
_j_�, Um ano de Arena
e muitos eventos

I'- Alguns'teclados de computador têm
mais bactérias do que o assento de
uma privada, diz pesquisa da revista
britônica Which? Computing. Testes'
reaJizados em aparelhos da empresa
encontraram germes e bactérias qué
poderiam Ç1Íusar infecção alimentar.
Dos 33 tedades analisados, quatro'
foram conSiderados potenciais riscos
à saúde e um tinha ci�co vezes mais
germes do que o assento da privada
do banheiro do escritório.
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Mais de 200 mil pessoas passaram pelo
local que virou um ponto turístico.

Página 21

Apae reúne 700
'

atletas especiais
Ó>' Olimpíada da entidade tem abertura marcado

para este domingo, às 19h, na Arena.

Página 22

Partidos começam a. desenhar
cenário poro pleito. municipal
Em Jaroguó, sete nomes estão no listo de pré-candidatos o prefeito, mos número deve cair pelo metade.

Página 4

DESLEALDADE
Condúta«)e

funcionários pode
ser prejudicial

Página 17 .
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DO LEITOR
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OPINIAO�---------

CHARGE

CAÇADORES DE SONHOS.

PONTO DE VISTA

o crescimento do ensino a distância

PEDRA SANTANA

ALVES, REITORA DA
UNERJ-CENTRO
UNiVERSITÁRIO DE
JARAGUÃ DO SUI.

mente, havia só dez cursos e cerca de 8
mil matriculados. Na. pós-graduação, são
255 cursos, com 390 mil alunos. Os nú
meros indicam uma mudança de perfil
nessa modalidade de ensino, que. adqui
re cada·vez mais credibilidade porque
oferecem

.
alternatíva para profissionais

que já possuem formação e buscam outra

graduação ou para quem precisa adequar
sua formação a disponibilidade de tempo,
conciliando estudo com o seu trabalho.
Compreendendo a importância de oferecer
oportunidades de EaD à região, a UNERJ
vem investindo na oferta de cursos de .gra-

.

duàção que atendam ao perfil econômico e
.

às necessidades das empresas do Vale do Ita

poeu. Mesmo na graduação, a: modalidade .

de EaD se constitui em alternativa cada vez

mais eficaz de formação e a expansão que

Pesquisa divulgada recentemente no

Anuário Brasileiro Estatístico de Educação
Aberta e a Distância revela o crescimento
desta modalidade de ensino no País. Confor
me as informações divulgadas, verifica-se o

aumento daprocurapela educação a distân
cia, hoje somando mais de 349 instituições

.

credenciadas pelo Ministério da Educação.
Conforme este anuário, hoje são 430 mil
alunos, que representam 45% do total de

'pessoas que fazem algum tipo de curso

não-presencial. Em 2000, comparativa-

Primeiro emprego
Na edição do dia 22/04/2008, O Correio do Povo pu

blicou carta da leitora Beatriz Negherbon (''A tal da ex

periência"), que se mostrou indignada com a exigência
que as empresas fazem, de comprovação de experiência
profissional, como requisito para contratarem emprega
dos. Faço coro com a leitora. Essa exigência tolhe a opor
tunidade de jovens ingressarem no mercado de trabalho,
além de, muitas vezes, ser absolutamente desnecessária
para a atividade profissional oferecida (algumas empre
sas exigem de 1 a 3 anosde experiência).

Além disso, a CLT autoriza as empresas a fazerem con

tratos de experiência, exatamente para que possam ava

liar as habilidades, adaptação e aptidão do empregado.
A legislação de proteção aos menores preocupa-se em

evitar que eles comecem a trabalhar prematuramente, em
.

detrimento dos estudos e desenvolvimento físico, psicoso
cial e familiar. Ironicamente, contudo, não havia nenhum
tipo de proteção "ao menor que optava em não trabalhar
para se aprimorar nos estudos. Se, por um lado, a lei visa

que o menor estude ao invés de trabalhar, por outro lado,
não dava nenhuma garantia de que aquele que estudou
tivesse as mesmas oportunidades de trabalho.

.

Essa distorção' começou a ser corrigida pela. Lei
10.748/2003, que criou o Programa Nacional de Estímulo
ao Primeiro Emprego para Jovens, que prevê subvenção
econômica aos empregadores que contratem jovens, de
16 a 24 anos, que não tiveram emprego anterior e cuja
renda familiar não supere a meio salário mínimo por
pessoa. Recentemente, outra inovação na legislação veio
amenizar o anseio dos milhares de jovens que procuram
uma ocupação no mercado de trabalho. A Lei 11.644, de
10/03/2008, acrescentou o art. 442-A à CLT, determínan
do aos empregadores que não exijam do candidato a em-

prego comprovação de experiência superior a 6 meses. �
Foi uni avanço. Mas a lei somente será eficaz se houver

efetiva vigilância dos responsáveis pela fiscalização das
normas trabalhistas. Para isso, é necessário que a popula
ção contribua, denunciando as empresas recalcitrantes.

Se aqueles que pretendem ingressar no mercado de
trabalho não colaborarem, nenhum.efeito trará a mudan
ça da lei.

ROGÉRIO DIAS BARBOSA, JUIZ DO TRABAI.HO
1" VARA DO TRABALHO DE íARAGUÁ DO SUL

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

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

Rua Procopio Gomes de Oliveira. 246. CEP 89251·200. Cx. Postal 18. É obrigatório
informar nome completo. profissão. 'CPF e • telefone (' não serão publicados).

. O CORREIO DO POVO
Diretor: Nelson Luiz Pereira

Editoro: Patrício Moraesvem alcançando revela a sua credibilidade.
Diante de todas as ações já desenvolvidas,
para que seja possível continuarmos avan

çandonaorganização, planejamento, imple
mentação e avaliação de materiais, cursos,
atividades e pesquisa na modalidade de
Educação a Distância, continuamos inves
tindo em recursos humanos e financeiros.
Como resultado 'deste trabalho, nossa

Instituição recebeu parecer favorável
junto ao MEC para podei' .oferecer cur-,

sos de graduação nessa modalidade de
ensino e assim atender a uma demanda
de pessoas interessadas na primeira for
mação ou como formação complementar.
Com esta conquísta, a UNERJ avança de
maneira muito positiva no sentido dê so

cializar cada vez mais o acesso à educa
ção superior.

• Fones: (47) 3371.1919·3055.0019

• Fox: 3276.3258

.• Plantão Redação: 88�5.1811
• Plantão Comercial:

8835.1872·9158-7991
• Entregas: 9902.1380·9191.3729

-

.• www.ocorreiodopovo.com.br
• diretoria@ocorreiodopovo.com.br
• redacao@ocorreiodopovQ.com.br
• comercial@ocorreiodopovo.com.br
• vendas4@ocorreiodopovo.com.br

Horário de atendimento: 8h às 20h

Ruo Coronel Procópio Gomes de

Oliveira, 246· CEP 89251-200 - CP 19

Centro • Jaraguá do Sul • se
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FALA Aí!

. "0 BrasH foi
declarado um

país sério. "
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA .

(PT- SP), PRESIDENTE DA
REPÚBLICA, referindo-se a

classificaçóo do grau de risco de
investimentos da S&P.

"Cresce o drama
de jovens e adultos

sem emprego. "
TRECHO DE DOCUMENTO DA CNBB

com mensagem aos trabalhadores
divulgada no dia 1° de maio.

" Quem tiver que
investigar, i,nvest.fgue",
ARLINDO CHINAGLIA (PM DB-
SP), PRESIDENTE DA CÂMARA
DOS DEPUTADOS sohre suposto

envolvimento de colegas em desvios
de r.ecursos do BNDES.

o
,..,

�
::l'
>

O.

