquido atingiu US$ 4,38 bilhões, 11% a menos que há um

ano, quando o lançamento de seu sistema operacional Vistu impulsionou
seus resultados. Apesar do aumento mundial das vendas de PCs - apro
ximadamente 15% a mais no primeiro trimestre, segundo a empresa de
consultoria IDC - e.da queda do dólar, a Microsoft só conseguiu elevar em
0,3% seu faturamento, para US$ 14,45 bilhões.

lAXA DE DESEMPREGO
Segundo o IBGE, a taxa de desemprego nas seis principais regiões me

tropolitanas do país alcançou 8,6% no terceírc mês do ano de 2008,
mantendo-se estável em relação á fevereiro (8,7%) e recuando 1,5
ponto percentual em relação a março.de 2007(10,1%),

'NA REGIÃO
Segundo dados levantados com alguns'sindicatos patronais, na região
sobram empregos. No Vale existe existe de 2 a 4% de desemprego es

truturai, que são pessoas que estão fora do mercado do trubnlho por
,

não apresentarem as qualificações profissionais mínimas, também
,

existem os que não querem trabalhar e os que por problemas de saúde
npo podem desempenhar atividades na economia regional.
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PADRE VOADOR

'SANTACATARINA---______:____-----

AGÊNCIA ESTADO

LH,S vai aos
E,UA divulgar
FLORIANÓPOLIS

Luiz Henrique da Silveira
embarca amanhã aos Estados
Unidos com a agenda subli
nhada por contatos com po
tenciais iIivestidores. Ele quer ,

demonstrar a capacidade e as

qualidades catarinenses de ab
sorver empreendimentos em

'�

várias áreas. Os pontos altos
da missão são a Global Confe
rence, em Los Angeles, onde o

governador vai se reunir com

lideranças e empreendedores
com negócios da ordem de.
US$ 13 trilhões; e o Fórum de
Desenvolvimento Sustentável
2008, em Nova Iorque.

Segundo, o secretário-exe-.
cutivo de Articulação Inter
nacional, Vinicius Lummertz,
o governador destacará que
Santa Catarina vem crescen-
.do acima da média nacional.
No ano passado, o PIB esta
dual cresceu 8,8%, enquanto
o do Brasil avançou 5,4%.Balões que estavam com o Padre Adelir foram encontrados em Porto Belo

A crise dos alimentos

Força Aérea suspende busca
Marinha continua procurando desaparecido desde domingo
FLORIANÓPOLIS Sul e Barra Velha, os ocupantes

As buscas aéreas pelo padre do avião relataram terem visto
Adelir de Carli, 41 anos, em algo boiando no mar, a cerca de
áreas mais distantes da costa, 70 quilômetros da costa. Mari
no litoral de Santa Catarina, fo- nha enviou o helicóptero e um

ram suspensas pela Força Aérea navio para o local: "Nesse ponto,
,Brasileira (FAB). Permanece, no não encontrou nada", afirmou o

entanto, o trabalho que vem delegado da Capitania, coman

sendo realizado pela Marinha, dante Edilson Vieira Salles.
com o uso de dois navios, um Normalmente, a Marinha dá
helicóptero e algumas lanchas. por encerradas as buscas após
O padre está desaparecido des- 72 horas do desaparecimento de
de domingo, 20, quando levan- uma pessoa no mar. No caso do
tau vôo levado pormilbalões de padre, o tempo tem se estendido
festa, cheios de gás hélio, de Pa� em razão das informações de que
ranaguá, no litoral paranaense. ele tinha curso de mergulho e

A família do padre alugou um sobrevivência. ''Mas toda a área
avião bimótor Cessna para um 'já foi varrida e não encontramos
trabalho paralelo de buscas. Em' nada", salientou Salles.
um vôo realizado na manhã de '

. ontem, entre São Francisco do

O OUTRO LADO
:'E o agricultor? Diante de uma cri
se de alimentos temos que discutir
todo o cadeia, não esquecendo de
quem produz o alimento," expô's o

secretário do Agricultura, Antonio
Ceron, criticando o descoso históri
co com o homem do campo.

.'

PALANQUE
Em tempos de eleição bosta uma

festa poro encontrar políticossorri
dentes e acessíveis. E não foi dife
rente no jantar,de lançamento em '

. São José do 36° Rodeio Naciomil
,

' Os Praianos. 'Sobraram vereadores
e postulantes o ·candidato. O de
putado Gervásio Silvo, agora mais
aliviodo depois de ter escapado de

, uma quase cassação" salientou o

importância do evento que projetou
(] região em todo o país.

Transformou-se em P!ioridade. Pelo menos o ONU jq,se manifestou preocupado com o escassez deetímeetes. Além disto,
o pre�o do arroz no Asia, por exemplo, triplicou provocando distúrbios em vários países. O Japão reagiu e liberou cem

, milhões de dólares para compro de alimentos. Está sendo projetado uma crise global. mesmo porque alguns governos
exportadores adotaram restrições à vendo de produtos alimentícios visando garantir o abastecimento interno...a Argent,ina
é um coso em relação 00 trigo que garanti0 o nosso pão de cada dia aqui no Brasil o um preço digerível. Vem reajuste por
aí, até porque estamos buscando trigo nos Estados Unidos, Ucrânia e Austrália com um custo muito mais elevado. Ouanto
00 arroz os rizicultores tem no mercado intern!) seu maior patrimônio, não afetando muito o bloqueio dos exportações do
produto poro garantir o abesteelmente interno. Um' sinal de alerto foi ectenede; pode faltar comido devido o-vários íàteres
e um deles é o aumento do população e de suo condição.

ATAQUE
No mesmo evento esteve por lá o presidente do Câmara de São José, Édio
Vieira, que foi além de elogios aos organizadores. Alfinetou o prefeito
Fernando Elias evidenciando que "o município deve investir mais no ,CTG
Praianos poro preservar o tradição familiar." O que ele quis dizer com
isso? Bateu pesado.

RESTRITA
A reunião de segundo-feira do PSDB de Balneário Camboriú continuará fechado
com o participação apenas dos pré-candidatos o vereador. Depois de definidos
pautas e nomes os próximos encontros serão abertos poro militantes, filiados e,

comunidade. Dado Cherem qeeímeste numú nominata de peso estará presente .

CORRERIA
A semana do feriadão será bem movimentado poro alguns porlamentores catarinenses.
Segúnda-feira pelo manhã tem audiência pública sobre o Iprev em Criciúma. Á noite ,

,

em loges. No terço-feira pelo manhã em Rio do Sul e à noite em Blumenau. No quarta
feira termino em Joinville: O líder do governo e relator do matéria, Herneus de Nodal,
estará em todos os encontros: No domingo chego à CriCiúma, direto de Descanso.

MOVIMENTAÇÃO
Silencioso o tucano Jorginho Melo trabalho nos bostidores.sua elei�
,�

ra o presidência do Ass-em�léja. UJI1, sonho que foi interr.9mpido',J
s atrás,mas que ogara·

..... ,

.

�p quer torná-lo reaJid,�e.�.�,
.

o às movimentações es p \,. ,
bistas� que nos oito an,ôs�e i.,

[Oiz Henrique, correm o risco de nijo comandarem o �egislanvoi'
que nos quarenta e dois anos d'e história só teve dois do PMDB
no presidência, o últimó há 20 encs, iniciaram negociações. Não
querem ficar o reboque.

,CURIOSIDADE,

igamos q�e o tucono Jorg,inb� M�19 reu�ize seu grande sonho
, ,

ia Garcia.No se�u�
.'. ',.,

re,sidêncio, de'rep�nte
terá um tucano'no ne'l PQvan.-' e ,u

léio. MaS'pelo visto otpe o oyérió Peninha Men
pgo comynga dessa idéio.

.

"

º teatro volto à pauto no próximo terço-feira no Comissão de Educação"
do Senado: Continuo em debate o projêto de lei geral do teatro. Ho�ve"
u

.

ei,ra rodado Q"nde f Q criação de uma secre

ira np âm�ito ,dQ p Cultura. Outro
>

'dade te

oqsfi
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IMPOSTOS

Arrecadação federal bate recorde
SegundoHeceita Federal, verba arrecadada em março foi de R$ 51 bi
BRASíLIA

Mesmo com o fim da CPMF

(Contribuição Provisória sobre

Movimentação Financeira), o

governo federal arrecadou R$
161,741 bilhões em impostos e

contribuições no primeiro tri

mestre de 2008, 12,97% acima

do registrado nos três primeiros
meses do ano anterior. Em mar

ço, a arrecadação totalizou R$
51,001 bilhões, quantia recorde

parameses de março.
Pelos dados divulgados on

tem pela Receita Federal, os

fatores que o mais contribuíram

para '0 resultado de março for�
a arreçadação do IOF (Imposto
sobre Operações Financeiras),
que cresceu 161,49% em relação
a março de 2007, para R$ 1,667
bilhão. A arrecadação do Impos
to de Importação teve um cresci-

o

menta de 10,73% em relação a

março de 2007, e do IPI (Imposto
sobre Produtos Industrializados)
vinculado às importações subiu

.