.Pé atrás
A Comissão de 'Direitos Humanos e legislação Participõtiva do Senado vai
realizar audiência pública sobre projeto que revoga 642 artigos da CLT. A .

proposta é do senador Paulo Paim Paim (PT-RS), para quem o projeto, de
origem governamental, retira direitos conquistados pelos trabalhadores. O
juiz Luiz Alberto Vargas, assessor da Associação dos Magistrqdos Brasileiros,
afirma que todos os juízes da Justiça do Trabalho do país são contrários à
proposta. O projeto, afirmo, propõe uma sistematização de artigos da CLT
de "forma danosa" aos trabalhadores. A criação da legislação trabalhista no

Brtlsil, entre os anos de 1931 e 1943, fez parte de um conjunto de medidas des-:
tinadas a impulsionar um novo modelo capitalista no governo de Getúlio Vargas
para a modernização industrial. O presidente Lula garante que não se mexerá em

nenhum direito do trabalhador, retirando da CLT apenas artigos ultrapassados.
Dito por quem execrava as Medidas Provisórias e agora só governa com elas...

INSISTÊNCIA
Deputada Ada de Luca (PM DB) não
desiste e vai reapresentar projeto

- de lei proibindo que menores de
16' anos usem piercings ou façam
tatuagens. Projeto dela foi rejei
tado em ab'ril pela malorln gover
nista porque previa recolhimento
de multas às vigilâncias sanitárias
municipais. Aos parlamentos é
vetado legislar sobre matérias fi
nnncelrus.

PAPO FURADO
.

Em seu programa partidário na TV, o

Partido Humanista Solidário afirma
que, em cidades governadas pelo PHS, .'
um trabalho de planejamento criterio-
so diminuiu os índices de violência,
sem detalhar quais os procedimentos.'
É o blá, blá, blá de sempre, de todos..
Afinal, que diabo de egoísmo é esse

que não repartem com a acuada pópu
loção brasileira diante do avassalador
crescimento da bandidagem?

PRECATÓRIOS
Quem tem .0 receber que fique de
olho. O governo do Estado promete ao

Judiciário retomar o pagamento de
precatórios. O acerto foi feito entre o

secretário da Fazenda, Sérgio Alves,
e o presidente do Tribunal de Justi-.
ça, desembargador Francisco Oliveira
Filho, com repasse de RS 18 milhões
até o final do ano. A dívida, porém, é
da ordem de RS 300 milhões, o que.

.

vislumbra muitos anos ainda para ser
.

quitada.

o CORREIO DO·POVO lOSABADO, ÚE MAIO DE 2008 .

Presidente do slndícete dos servidores··públicos municipais de Jaraguá
do Sul, Idinei Petry, afirma que. os dois pontos facultativos negociados
entre a prefeitura e, segundo .ela, alguns.se,rvi,dores- 10 e .22 e moia,
para posterior desconto em férias nõo passou pelo sindicato. Aliás, nun

ca consultado, pelo que se sobe, sobre pontos facultativos.

CARGA 1
Alguns empresários de Jaroguá conçardam: a corgq•. hoJ;gria cumprido p�os em

pregados é excessiva. Admitem reduzi-Ia, mas atrelam isso à desoneroçiio de
impostos e encargos. Como o governo, 00 menos'o ótuol, nãõ dá nenhum'sitial'
nesso direção, ao contrário, é sá mais uma discussão vózia •

@

li:;CARGA if

t/ N CUT e a F indicai, us 'lares orgaAlz sindicais ,do país, de-
i fendem jorngda semanal de 40 hor.a·s•. Para fazer um grauzinho com a

categoria ass$ilariada, o ministro do Trabalho, Carlos Lupt(PDT), fez dis
curso nesse sentido no dia l°de maio. Jogou'a patota quente nas mãos
dos empresárius e lavou as mGos.

.

• :ff}-�

CUSTO
, Trinta e uma horas de vôo, 8.898litros de combustivel a,R$ 3,20 o litro gastos

cpelo AeronóutiCó e mais RS 520 mil dispendidos por u� rebocador do Mari
,;'nha- somam R$ 564mil de recursos públicos empregados por estas duas for
':ças armadas, bombeiros e polícia militar nàs buscas, sem sucesso, ao padre,
Melir de Carli. Aquele que se aventu�ou em vôo preso em bolões de festa.

ÉISSO .

· Quem tem carro tem a opçõo de encher ou nã& o tanque quando não
o usa para o trabalho. Mas, da mesma forma que os que não tem, não
há como ficar um dia ou mais sem comer. Portanto, arroz, feijijo, trigo e

óleo, em alta disparada, vão subir mais por conta do majoração do óleo
·

diesel, que move o transporte tet(�stre do país�eôrque, nesse caso; quem
manda é a Pelrobras e nõo o pr,esidente."

.

FHCXPT
· "É uma intólerância dizer com esse não me caso. Essa tude de alguns setores dI!
JJT é que faz comgue seja um partid()ique não ajud hstrução de ummminho
.comum paro o Brosil", afirmou o ex-presidente Feman(Jo Henrique cardoso, FHC .'
referia-se a veto do Pf contra,aproximação Cj)m tuconos em Belo Horizon�e. Quem
diria que a esculhambação partidórja chegaria a

.

anta depois da eleiçãOo,de
Lula em cima

'

prios tucan

BOM
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MAJORITÁRIA
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Lista de pré-çandidatos tem sete
Cenário é de indefrnição a pouco mais de um mês do período das convenções
JARAGUÁ.DO SUL,

'

A pouca mais de'um mês do
início do período das convenções
que vão definir os candidatos
nestas eleições, o cenário ainda é
incerto em tomo dos homes que
irão de fato participar da disputa
majoritária. Os pré-candidatos
anunciados pelos partidos ainda
em 2007 continuam figurando
na lista dos pretendentes à cadei
ra maior do município. São sete,
número que deve ser reduzido a

metade, se observado o histórico
das eleições no município.

Hoje, PMDB, PT, Pp, PSDB, '

DEM, PDT e PPS são os partidos
com candidaturas virtuais a pre-

'

feito e que, até as convenções, re

alizadas entre 10 e 30 de junho,
negociam a formação de alianças.
As conversas tendem a não se li
mitar às propostas -de governo e

promessas de cargos n, incluindo
acordos para a disputa à Assem
bléia Legislativa em 2010.

O prefeito Moacir Bertoldi,
desta vez candidato pelo PMDB, _

, formalizou convite ao vereador
Dieter Janssen (PP) para ser o

candidato a vice. O progressista
num .primeiro momento aceitou,

A dança
das cadeiras

De 2004 para cá, muita coi
sa mudou no cenário político;

,

a ,começar pelos partidos aos

quais estão filiados os candida
tos da última eleição municipal
e que voltam à disputa este ano.

O prefeito Moacir Bertoldi tro

cou o PL (hoje PRJ pelo PMDB,
e a vice-prefeita Rosemeire Va
selsaiudo PTB e hoje está no

PC do B.
'

Já o ex-prefeito Ivo Konell
deixou .o PMDB e ingressou .no

DEM, que vem dando apoio ju
rídico na intenção de que con

siga reaver os direitos políticos
a tempo de disputar a eleição
majoritária deste ano. Outro

, pré-candidato a prefeito qUE;!
trocou de partido foi o vereador
Ronaldo Raulíno. Eleito pelo

, PL, atual PR, ele se desfiliou

após deixar a base aliada do go
'vemo, e atualmente está filiado

,

ao P'JT, que também fazia parte
da I :oligação vitoriosa em 2004
e

a proposta, mas dias depois vol
tou a reafirmar a pré-candidatura'

. a prefeito. Dois dos partidos que
fizeram parte da aliança encabe- _

çada par Bertoldi em 2004, PDT
e PPS .agora anunciam as candi-

,

daturas virtuais do vereador Ro-
naldo Raulino e do sindicalista
Gilda Alves, respectivamente.