7,25%. Segundo a Receita Fede-
.

ral, os setores que mais contri

buíram para o aumento do reco

lhimento do IPI foram produtos
químicos, máquinas e equipa
mentos emetalurgia básica. A ar-

o recadaçâo do Imposto de Renda

da PessoaFísica subiu 27,66% na

comparação com março de 2007,

enquanto o Imposto de Renda da
Pessoa Jurídica cresceu 14,43%.

No entanto, houve uma que
da de 1,82% na arrécadação da

CSU. (Contribuição Social sobre
o Lucro Líquido) em função da

redução dos depósitos judiciais,
que em março de 2007 foram de

.
R$ 186milhões e, em março des-
te ano, somou R$ 43 milhões.

AGÊNCIA ESTADO

Enade 2007 reprovo cerca de
30 cursos de medicina no país'
BRASíLIA

O último Enade (Exame Na

cional de Desempenho dos Estu

dantes) resultou em notas baixas

para cerca de 30 cursos de medi
cina em todo o País, que deverão
ser submetidos a processos de

supervisão, com risco de corte de

vagas nos próximos vestibulares.
O Ministério da Educação deve

publicar nos próximos dias uma
lista dos cursos reprovados no

Enade 2007.

Segundo o MEC, alunos de

aproximadamente cem faculda
des

o

de medicina participaram
da avaliação no ano passado.
Desse total, 30 instituições tive
ram desempenho considerado

insuficiente.
O ministério não divulgou

os critérios que vão .definir se

um curso de medicina será ou

não alvo do processo de super
visão. Nas faculdades de Di

reito, as primeiras submetidas

a processos de supervisão no

ano passado, o MEC levou em

conta a dupla reprovação tanto
no conceito Enade, que revela a

nota na prova, quanto'no cha
mado conceito IDD, que com

para o desempenho de calouros
e formandos, tentando medir a
contribuição específica do cur

so, independentemente do ní

vel de conhecimento do aluno
antes de entrar na faculdade.

Aproximadamente 30 cursos de medicina podem ser supervisionados

Governo arrecadou R$161,714 bi no primeiro trimestre, 12,97% acima do registrado no mesmo período'de 2007

Concurso de Vídeo 10

Faça um vídeo amador sobre o voluntanarío. A melhor idéia

será produzido pela Margarida Filmes ele São Pallia e vai

estrelar em canais de TV de Santa Catarina, Vá ao site

www.vóltmtariosemacao.org.br. leia o regulamento e

faça a sua nscrlção. Mostre a sua estrela.
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INTERNACIONAL---------

Israel rejeito plano de abrir trégua
.

Governo israelense diz que·Hamas aproveitaria para repor estoques de anuas
JERUSALÉM

O governo de Israel rejeitou
ontem uma proposta de "trégua
informal" oferecida pelo grupo
militante Ramas na Faixa de
Gaza e, em um segundo mo

mento, na Cisjordânia. A pro
posta, levada a Israel por mo
deradores egípcios para a paz,

'

previa o estabelecimento de um

período de seis meses de calma-:
ria, primeiro em Gaza e depois
na Císjordânia, se Israel concor
dasse em suspender' o bloqueio
econômico à Faixa de Gaza e as

operações militares na região.
"Obviainente, gostaríamos

de calmaria no sul (de Israel),
mas estamos preocupados de
que seja apenas uma jogada do
Ramas, de que eles não estejam
interessados em calmaria ne

nhuma", disse o porta-voz isra
elense, Mark Regev, ao justificar
a rejeição do plano. "O, ponto
mais importante, ou um dos
mais importantes, aqui é acabar
totalmente com os lançamentos

.'
de mísseis hostis a Israel a par
tir de Gaza. Como vocês sabem,
há foguetes 'sendo lançados dia
riamente contra nossas cidades,

nossos vilarejos", acrescentou o

porta-voz.
O ex-chanceler palestino

Mahmoud Al Zahardisse que a

trégua deveria incluir ,também
o fim do bloqueio costeiro isra
elense na Faixa de Gaza.