-

O PT disputará a Prefeitura
com ehapa encabeçada pelo ex

deputado DioneíWalter daSilva,
candidato também.ern 2004;� No

leque de possibilidades, o partido
também vislumbra Uma compo-

'

sição com o PP. Outro pré-candi
dato com experiência em disputa
majoritária é o ex-prefeito Iríneu
Pasold (PSDB). O tucano, entre

tanto, admite a possibilidade de
abrir mão da cabeça de chapa e
até de indicar o candidato a vice.

Dos colocados, chama aten
ção o nome indicado pelo DEM,
que lançou a pré-candidatura do

ex-deputado Ivo Konell, O tam

bém ex-prefeito está ilegível, até
2010, mas tenta reaver na Justiça
os direitos políticos a tempo de
disputar a eleição.

CAR,OlINA TOMASELLI

DIONEI DA SILVA (Pn * MOACIR BERTOLDI (PM DB) *

RONALDO RAULINO (PDT) GILDO ALVES (PPS)
,

DIETER JANSSEN (PP)

IRINEU,PASOLD (PSDB) *

Bertoldi corre contra o tempo
para concluir obras utépleíto

Bertoldi cumprimenta eleitores logo após o término da,apuraçóo dos votos

"Vontade de mudar". As.
'palavras da candidata a vice-

prefeita, Rosemeire Vasel'

(PTB), logo, após o resultado
da eleição de 2004" resumi
ram o sentimento dos eleito-

'res que, para a surpresa dos
adversários, deram a vitória
a Moacir Bertoldi (PLf. Foram
26.726 votos, apenas 3.861 a

mais que o segundo colocado,
Dionei da Silva (PT).

O médico e então vice-pre
feito' conquistou os eleitores
com discursos de enxugamen
to da máquina administràtiva,
reengenharia de trânsito e in
vestimentos em saúde. Além
de constar no plano de governo
(Plapo 24), distribuído para 40
mil pessoas, os temas foram
abordados durante debates rea

lizados nos três meses que ante-
g cederam às eleições, a exemplo
� dos promovidos pelo Centro
� CUltural e Unerj.

Quatro anos depois, Mo-

acir Bertoldi ainda tenta co

locar em prática algumas das

promessas de campanha. A

implantação do, passe único

talvez seja a mais aguarda
da pela população, 'a maio
'ria usuária dos serviços de

transporte coletivo. Algumas
mudanças ocorreram no sis
tema viário, mas ainda se

espera, a efetiva implantação
do Transjaraguá,

Esta semana, a Prefeitura
assinou a ordem de serviço

,

para a construção de uma pon- .

te, .parte integrante do projeto,
.que em 2004 prometia revo

lucionar o trânsito da cidade ...

Também denim do Plano, 22,,'
Bertoldi inaugurou, no mês

passado, o Centro Histórico
revitalizado. Mas ainda falta.

Ocupar os espaços e concluir
,

a terceira e última etapa, que
o prefeito pretende inaugurar,
não por coincidência, antes de
5 de outubro.
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Diesel pressiona alimentos

Combustível
'eleva inflação
JARAGUÁ DO SUL

O valor cobrado pelas re�
finadas- a cada litro de diesel
consumido no país tem influ
ência indireta nos alimentos
que chegam à mesa da popu
lação brasileira. O combustí
vel é consíderado um insumo
de produção, principahnente,
no setor agrícola porque mo

vimenta usinas, máquinas e o

transporte dos produtos. Por

isso, ao ser reajustado, também
pode provocar a alta de preços
nos supermercados e, conse

qüentemente, da inflação.
Ao contrário dele, a gaso

lina apenas integra, a lista de
itens de consumo incluídos no

cálculo. Assim, o possível rea

juste impulsionado pelos 10%
de aumento praticado pela
Petrobrás, a partir destasema
na, tem grande chance de ser

diluído dentro da metodologia
de mediação do índice. '

Conforme o governo fe
deral, o cálculo vem se man
tendo sob controle" apesar
da' pressão ocasionada pelas'
constantes remarcações de

preços nas prateleiras, das
comidas. A meta da equipe
do presidente Luiz Inácio
Lula da Silva é fechar 2008
com 4,5% de inflação,

, COMBUSTíVEIS

Diesel já está mais caro
.

Preço da gasolina também pode entrar em processo dê alta.
IJARAGUÁ DO SUL

OS motoristas' podem co

meçar a economizar. É que a

partir dos próximos dias vão

precisar de mais dinheiro no

'bolso quando forem' estacio-
nar o carro em um posto para
encher o tanque. Mesmo com

o governo federal garantindo
o contrário, o preço da gasoli
na e do diesel disponível nas

bombas segue o exemplo do
cobrado na saída das refina
rias, ou seja, vem acrescido.

Desde ontem" a Petrobrás
reajustou o .valor de venda dos

produtos às distribuidoras em

10% e ,'15%; respectivamente,
Logo após o anúncio,. o minis
tro da Fazenda, Guido Mantega,
disse que a alta não impactaria
o orçamento da população. O

, motivo seria a redução da Cide

(Contribuição de' Intervenção
de Domínio Econômico). A tari
fa deve cair de R$ 0,28 para R$
0,18 no caso da gasolina, e de
R$ 0,07 para R$ 0,03, no diesel.

'

Segundo Paulo Chiodini,
proprietário de uma rede de

postos do município, 'esse be
nefício é insuficiente e; por

.

isso, não manterá os preços
estagnados.. "Não vai refletir
em quase nada;', alerta. Como '

sempre acontece nos dias se

guintes aos reajustes, a postu
ra já deu prejuízo aos jaragua
enses. Nesta sexta-feira, quem
procurou abastecer o veículo
com diesel teve uma surpresa
nada agradável. O combustí-

�
o
a:
UJ
il:

Consumidores devem se preparar para gastar mais quando pedirem para encher o tanque do carro

passe aos consumidores. Con
forme Chíodini, os postos não
têm margem de lucro bastante

para assumir sozinhos o au

menta.' A estimativa é que o

reajuste fique perto dos 2%.
Na opinião do aposentado

Jani de Souza, 68, a remarcação
só pode ser resumida com uma

palavra: absurda.' "Isso tudo

pesa no bolso e somos obriga
dos a conter os gastos fazendo
muitas coisas a pé", explica.

'

vel subiu até 10%. Se antes o

litro custava R$ -1,88, em mé
dia, agora alcança os R$ 2,05.

Quanto à gasolina, o em-

presano ainda não confirma
a nova tarifa, mas admite que,
sem uma' compensação total
na Cide, também haverá re- KELLY ERDMANN

.

Bilhete de ônibus pode subir
Diesel mais caro nas' bombas influencia cálculo tarifário

EDITAL
MARGOT ADE'uÀ GRUBBA LEHMANN, Tabelia Designada
da Comarca de Jaragua do Sul, Estado de Santa Catarína,.

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

acham neste Tabelionato para protesto de Titulos contra:

, I

JARAGUÁ DO SUL da Viação Canarinho, detento- pensação no número de pas-
Enquanto os donos dos ve- ra do serviço em algumas cida- sageiros, "Esperamos que

ículos que transitam a base de des da microrregião, o cálculo isso aconteça.. do contrário,
diesel contabilizam o prejuízo tarifário leva em consideração seremos obrigados a repas
gerado pelo aumento prati- todos os custos da empresa ',sar o valor aos clientes", es

cada já na manhã de ontem, para colocar os veículos na1?, clarece.

quemdepende de ônibus tam- ruas durante os últimos 17 'Atualmente a tarifa está em.
bém deve ficar atento. Corn meses. Como as novas tabelas. R$ 2,05. O último aumento

, o reajuste no combustível, as.
.

surgem �penas no segundo se-. entrou em vigor no dia 16
.
de

passagens do transporte co- mestre de cada ano, a de 2008 setembro de 2007 e, até essa

letivo tendem a amargar um pode ser influenciada pela data, o custo eraR$ 1,95. An
acréscimo futuro ocasionado elevação registrada no Início tes, de dezembro de 2004 em

por esta alta de preço.
-

de maio. diante, para entrar nos ônibus
De' acordo com Rubens Uma das únicas maneiras bastava entregar R$ 1,80 aos

Missfeldt, gerente operacional de evitar o avanço é a corn- cobradores.

.

'

DEVEDOR DOC�MENTO
'

CREDOR
ESPECIE NUMERO VENCIMENTO VALOR SACADOR

ALCIONI ZANGHELINI 310.260.790-50' REFRIGERACAO TEX FRIO LTDA
I 4414 14/03/2008 303,00 O MESMO

ART FREEZEH IND COM EMBALAGENS 07.523.628/0001-10 TRANSPORTES WALDEMAR UDA

DROGFCIÀ. s�6g��� LTDA 16!04i20��:539.215I.H551'�2M���iODE MEDICAMENTOS DO SUL LTDA
I 32167A 19/04/2008 196,26 O MESMO

EMILIO ZASTROW 057924.229,31. VALDOCIR HAAS ME
I 15117 lÕ!04/2008 45,00 O MESMO

GLADIMIR DOS SANTOS MARTINS 970.009.499-53 FUNDACAO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU
I 2313185 1Z'04j2008 300,00 O MESMO

LUIZ RICARDO PEREIRA DE LIMA 051.918.209-08 TEEN COMERCIO DE CELULARES LTDA ME
,

I 2694/02, 10104/2608 46,50 O MESMO

, E, como os ditos devedores nao foram encontrados ou se recusàram aaceitar à devida intimacao, faz por
intermedio do presente Edital, ' para QUe' cs mesmos comparecam neste Tabelionato na Av, Mal. Deodoro da Fonseca, nr.

1589, nO prazo da Lei, a fím de liquidar o seu debíto, ou entao, darrazao por que nao o faz, sob a pena de serem os referídos
protestados na forma da Leí, etc.

Jaragúa do sul, 30 de Abnl de 2008
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De 55, apenas uma para Jaraguó

'Joro'guá terá
nova lotérico

A Caixa Econômica Fede
raj anunciou a abertura de
55 novas lotérícas em Santa

, Catarina. Na região norte do
Estado, sete cidades devem
receber as' unidades, mas só
uma deve ser instalada em

Jaraguá do Sul. Já o muni

cipio vizinho de Ioinville,
vai contar com outras seis
lotéricas, Segundo o con

sultor regional de canais da
Caixa Econômica Federal,
Rodrigo Monteiro, o critério

para definir a quantidade
de lotéricas em cada região '

é definido de acordo com o

porte da cidade., ''Avaliamos
o tamanho do município e á.

-

população", afirma.
O edital de licitação já foi

aberto e está disponível no

site da Caixa. (www.caixa.
gov.br). Os candidatos devem
atender a alguns requisitos,
como por exemplo, possuir
curso fundamental ou supe
rior, oferecer imóvel em local
definido pela Caixa e apre
sentar o maior lance. Ainda

segundo Monteiro, a expecta
tiva é de que a instalação das
novas lotéricas seja concluída
até o final deste ano.

TRÂNSITO
"

'GERAL
1

Carros rebaixados liberados
Resolução permite que veículos tenham suspensão modificada
JARAGUÁ DO SUL

Está.em vigor, desde a última

quinta-feira, dia 10, a resolução
262 do Conselho Nacional de
Trânsito (Contran), que permite
a circulação de carros' de pas
seio com a suspensão.rebaixada
ou elevada, a menos que ela não

seja regulável. Antes da medi
da, motoristas que circulassem
com as alterações na suspensão
do' veículo 'estavam sujeitos a

pagar uma multa no valor de R$
127,69. Além disso, a infração
considerada graverendia cinco

pontos na carteira.
A partir de agora, quem

desejar modificar a altura do
veículo .deve pedir uma auto
rização ao Detran e submeter o

carro à avaliação de um dos ins
titutos técnicos credenciados

pelo Inmetro, para a emissão de
um Cerfífícado , de Segurança
Veicular. O Contran exige ainda
que a nova altura seja espécífi
cada no documento do carro.

Para o proprietário de uma

loja de pneus, balanceamento
e suspensão de Jaraguá do Sul,
Ricardo Carmacio, 'a mudança
vai aumentar a procura por este

tipo de serviço. ''A procura já
é grande, mas muitas pessoas
não faziam por medo de multa. -

Agora, regularizada, muita gen-
"te vai querer rebaixàr", afirma.

Mas a resolução ainda gera
dúvidas'entre. motoristas e até
mesmo entre os proprietários

. de lojas do' setor já que não
há especificações dos tipos de

Resolução ainda gero dúvidas quanto à altura permitido poro rebaixamento, motoristas devein procurar Detran

modificações permitidas. Em

algumas oficinas, por exemplo,
é comum a prática de cortar ou

. aquecer as molas originais da

suspensão para o rebaixamen
to, o que aumenta os riscos de
acidentes. Também não se sabe

qual serão as alturas mínimas

e máximas permitidas. Outra
dúvida é se quem já tem a sus

pensão alterada poderá regu
larizar a situação do veículo a

partir de agora.
.

Diante das incertezas, o im

portante é consultar o Detran
'antes de qualquer alteração.
Mas vale lembrar que para .

qualquer mudança nas carac

terísticas do veículo, o Detran
,

exige a apresentação de nota
fiscal original das peças e dos

serviços utilizados.

DEBORA VOLPI

Casa de Apoio precisa de doações
Entidade qu� atende ex-usuários de drogas lança campanha pa�a arrecadar fundos

. Entidade assistencial, sem

fins lucrativos, para tratamento
de ex-usuários de drogas, a Casa
de Apoio Padre Aloísio Boeing
lança uma campanha para arre

cadar fundos. O objetivo é que
empresas e pessoas físicas con

tribuam financeiramente com

a casa, que já não consegue se

manter com as mensalidades.
(/) Atualrriente, as doações são
� esporádicas e não há auxílio

i por parte da prefeitura.
,� "Hoje a necessidade é de

R$ 5 lpil para equilibrar cus-

tos", revela 6 vice-presidente
da entidade, Paulo Florianí,
informando que a comunidade

terapêutica também precisa de
-alímentos. Carne, azeite, café,
açúcar e trigo são as principais
necessidades, '.'A pessoa' tam
bém pode adotar um residen
te",'explica Floriani, lembrando

que a "finalidade é social" e o

atendimento preferencial é por
pessoas de baixa renda.

'

Além da manutenção, as

doações de recursos permitirão
novos investimentos, como a

contratação de um B'3�lmdo co

ordenador. Outra -1 é, cons

truir um espaço para o setor'

adminístrativo, deixando a: área
onde funciona a secretaria livre

para a incorporação de seis no

vas vagas.
Hoje, a casa atende em sua

capacidade máxima de interna

ção. As 24 vagas são ocupadas
por ex-usuários de drogas e de

pendentes químicos, e' as filas
de espera são permanentes.