Segundo á correspondente
da BBC em Jerusalém; o recha
ço israelense "não surpreen
de", já que os militares israe
lenses acreditam que o Ramas,
grupo islâmico que controla a

Faixa de Gaza, usaria a trégua
para repor e reorganizar seus
estoques de armas.

O plano, vem no momento
em que a ONU (Organização

.

das Nações Unidas) alerta que
pode ser obrigada a suspender o
trabalho humanitário em Gaza

por conta do boicote israelen
se que impede o fornecimento
de combustível ao território. O

governo israelensesuspendeu a

passagem de combustível para
o território palestino como for
ma de forçar o Ramas a inter

romper o lançamento de fogue
tes contra Israel.

AGÊNCIA ESTADO

Governo chinês aceita se reunir
com emissários de Dalai-Lama
PEQUIM

Membros do governo' cen
tral chinês devem se reunir
nos próximos dias com o re

presentante particular do
Dalai-Lama, líder espiritual
é político tibetano no exílio,
informou a agência oficial de

_
notícias Xinhua.

"Em razão dos repetidos
pedidos realizados pelo Dalai
Lama para retomar o diálogo,
os departamentos pertinentes
do governo central manterão
um contato e consultas com o

representante particular do Da
lai-Lama nos próximos dias",
assinalou um funcionário.

"Espera-se que através des
tes contatos e consultas, o Da
lai tome' decisões críveis para
frear as atividades destinadas
a separar a China, que deixe de
tramar para incitar a violência
e de interromper e sabotar os
Jogos Olímpícos de Pequim,

o que criará condições para o

diálogo", assinalou o funcio
nário.

Desde meados de março,
quando eclodiram 'violentos

protestos . pró-independência
na capital da região, Lhasa, pa
íses do ocidente têm demons
trado apoio à minoria tibetana,

. que liderada pelo Dalai-Lama
acusa a China de cometer um

"genocídio cultural". A China,
por sua vez, alega que o "ban
do da Dalai-Lama" orquestrou
a série de protestos pró-Tibete
para ·sabotar os Jogos Olímpi
cos de Pequim, em agosto, e

despedaçar a unidade nacio
nal do país.

O líder espiritual, exilado
ria Índia desde 1959, deixou"
nos últimos anos de pedir a
independência, do Tibete, e

negou reiteradamente sua res-·

ponsabílidade nas revoltas de .

março.

o ex-chanceler palestino Mahmoud AI lahar apóio trégua e o fim do bloqueio costeiro de Israel

'McCain critica

reaçã.o de Bush
WASHINGTOt-:!

,

O candidato republicano à
Presidência norte-americana,
John McCain, fez duras críti
cas à "terrível. e constrangedo
ra" reação do governo Bush ao

furacão Katrina, em 2005, pro
metendo que isso nunca vai
se repetir, Mostrando distân
cia em relação ao presidente
George W. Bush, também re

publicano, McCain disse que
não o criticaria por não ter ido
imediatamente a Nova Orle-
ans depois da tragédia.

.

"Só estou dizendo que eu
teria. pousado meu avião na

base aérea mais próxima e vin-
. do pessoalmente", acrescen

tou em' visita a' cidade. Dois
dias depois da passagem do
furacão que devastou a cidádê,
Bush a sobrevoou, voltando de
uma viagem à Costa Oeste. Só
muitos dias depois, sob revolta

popular, o presidente pôs os pés
em Nova Orleans.