'CAROLINA TOMASELLI
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Suspeito de ato obsceno é liberado
Polícia Civil vai fazer reconhedmento formal do acusado S.R.P., de 37.anos
GUARAMIRIM

O homem detido na manhã
de quinta-feira, suspeito de
praticar ato obsceno e atentado
violento ao pudor em Massa
randuba e Cuaramirím, foi li
berado. O comandante do 14°
Batalhão da Polícia Militar,
César Nedochetko, informou

que a Polícia Civil vai fazer
o reconhecimento formal do
acusado, S.R.P., 37 anos, para
então pedir a prisão preventi-

.

va. O suspeito mora e trabalha
em Guaramirim.

,

Na manhã de quinta-feira,
uma mulher acionou a PM' in
formando ter sido molestada
na Rua Ernesto Pisetta, Centro.
de Guaramirim. O acusado te

ria fugido de moto em seguida.
A PM localizou o suspeito com

a motocicleta Honda/CG placa
'

<, MEP-5490, de Cuaramírim, que,

foi reconhecido pela vítima. Ele
também foi reconhecido por
foto por uma mulher que foi
molestada em Massaranduba e

teve um dos braços fraturados.

Segundo a PM, o atentado vio
lento ao pudor acontece somen

te quando há uso de violência
física contra a vítima. Quando
não há agressão, o delito é elas
sificado 'como ato obsceno ou

constrangimento.
O maníaco está sendo pro

curado há três meses, desde que
exibiu o órgão genital em. via

pública para pelo menos quatro
mulheres em Massaranduba e

tentou agarrar uma delas. Todos
os casos aconteceram nas ime

diações do Centropor volta das
5h, quando 'as mulheres se diri

giam para o trabalho.

DAIANE ZANGHELINI

Alunos apresentam projeto para Aciag
Os alunos do Esculo de Educoção Básico Alfredo Zimmermann, que participam do Cur

so de EnsinoMédio Integmdo 00 Turismo, vão apresentar propostos à Associação Comercial
de Guommirim no segundo-feira, à noite. Os estudontessõo orientondos do supervisom es

colar Moriângelo Deretti. Moriângelo afirmo que este curso é o único profissionalizante de
ensino médio nos escolas estaduais da região. "Este é o piloto para outros cuisos que serão

implantados por todo o Vale do Itapocu", disse. Os pmjetos apresentados serão sugestões
para increment�r o turismo local e-fortalecer o comércio da região. Na mesma reunião, os
empresários receberão informações do gerente'do Caixa Econômico Fedeml, Volnei Foppa,
sobre es Fundos des Programas do Governo Federal. Segundo Foppa, há recursos disponibi
lizados em 2007, e projetados em 2008 porn o município de Guoromirim.

i·cassuli

Rua Donalda Gehring, 135 e ,

Comandante Nedochetko diz que prisão preventivo dependerá do reconhecimento formal do acusadó

--------------�------------�------------------�------------------�.:

emdca contrata nsslstentesseclels
Remuneração varia de R$ 440 a 860, inscrições vão até odia 16 de maio'

.

CORUPÂ
A Prefeitura de Corupá,

através do Cmdca (Conselho
Municipal dos Direitos da
Criança' e' do Adolescente)
está contratando assistentes
sociais: através de concur

so público. São quatro vagas
para membros tutelares, duas
vagas de 40 horas e duàs' va

gas de 20 horas. Também são
cinco vagas para membros
suplentes, com mandatos de
seis meses.

A remuneração para os titu
lares é de R$ 721,22 para jor
nada de 40 horas, acrescidos

.

de R$ 140 de auxílio-alimen
tação. Aos que trabalharem em

jornada de 20, horas semanais
os rendimentos serão de R$
360,61, acrescidos de'Rê 70 em

auxílio.
Os servidores públicos mu

niéipais inscritos e aprovados
podem optar pelo salário de
seu cargo atual. As inscrições
estão abertas de 5 a 16 de maio
na sede da Divisão do Bem- Es
tar Social, das 8h às 12h e das
14h às 17h. Outras informa
ções .através do telefone (47)
3375-1171. O site da Prefeitura
é www.corupa.sc.gov.br.

, .

Concurso pública garante mais estabilidade profissional aos aprovados
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Os Bombeiros Voluntários de Barra
Velha e São João do Itoperiú realizam
hoje, às 11 horas, o feijoada benefi
cente do entidade. O objetivo é anga-
riar fundos poro o instituição realizar \
o manutenção do frota de veículos. O <,

evento será no ResttlUronte Ártico, 10-
coli]odo no quilômetro 90 do BR-l 01,
anexo 00 Posto Ferreti, em Itojubo. Os
interessados poderão adquirir uma

'cqmiseto 00 custo de R$ 25 que dará
direito o participar do feijoada..

B O CORREIO DO POVO
•

SABADO, 3' DE MAIO DE 2008
,

JARAGUÁ DO SUL

Ciclovias
pavimentadas

A Prefeitura de Jorogúá do Sul in
formo que liberou ordem de servi-

, ço poro pavimentação de 2,314 mil
metros de ciclovias, O 'investimento
será de R$ 109,956 mil adquiridos
através de emendo parlamentar. A
obro abrange o ciclovia que começo
no Ruo Venâncio do Silvo Porto, no

Centro, e termino no Ruo Domingos
Sanson, no Vila Lolou.

,

VALE DO ITAPOCU '

Título
eleitoral

Encerro nesta quarto-feira, "7 de maio,
o prazo estipulado pelo TSE (Tribunal
Superior Eleitoral) paro transferência
e confecção do tltulê de eleitor. Os
cartórios do região trabalham em sis
tema de plantão e obrem neste final
de semana.

BARRA VELHA

Feijoada
beneficente

CORUPÁ

Nova etapa para a

escolha da Rainha
A Sociedade Honso Humboldt, Salão Ati
radores, de Corupá, promove hoje o 2°
eliminatório do Concurso Rainha dos So
ciedades. A eleito vai representar a socie-

, dade no concurso do Schützenfest. O baile
fico por conto do 'Bando Novo, de Blumenau
e os ingressos custam R$ 10. Paro saber
mais o respeito deste concurso o telefone

, .é (47) 3375-1957 com Karla.

VALE '00 ITAPOCU--______._,_------

MASSARANDUBA

.'

FEIRA NA FECARROZ
A 110 Fecarroz, de Mossorandubo; encerro neste domingo, porém ainda há muito poro se fazer na festa como, por exemplo: visilar os mais de 100 estendes
de produtos, o feira de orquídeas, além de poder experimentar o diversidade de pratos típicos feitos à base de arroz,

. BARRA VELHA GUARAMIRIM .

EXPOSiÇÃO DE ORquíDEAS
O municípIo de 6uoromirim realizo, em parceria com a Adori (Asso-_
ciação de Orquidofilio do Itapocu), o 3° Exposição Sul-Brasileira de
Orquídeas, Bromélias e Plantas Ornamentais. O evento será nos dias 9,
10 e 11' nos dependências do Porque de Exposições Perfeito Manoel de
Aguiar. O valor da entrada é de apenas R$ 1. Serão 1,5 mil espécies de

. orquídeas para comercialização, além de bromélias e outros plantas.
São aguardados paro esta e�ição oito mil visitantes.

JARAGUÁ DO-SUL

TAINHA É OpçÃO
Com o clima frio:e o tempo chuvoso que anima as pessoas a ficarem
mais dentro de caso curtindo um filme, lendo um livro e apreciando
uma boa culinária, uma sugestão é a tainha que jõ pode ser adquirida
dos pescadores no centro de Barra Velha. O preço do tainha grande é
de R$ 5,49. A pequena sai por R$ 4,99.

Vaga para médicos
Estão abertos os inscrições para a contratação de médicos para o município de

Joraguá do Sul a partir desta segunda-feira:São.oito vagas de clínico geral paro
o período de um ano, com carga horária de 40 horas semanais. Os interessados
devem se dirigir à Secretaria de Saúde, no Rua Jorge Czerniewicz, nO 800 em

horário comercial. O prazo de inscrição encerra no próximo dia 16 de maio.
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Ex-paquita, Letícia SpilleI; diz que sofreu preconceito por parte dos críticos
Antes do trabalho atual na

TV; ela encenou a peça Isado-
-ra

. Duncan, de Aguinaldo Sil
va (autor de Duas Caras), de
julho a outubro de 2007, no

Rio, A coincidência é que Isa
dora Duncan é inspiradora da
última e também da' primeira
paixão de Letícia pelo teatro.
Aos 13 anos, descobriu sua vo

cação ao ler uma biografia da
bailarina. Mas aos 15, numa

tarde de sábado, ligou a TV e

deu' um rumo inesperado ao

seu destino depois de ver Xuxa
anunciara seleção para paquí
ta. Quase. sem querer, Letícia
virou Pituxa Pastel, iritegrando
o invejado time. das sete loírís
símas ajudantes. de palco de
Xuxa entre 1989 e 1992. Como
a apresentadora' também tinha .

um programa na TV argentina,
.

durante um ano Letícia fez via

gens' semanais a Buenos Aires
e era cercada por fãs. "Mas não
me via perderido a liberdade
porque não deixava de fazer
nada. A Marlene (Mattos, então
diretora do Xou da Xuxa) tinha
controle até a segunda página.
Algumas meninas morriam de
medo, eu não. Se hoje em dia

chegar ÚTIl diretor mais durão,
consigo tirar de letra. Foi urna

escola de disciplina", diz.
.

.

Depois, Letícia resolveu cor

rer atrás do velho sonho de atu
ar. Estava. inclinada a estudar
teatro na Unicamp, mas foi cha
mada pela Tv. "Sofri muito pre
conceito por te;r sido paquita.
Nunca neguei minhas origens
e sempre fui de falar na lata".
A atriz começou corno riínfeta
e se tornou símbolo sexual ain
da muito jovem, ao fazer a no

vela Quatro por Quatro (1994),
como Babalu, Foi nessa novela

que conheceu o ator Marcello
Novaes, seu primeiro marido.
A separação do casal, em 2000,
foi uma verdadeira temporada

.,

"'

de caça midiática, com direito a

perseguição de paparazzi.
Letícia não teme as críticas

que considera construtivas,
mas ignora aquelas que julga
infundadas. Acho injustiça crí
ticas muito pesadas às pessoas
que trabalham, dão duro e se

esforçam para não ser banais.
Os críticos deviam valorizar

quem trabalha dignàmente,
sem precisar só tirar a roupa e

faturar unzinho. Deviam se to- .

car que. determinadas críticas
contribuem para a banalização,
mas são tão burros que não per
cebem. Reclamam que o mun

do está banalizado, mas contri
buem para isso."

._-_._----_--- ---_ .. _- ------_-_---'------ ------_------- .. --. --- ------_ .... - ---;----

. Mora os esforços para com- r···
por as personagens, Letícia não I
se considera extremamente vai- I
dosa. Odeia ir ao salão de cabe- !

I

leireiro, por exemplo. Mas não
.

I
se incomoda de fazer as várias !
atividades físicas. "Em geral, I
me visto de modo simples e não !
consigo bater perna de salto .1
alto." Prefere os chinelos para . I

. enfrentar os paralelepípedos da !
rua. "Vi agora um acessório que li

'amei, lindo, mas custa 1,6 mil 1
reais. Não comprei. Tem famí- i
lias' que não ganham isso por I
mês. Me recuso! A peça mais I
cara que ja me permiti comprar i
foi um brinco. Nem custou tan- !

i
I
L

.

nc-91tVeT1to'
;lOO�

to, mas é uma jóia", encerra, to
.

talmente avessa aos excessos de
Maria Eva.

MAIS OBRAS E INFRA-ESTRUTURA
'·19:KM DE PAVIMENTAÇÕES
• MAIS 10 KM PROJETADOS
• PONTE !=JARTOLOMEU SPÉZIA
.10 ÁREAS DE LAZER _

'

• CONSTRUÇÃO, REFORMA
E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS

• ABERTURA DE ESTRADAS
• 45 MIL TUBOS COLOCADOS
� AQUISiÇÃO DE MÁQUINAS

Nos últimos anos a Administração Municipal executou
ADMINISTRAÇÃO 2005-_

GUARAMIRIM

ímportantes investimentos lia melhoria da qualidade de vida

da população, principalmente em Educação, Saúde,
Desenvolvimento Social, Obras Públicas, Programas Ãgrícol�s,
Eventos Esportivos, Manutenção das Vias, e um grande conjunto
de 'Obras de infra-estrutura.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



II!] O CORREIO no POVO
SABADo, 3 DE MAIO DE 2008

CRÔNICA

CARLOS HENRI9UE SCHROEDER, ESCRITOR

Erauma vez...

·

Reescrevi o começo desta crônica umas

dez vezes, e por fim, ficou este, para meu de
sespero. Gabriel Garda Márquez reescreveu

.

37 vezes a primeira página de "Cem Anos de
Solidão" e mesmo assim, quando lhe chegou
às mãos o primeiro exemplar impresso, come

çou imediatamente a remendá-lo.
Na verdade eu queria escrever uma crô

nica sobre a vida, ou o 'que achamos .que
chamamos de vida. A vida é realmente som
e fúria? Muitas vezes ela se parece com os

filmes do Antonioni: cheia de silêncios e

incomunicável. Outras vezes com contos
do Sam Shepard: recheada de uma verdade
inaudível, taciturna. Ah ... Pensando bem. ..

Vidas são romances inacabados... Escri
tos com sangue, suor, lágrimas ... Capítulos
marcados em ciclos ... Parágrafos recheados
de altos e baixos ... Frases certeiras ... Frases
·titubeantes ...Palavras cândidas... Palavras
vorazes ... Letras ... Vida é linguagem. .. Um

apanhado de pequenas histórias ... Vida-é

Shakespeare ... Leia todo o Shakespeare e

verás ... Tudo que lhe ocorreu ou que vai lhe
acontecer já se

. passou com Ha
mlet, Lear, Ma
cbeth, Ricardo,
Romeu .e Cia ...

Mas lá pelo
terceiro pará
grafo -mudo de
idéia, .. pois a

.. vida, na verda
de, talvez' não

seja nada disso,
ou talvez um

pouco de tudo
isso. Resolvi en

tão que 'H crônica devia tratar de ócio, isso
mesmo, ócio (só porque é engraçado falar

. de ócio numa cidade que respira trabalho).
Eu devia começar a crônica citando o clás
sico personagem de Melville, o ousado es

crivão Bartleby, que resolve simplesmente
não fazer mais nada da vida, ócio absolu-

� to; e começa a passar os dias em estado de

contemplação, sempre com a frase "Acho
melhor não ... copiar, escrever, ir embora
etc." Até que' ele se torna umestorvo tão

grande que nem mesmo seu patrão, um al
truísta, se compadece. Bartleby: acaba na

prisão por excesso de contemplação (va
diagem, diz a polícia) e; num certo dia,
não abre mais os olhoso pobre Bartleby.

Mas estou com preguiça de escrever sobre
o ócio e resolvo então escrever sobre quan
tas vezes Gabriel García Márquez reescreveu

a primeira página de "Cem anos de solidão",
. mas não sei... Acho que vou tentar escrever
sobre como é difícil começar uma crônica ...

Talvez dê certo, talvez ... Era uma vez um. cro
nista ...