..
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Jogadores e comissão técnica conversaram ontem antes do início do treino e falaram sobre o Horizontina

DUPLA QUE DECIDE

De volta, Falcão e
,

'

Lenísio comemoram
Malwee enfrenta o Horizontina hoje à tarde
JARAGUÁ DO SUL

Querendo alcançar o líder
Carlos Barbosa, a Malwee tem
dois desafios nos próximos
dois, dias na Arena Jaraguá.
E o primeiro deles é hoje, às
16h, contra o Horizontina, com
.transmíssão da SporTV e da Rá-

'

dia Amizade. O jogomarca o ré-
,

torno da dupla Falcão e Lenísio,
ambos voltando de contusão
muscular. Na segunda-feira
será a vez do clássico contra o

Joinville, às 20h15.
,
O técnico Fernando Ferretti

sabe que, mesmo não estando
bem fisicamente, a dupla vai

ajudar muito nestes dois jogos.
"Sabemos que eles não estão ,Treino da Malwee definiu os últimos detalhes entes do jo�o decisivo
no ritmo, mas em compensa- -

ção o resto do grupo já está
totalmente recuperado. E eles

chegam numa hora importante,
porque mesmo assim temos

, desfalques", �disse o treinador,
se referindo a Chico, que deve
ficar 15 dias fora das quadras, e
Leco, que estásuspenso.

Para Falcão a volta -é um

momento especial, principal
mente jogando .em casa. "Muito
bom estar de volta, ainda mais
na Arena, com a nossa torcida
apoiando. No jogo contra' d
Cabo Frio eu fiquei torcendo de

fora, sem poder jogar, mas agora,
quero entrar em quadra e ajuda
a equipe", declarou. Lenísio
também falou sobre a sua volta:
"Finalmentevou poder voltar.
Avontade de partícípar sempre
émuito grande e eu espero con
tribuir nesta nossa busca pela
ponta da tabela",

Os ingressos para as duas
partidas estão à venda na Falcão
Sports, Girolla Imóveis e Postos
Mime. Para hoje, os ingressos
para cadeiras superiores, com-

prados antecipadamente terão
o valor promocional de R$'
7,00. Se adquiridos na Arena,
a partir de duas horas antes da
partida, terão o valor normal de
R$ 10,00, com a meia-entrada
a R$5,00 em qualquer um dos
casos. Exclusivamente no Posto
Mime Matriz há ingressos para
cadeiras numeradas inferiores
por R$15,00. Para_ o jogo de se

gunda-feira não haverá' valor
promocional para compras an

tecipadas. '
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Reforce ti imagem da sua empresa!
Vista seus colaboradores com uniformes

produzidos com tecidos da
mais alta qualidade.

I
(47) 3371-5558 e-mail: kaiapós@kaiapos,com,br- www.kaiapos.com.br

Não deve dar certo -

A vontade do diretor de futsal da
Malwee, Cacá Pavanello; em que
rer assumir o Juventus, pode ir por
água baixo. É preciso respeitar o
estatuto do clube, que diz o se

guinte: se o presidente renunciar,
um dos quatro vice-presidentes
assume. Se nenhum dós quatro
quiser, aí assume o presidente do
conselho (hoje é Jurgen ]oesting).
E é ele, junto com os conselheiros,
quem define o comando do clube.
O mandato de lido Vargas vai até
o ano que vem. nA gente queria
conversar com eles sobre isso. Até
agora não sabemos de nada", disse '

Vargas, sobre a vontade de Cacá
assumir.

"

�'cDI�ISÃO ESPECI�f1'1
Ontem foi dia de reunião sobre a ,co!l1petição na sede da Federação
Catarinense de Futebol. Uma das novidades, que pode dar uma ajuda

'

maior poro os clubes, é que a maior rede de televisão do Estado pode
transmitir a competição. Isso ajudaria na horn de buscar plltrocinado
res. Vargas acredita que serão apenas l� equipes brigando por uma
único vaga à Divisão Principal.

;iPU0REZA.. ."
"zOma coisa é certa. Se for 12 0014

'

es, o Juventus terá muita tlifi
dade póra subir. Silbe-se que muitas equipes vêm de olho nessa vaga e

bem m�is motivàdas. É preciso dar uma chacoalhado no Moleque Traves::
$0, uma injeção de ânimo, pols o clube ainda sente o rebaixamento.

NA SELEÇÃO .