VARIEDADES---------

'Will Smith em:

Eu sou a lenda

A -ÚAM�:Ç[;�
J:\{�' r JU (J Jto\p.{,J..�Q

Qvi"IH,j)'ÚU :S,�_lVJ.j

J ("U{'cusYó

Imune a um terrível e incurável vírus, o

virologista militQr Robert Neville é ago
ra o último humano sobrevivente .em
New York. Mas ele 'não está exatamente
sozinho. Vítimas de umà praga mutante

espreitam nas sombras. Só resta agora
sobreviver e encontrar um antídoto.

A mulher de Pilotos'
Em pleno Império Romano, ela convive
com personalldades como Calígula, He
rodes e Jesus de Nazaré. Sufoca.da pelo
dom da vidência, ela prevê a crucificação
de Jesus e embora faça tudo para evitar

que Pilotos o condene, acaba por assistir
ao inexorável curso da história. A autora
Antoinette May, mescla ficção e história
com maestria.

DESEJO PROIBIDO'
Reapresentação do último capítulo.

BElEZA PURA
Joana acusa Guilherme de estragar a sua fes.ta.
O engenheiro tenta se expli_çar, mas Joana re

plico que ele sempre acho que nunca é culpado
de nada. Renato se aproximo e tiro Joana do
discussão, deixando Guilherme com raiva. Fe

lipe termino com Rokelli, porque percebe que'
elo só penso em Robson. Gaspar aconselho Fe

'Iipe o se afastar mesmo de Rokelli, senão irá.
sofrer assim como ele sofreu por causo de Ivete.
Fernanda pede o Débora poro dormir todos os

noites no coso de Joana, mos elo não concordo.
B'etão se oferece para maquiar uma dos clientes
de Renato, que está cheio de hematomas, e �Io
adoro.

DUAS CARAS
Mario Paulo promete que vai pensar. Gioconda
e Lenir visitam Bronco, que conto que Sílvio o

ameaçou. Barreto procuro o delegado e per
gunto se Sílvio esteve no delegacia. Sílvio entra

.

no caso de Bronco, como se nado tivesse acon

tecido e se sento com os três poro conversor.
Gioconda pede o Macieira que faço companhia
o. Bronco. Célio ouve Macieira combinar de ir

poro o coso de Bronco e fico furioso. Barreto
confirmo que Sílvio denunciou Ferroço e que
o delegado já procurou Mario Paulo. Ezequiel
reabre o igreja e falo no púlpito. Juvenol diz o

Guigui que ficará com o porte de Bernordinho
no restaurante. Amora diz que vê Denise no des-'
tino de Geraldo. Mario Paulo falo poro Ferroço
que aceito se casar com ele.

AMOR E INTRIGAS
AliCe diz poro Jonoíno que Pedro sumiu de suo

vida e que está abalado com o possibilidade
de perdê-lo. Pedro falo poro Antônio que está
cansado de amor e receber tão pouco em troco.

Felipe e Dorotéio discutem e ele dii que o mãe
não sobe quem é o verdadeiro Bruno Molinaro.
Dorotéio não acredito, mos fico intrigado. Silvio.

ligo poro Bruno mos antes de folor de Mário,
Bruno desligo 'para atender o campainha. Ao
pbrir o porto Bruno se assusto e Mário agarra
seu pescoço.

CAMINHOS DO CORAÇÃO
Perpétuo testo os sinais vitais de Pocholo e ovi-

. so que ele nõo está respinindo.'yovó pede poro
elo dor um choque em Pocholo e elo lanço reles
elétricos próximos ao coração dele. Puchola
continuo sem respirar e Perpétuo insiste, Hélio

.

tento acalmar Inti, mos elo fica aos prontos
por causo do pai. Hélio viro homem-leêo e fico
com vontade de atacar Toti. mos se controla. Ele
mondo Tati fugir e aviso que não quer lhe fozer
mal. Morcela ouve o grito de Toti de longe e

sente uma angústia. Ele dá lle caro .cem Fer
nando e Juanita.
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, Top Camila Alves
relembra o começo
Camila Alves em entrevisto cedido à
revisto Vogue do mês de Abril conto

que chegou 00 Estados Unidos quando
tinha 15 anos. Deixou o Brasil poro
tentar o vida como modelo e que
enfrentou muitos dificuldades. Elo
relato: "Às vezes só tinha dinheiro
poro o hambúrguer, esperava o batota
que os pessoas nõo comiam". Hoje ,

namoro o ator Matthew McConaughey
e espera um filho dele.

SUDOKU

Miss Brasil na pele
de mulher aranha
A Miss Brasil 2007 Nótália Gui
marões promete tirar o fôlego de
muitos marmanjos no pele do Mulher
Aranha. A moreno acabo de assinar
um contrato com o Record e viverá o

personagem no novelo Caminhos do
Coraçõo, 'Conforme informo o coluna
Zapping do jornal Folha de S. Paulo.
Natália também é alvo de revistos
masculinos, mos por enquanto, nego
possibilidade de ensaio.

SOBRE OJ060
É um jogo, de lógica 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
não se pode .repetir números em cada quadrado de 3x3.

, SOLUÇÃO

., ÁRIES
.

(20/3 a 20/4)
, �oj� você estará,

ma,s compreenslVel
do que nunca. SeilS

melhores sentimentos estarão
em evidência. Você se sente
muito bem hoje, coma se toda

,

sua vida emocional recebesse
energias apaziguadoros e carre

gadas de,amor e plenitude.

TOURO
,

(21/4 a 20/5)
Apesar de você es

. tar mais res�rvado
, no dia de'hoje, seu

coração continua transbordan
do amor. Procure manifesta-lo
mais através de gestos e atitu
des. Com relação às finanças,
o dia é bom para investimentos
de eurte prazo.

'

Ano Maria Braga
visita a Portelinha
A apresentadora Ano Mario Braga
vai gravar edições especiais do seu

programo, Mais Você, nos cidades ce

nográficas onde se possam os novelos
do emissora, de acordo com o coluna .

Outro Ca"nal, do Folha de S. Paulo. En
tre os lugares programados está o fa
vela do Portelinha. Isso vai acontecer

sempre que um folhetim terminar. Na
próxima semana, elo estará no cidade
fictício do novela Desejo Proibido.

DIVIRTA-sr" "
' '" .

A cartomante revelo pam suo consulente:
- Vejo nos cartas que sev marido tem uma

amante, mos o pior é que ele vai morrer

ainda hoje! "

- Continue...Continue.. , Vejo se vou ser

absolvido.

A esposo chega em coso e diz 00

marido:
- Amorzinho o corro novo está com água
no carburador!
- Como você sabe? Você nõo entende
nado de 'carros!
- É que acabo de estacio_ná-Io na

piscina!

Quem quebrou o vidraça?
- Foi um acidente mõe! Eu estava

limpando o estilingue e ele disparou!

PREVISÃO DO TEMPO .

Tempo instável com chuva, especiulmente no

'Planalto norte. Permanecem os condições de
chuva e rajadas fortes de vento. Temperatura
amena, com pouca variaçõo durante o dia.

� Jaragl.lá do Sul e Região

�' ea lUll

• NOVA CRESCENTE

DOMINGO

MíN: 14° C
MÁX: 20° C
Nublado

HOJE"

Mí�:130C�,MAX:20°C�
Nublado

)(
GÊMEOS
(21/5 a 20/6)

. Você não vai guerer
ficar so�inho hoje.
Este é um dia paro

trobalhar em equipe, ou sair e

se divertir com amigos ou pes
soas com os mesmos objetivos.
Você tem vontade de dividir seus

ideais e pontos de vista e ouvir
os pontos de vista dos outros.

P'" CÂNCER

�.� (21/6 a 2_1/7)
,-.-;.,_.:;;, As questoes
.: J relacionadas à

.
carreira e à profis

são são as pautas de seu dia.
Procure)Ião misturar emoções
e trabalho, isso não seria bom
para a tomada de algumas
deêisões importantes. Pare e

reflito o que de fato quer.