'

Três a!letas da Marisol/FME estõc!na Seleção Cotarinense que busca'
icompeonato brasileiro'dç Vôlei·lnfanto�Juvenil Catarinense. O'

qtacaúie Anderson� ..

o Mgrcelo e o ponteiro le
1°' os treinàmentos. vaT êO!l1andara êqujp�,

é o'técnico jara'guqens Çarlos da, Silva, o Kadyl
tiÇÓD começa dia 6, de maio, Patos de Minas (M6). _

,

JOGOS DECISIVOS
A Malwee precisa desses seis, pontos. em- casa. Ferretti teve uma boa '

conversa com os jogadores antes do treino de ontem. Tudo para acer

tar es ponteiros primeiro para o jogo contra o Horiiontina. Ainda não;";
se falo em J�inville, embora o clá () .. IlÕO saia ,da cabeça de,

•

-

'

��Ia convers9�; o treinador "ter urna novidade no esqu
cí dos quatro 'jogadores de;;. €i a ,cada cipco mlnstcs,

esporte@ocorreiodopovo.com.br '

, .'" � _ � � 'J
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Vitória em busca de título inédito
Time de Rio da Luz deixou escapar a conquista em 2004 e 2006
JARAGUÁ DO SUL

O Vitória não quer deixar
o título bater na trave mais
uma vez. O auriverde preteri- .

de vencer o jogo de ida con

tra o Tupy de [oinville pela
final da Copa Norte. O time
de Jaraguá foi vice-campeão
por duas vezes, em 2004 e

2006. A primeira final aeon
tece no campo do Auriverde,
no Rio da Luz amanhã, às 15
horas.

O time chega invicto e

com o objetivo. é fazer o re

sultado em casa., É o que ex

plica o capitão Gomes. "Pela
primeira vez temos a con

dição de vencer no Rio da
Luz e jogar tranqüilo fora de

. casa", analisa o jogador. ''A

gente vem brigando por esse

campeonato há cinco anos,
tivemos duas chances que
foram desperdiçadas, agora a

prioridade é vencer", prevê o

'capitão.
.. Tupy e Vitória nunca se

.enfrentaram. Segundo o di
retor de futebol do time [ara-

.

guaense, Carlos Ricardó, esta
foi a melhor campanha que
a equipe fez em toda a histó
ria e o título iria coroar a boa
participação, mas é preciso
"respeitar o adversário". Ri
cardo informa que o time está
otimista e virá com força total
para o confronto. Quem ven

cer o campeonato vai repre
sentar a região no Catarinen
se de Futebol Amador. O jogo
de volta acontece no próximo
domingo na Arena Joinville.

Já a rodada da Taça Pome-
rode foi adiada para o próxi
mo fim-de-semana, já que a

diretoria da Liga Porneroden- .

se promoverá um encontro
no fim-de-semana.

GENIELLI RODRIGUES Auriverde de Rio da Luz chega invicto para a fin'al amanhã, às 15 horas, contra o Tupy de Joinville

Malwee vence a garante vaga Varzeano: muito perto da segunda fase
nos semifinais des.17° JABs 'Penúltima rodndaacontece hoje e deve definir colocados
JARAGUÁ DO SUL Como o' resultado agradava as JARAGUÁ DO SUL

Com o. regulamento embaí- duas equipes ninguém mais ou- A corrida pela vaga na pró-
xo do braço,' Malwee Jaraguá, . sou fazer jogadas arriscadas, e o xima fase do Campeonato Var
de Santa Catarina e Copagril, de. placar foi mantido até o final do zeano de Futebol- Troféu Raul
Marechal Cândido Rondon, Pa- confronto: Valdir Rodrigues, promovido
raná, fizeram um jogo momo na No outro grupo a classífíca- pela FundaçãoMunicipal de Es
tarde de ontem que acabou elas- ção foi definida pelo número de portes, continua hoje. Ap.enas a

sificando as duas equipes para a cartões amarelos, já que as equí- Chave F terá jogos que defini
fase semifinal da 17a edição dos pes paulista e carioca estavam rão os dois classificados para a

Jogos Abertos Brasileiros - JABs, iguais em todos os critérios de próxima fase. Estofados Confort
que estão sendo realizados em [a- desempate. O primeiro jogo da Fine e Strip Night Show/Magic
raguá do Sul. A partida terminou semifinal <stá marcado para as World já garantiram a vaga.
em 1xO para o time catarinense, 10 horas de hoje na Arena Iara- Na Chave A, Barrabaxo de

gol anotado porAndi aos 9min30 guá entre as equipes deMarechal fende a liderança contra o Rio
da primeira etapa. Cândido Rondon, contra São Molha (3°), na casa dos adversá-

Este placar era bom para os José dos Campos (sp). No outro rios, hoje, às 15h45, quem ven

catarinenses e classíficava o Pa- jogo se enfrentam Cabo Frio (RJ) cer estará com um pé na segun
raná em primeiro lugar na chave. e Malwee. A final será amanhã. da fase. Água Verde/Consistem

e Vidraçaria Barão, jogam antes,
às 13h45, ambas estão nas últí-

. mas colocações. Com cinco gols, Cowboy (com a bola)! do Operário, é o artilheiro do torneio
Pelo Grupo B, o líder Caxias

enfrenta em casa a Galvaniza-
.

ção Batisti (4°), às 15h45. No
mesmo horário o Garibaldi (2°),
também em casa, joga contra os

Galácticos (3°). Já naChave C se

rão duas partidas: Brandenburg
� W) x Mega Tranze o Pé (4°), às,
8 13h45, e Kiferro (2°) x Jaraguáo

�. Esquerdo (t"), às 15h45, ambas
Malwee jogou com o regulamento e fez yma partida sem grandes emoções na Vila Lalau,

'
.
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s serne emouenen es
Tarde de domingo será recheada de decisões por todo Brasil

"No 'Paulistão 2008, o Pal
meiras de Vanderlei Luxem
burgo vai pegar a Ponte Pre
ta, de Campinas, que chega
a sua primeira final em 27

anos. Sem nomes consa

grados, a Macaca promete
surpreender o favorito com

força de vontade e um esque
ma de jogo que explora os

contra-ataques. Já o alviver
de aposta no time repleto de
estrelas, com craque chileno
Valdíviae o goleiro tetracam

.peão Marcos.
Mesmo rotulado como

o preferido, o Verdão quer
esquecer o

'

clima de favori
tismo. O zagueiro Henrique
segue o mesmo discurso. "Sa
bemos da qualidade da equi
pe da Ponte, por isso temos

que' tomar muito cuidado",
disse. O primeiro jogo acon

tece amanhã, às 16 horas, no
Moisés Lucarelli. Flamengo e Botafogo revivem o decisão do Carioca do ano passado

DA REDAÇÃO
Os dois próximos finais de

semana serão de muita emo

ção e expectatíva para os faná
ticos por futebol. Isso porque
os Campeonatos Estaduais
estão na reta final e em breve
os times vencedores de Santa
Catarina, São Paulo, Rio de Ja
neiro, Rio Grande do Sul e Pa
raná poderão colocar mais um
troféu na galeria.

Em Santa Catarina, Fíguei
rense e Criciúma brigam pelo
título do Catarinão 2008. O

jogo de ida acontece amanhã,
às 16 horas, no Orlando Scar

pelli. O time do Sul do Estado
. terá o desfalque de dois joga-
dores. O atacante Jean Coral
foi expulso contra o Avaí e o

lateral-direito Reginaldo Araú
jo levou o terceiro amarelo. Já
o Figueira estuda o adversário

.

e considera o· Tigre um time
com bom esquema tático e

marcação. No time da capital
o volante Luís André, volta a

compor a equipe. No .retros-

pecto do Estadual o Figueira
ganhou o turno por 4x2 e o

Criciúma venceu no returno

por 3x1.

Ponte quer
surpreender

I

Clássico na final
do Paranaense

Atlético Paranaense e Coriti
ba fazem o clássico paranaense
na final do Campeonato Estadu
al. Para o técnico do rubro-negro
NeyFranco, por ser um jogo entre
rivais não existe favorito. "Será
uma final equilibrada e clássico
não tem favorito. Temos que ter

competência para recuperar os

jogadores e domingo fazer o pri
meiro jogo contra o Coritiba", ar�

gumentou. A final acontece às 16
horas no Couto Pereira,

Sem favoritos
no Sul do. País

O Juventude chegou de man
sinho e conseguiu chegar na final
do Cauchão. O time vai pegar o
embalado Internacional na pri
meira final. A equipe do interior
quer fazer valer o entrosamento

para enfrentar o Colorado de
igual para igual. Na capital, o téc
nicoAbel Braga descarta o favori
tismo. O meia Alex, artilheiro do
Inter na temporada com 15 gols,
corre o risco de não jogar ama
nhã, já que está com dores no.

tornozelo direito. Se não puder
jogar, Andrezinho é o substitute.
O time disputa a partida de ida às
16 horas, no Alfredo Jaconi, em'
Caxias do Sul.

Rio tem a

grande final
. Flamengo e Botafogo repetem

.

a final do ano passado no Rio de
Janeiro e o clássico tem sido o

mais disputado e polêmico dos
últimos tempos. Quem, não se

lembra da Taça Guanabara des
te ano? Agora, o time de Cuca

parece que chega aos jogos
mais inteiro e confiante, mas o

Flamengo costuma crescer nos

momentos decisivos.

o
O Fogão terá quatro desfal

� ques: O lateral-direito Alessan
� dro e o atacante Jorge Henrique, .

� suspensos, e o goleiro Castillo
15 e o lateral-esquerdo Triguinho,
lesionados.
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CAMPEONATO PAULISTA
Final- Jogo de Ido
Amanhã
16h - Ponte Preto x Palmeiras

.

CAMPEONATO CARIOCA

Final- Jogo de Ida
Amanhã
16h - Flamengo x Botafogo

CAMPEONATO GAÚCHO
Final- Jogo de Ida
Amanhã
16h - Juventude x Internacional

CAMPEONATO PARANAENSE
Final- Jogo de Ida
Amanhã
16h - Coritiba x Atlético

CAMPEONATO CATARINENSE

Final- Jogo de Ida
Amanhã
16h - Fi�ueirense x Criciúma

Hoje
16h - Malwee xHorizontina (SporTY)
19h - Teresópolis x Vasco
19h - Umuarama x Álvares
19h - Atlântico x Petrópolis
19h -:-Intelli x Minas
Segunda-feira
19h10 - Teresópolis x Ulbra (SporTY)
20h15 -Intelli x Praia Clube
20h15 - Unisul x RCGlBanespa
20h15 - Malwee x Joinville
20h15 - Umuarama x CortianD/UCS
20h15 - São Caetano x Minas
20h15 - Colegial x Álvares

.

CORUPÁ
Aberto de Futebol Suíço
Amanhã (XV de Novembro)
8h30 - XV de Novembro x Carroeira
8h30 - Bella Vista x Itapocu .

.

9h3Ó - Giardine x Faixa Azul
9h30 - Flamenguinho x Fundifer
1Oh30 - Bar dó Ivo I.Ribeirão
Grande
1 Oh30 -Independente x IDM Pisos

JARAGI.!Á DO SUL

Campeonato Varzeano '

Rio Molha
13h45 - Água Verde/Consi*m
xV. Barão
15h45 :... Rio Molha x Barrobaxo V.

. Caxias
13h45 .:U. da Vila Rau x JJ Bordados
15h45 - Caxias x G. Batisti
Garibaidi
13h45 - Rubro Negro x Atlético
15h45 - Garibaldi x Galácticos
Vila Lalau
13h45 - Sup. Brandenburg x
Mega·Tranze o Pé
15h45 - Kiferro x Jaraguá
Esquerdo/Prodi
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• 60 meses para pagar*· Antes de comprar, compare • Venha fazer um Best Drive
www.vw.co�.br. Financiamento está sujeito á aprovação de cadastro pela financeira. Os veículos voucswaçeu estão em conformidade com o PROCONVE (Programa de Controle de' Poluição deAr por VeículosAutomotores). Ofertas válidas até 26/04/2008 ou enquanto durarem os estoques.Garantia de 3 anospara a linha VW 08108, sem limite de quilometragem. para defeitos de fabricação e montagem em componentes internos de motor e transmissão (exceto Kombi, limitada a BO.OOO km). É necessário, para sua utilização, o cumprimento do plano de manutenção. Imagem meramente ilustrativa, não condizentenecessariamente com os modelos ofertados. Em caso de dúvida, consulte sua concessionária Volkswagen. SEMINOVOS:"TAC não inclusa para todas as modalidades de financiamento, que estão sujeitas à aprovação de cadastro pejo Banco Volkswagen. Todos os veiculas deste anúnciocom 60% de entrada. Ofertas válidas até26/04/08.' .

GRUPO AUTO ELITE
A MAIOR E MAIS MODERNA REDE DE CONCESSIONÁRIAS DE SANTA CATARINA Jaraguâ do Sul

4732746000
Caraguá Auto Elite

Uma relação de confiança.
Capinro.l I Caçador I Curitibanos I Rio do Sul I Lag.. I São Joaquim

.9355522SS 4935671n1 49324124n 4735210200
_

4932219100 4932330899

'*
.

íiim.
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