S�GUNDA O'MIN: 12° C
MÁX: 19° C
Sol com nuvens

L� LEÃO

�� (22/7 a 22/8)
::. '} Suas finanças não

lO";) u.-. andam muito bem
ultimamente, mas

procure se reorganizar para
retomar o controle. Este é um

.

período para parar e pensar Ila
forma que vem se utilizando do
dinheiro e que tipo de energia
coloca em seus ganhos.

'#
LIBRA

, (23/9 a 22/10)
Até quando vai per

-

manecer escondido?
Já está mais do que

na horo de colocar ao menos suei
cabeça paro foro e voltar a olhar
pam o mundo como $eIIIpre olhou:
um lugar delicioso e cheio de

prazeres. Esse jeitão fechado não
combina com você.

IIf
VIRGEM

,

. ti ti ESCORPIÃO
(23/8 a 22/9) '�..*#� 123/10 a 21/11')
Toda confusão vivida ,-::.._�::/' Neste dia você só:::-::��::�ém seu ambiente, .' tem umiJ coisa na

de trobalho tem um (._), cabeça: tmbalho. É
, motiw_;_por incrível que paÍ'eÇ1J um bam momento "

você está deixando escapar pora entender os motivos de tanta

pelos seus dedos a capacidade flutuação em seu ambiente de tru-
de organização que possui. Você bolha. Se não está feliz ou fazendo
precisa parar e pellsar nas saídas, o que não gosta, este é um dia
que precisa encontror. excelente pensar em mudanças.

CHEIA MINGUANTE

TERÇA',

Ô·Mí�: go C
MAX: 20° C

"

Sol com nuvens

SAGITÁRIO
(22/11 a 21/12)
Dia ótimo para se

, divertir com a fa
mília. Hoje deixe

o trabalho de lado e aproveite
para fazer passeios ao ar

livre na companhia dos que
mais ama. Afinal de contas,
faz muito tempo que você não

consegue relaxar. '

'

,

CAPRICORNIO

�, (2�/12 � 20/1)
�.... HOle voce conse-

"

guirá enxergar
,

, claromente os seus

propósitos e agir com objetivídóde
e decisão. Você está tão seguru
de suas escolhas que conseguirá
sem nenhum esforço, convencer as

pessoas que precisa a seguir junto
suas sugestões.

AQUÁRIO
(21/1 a 18/2) ,

Apesar de ultima
mente,você andar
meio fechado em

si mesino, este é um dia ótimo
para encontrar os amigos e

jogar conversa fora. Procure
relaxar e deixar um pO!lCO de '

lado 8$Se peso que vem sentin
do em seu coração.

PEIXES

til.. (19/2 019/3)
•• Você anda cheio

....",.." de otimismo. fé e

esperança quanto
ao seu futuro e esse sentimento é
bastante positivo pam a construção
de uma nova vida. Você sente que

'

está mais realista com relação aos '

seus ideais e que hoje, nada impede
você de enfrentar a verdade.
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Por Fabiane Martins

VARIEDADES---�-----

,

bei',ão poro o gatinho
B to mondam um

. 9/4Os padrinhos Esa e e,

pletou idade nova dia 2 .
.

Eduardo Girola, que com
M.

arcus Vinícius
�Ibus Arruée,
'''ho de Sílvio

.

Luís e de Edilene,
nasceu no dia

4/4, no-

. Maternidade
. )araguá, poro

orgulho dospais,
do Omama

.

Sônia Marquardt
Albus, do irmõo

Leandro, dos
titios(as) e

primo.

circulacao@ocorreiodopovo.com.br

p�rabéns poro Matheus Roweder
completou 9 anos

/r��u��°j,:�seValdenir e Hildegard
la .

desejam telicidades.

I
A

. �pequeno Janaina Tereza Sorticompleta 3 anos amanhã O r
'

e padrinhos mando!" os p�rasb�::..

.

A gatinha Emily IsabelleRahn, completa 7 alios hojePara a al�flria dos pais Alci;e Carla, e de toda famíl''a.

O pequeno Alex de Souz�,
completo 2 anos amanhã.
Parabéns dos jJadrinhos

Vanderléia e Eveton.

-

Marcos Machado,
O garotão Joao

.

IUmo dia
completou 11 an:� ���r o mamãe

24/4. Com �odO �d� pai e telicidades
Jane desela sou ,

.

,

mil 00 seu pequeno.

i

---�I
-_ .�_.

.

'1Il80�G:J@lIIíJ@0
:

88 0(]1iJ81Il8 A I

!1:.1P&l1?(Sfir <Í]@ cllH&l

U 0 @l@ [íili)tl)5@
! 0@[(� �OO@&lcll® [ji)@0�
I @@� @§ �@LW@Uilfi@01i
i

Os pais Fábio e Josi';e' -mo.' d
' ,.

'::

os par b' , an ama ens para o fof,'nh Bqu t· o runoe roc{)U 'dade dia 26/4.
'

dl&l0@UiJi)&l1Jil&) @@[liJi) e

�@@Hoo5@ cl.l® �

CARTÓRIO REGISTRO CIVIL,
'

TíTULOS E DOCUMENTOS E
1

PESSOAS lURID/CAS

.(
i

"

.l
! '.

i MargotAdelia Grubba Lehmann

I Oficial Registrador

I '

,! Rua:Artllur Muller. 51). 89251-030 - Jaragua do sul-se
! FonelFax;(47) 3372·0863 • E·mail:rtdjaragua@botOOlll,br!

A sim�
Sabrina

Buen
complel

6 anos Il30/4. Os p
Vanderle

e _Irene, o�
Irmãos

Gabriel e
Pedro

manda';' os
. parabéns.

ti
mIss oue

·L

Venha conferir.jaquetas infaniis
a preço de fábrica.

EItij Iit.ja,lI III
POSTO DE VENDAS

3371-1147

o E Rv w E .A

. RUII J�im Frllncisco de Paull!. 295
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CLASSIMAIS FIM-DE-SEMANA, 3/4,DE MAIO 'DE 2008
,

'

.' ,

.

� Mais'de 500 imóveis,'

.. "

/

� Mai·s de 50 corretores' ,

� . Mais rapidez em vender seu imóveL
• ../. Mais comodidade em atendimento··

'\
'

•

\
� _!

� Mais segurança e faciLidade

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

••

,

A imobiliária da Barra CRECI4936
.

';' I,MOBILlÁRIA

�\ cha�el P I A"? �I�A
WOLFEPAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, I�W:lm

CRECI5330 '

L', GIRASSOL
,
,I
I ,�

i! ..

,j
-'_

�

FlRISMa·
-IMÓVliEi5

CRECI 2567-J-

IMóvEIS
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Plantão9973-8335

71·8814ü
u.J
a:
(_)

www.parcimoveis.com.br
imobiltariaseculus@oetuno�com.brEmpreendimentos lmebllíárlcs

www.seculus.net
APTO NOVO • ILHA DA FIGIJEIRA

R. EpitácioPessoa,415-J�raguadoSul

LOCAÇÃO RESIDENCIAL LOCAÇÃO COMERCIAL

Salas Comerciais
- Salas cmls 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. Jangáda) c/ aprox�38m'. R$ 340,00
- Sala cml.(Centro-prói<. Macol) 1° andar c/32m'. R$400,00
- Ed. Alberto Marangoni(Vila Nova - próx. posto Mime) c/ aprox. 35m'. R$ 400,00
: Sala cml.(Schrded�r' préx. posto Mime) c/ aprox. 30m'. R$ 450,00
- Ed. TowerC�nter (próx. posta mime) R$ 60n,00

-

- Salas cmls.(Lalau - próx. BESC) c/ aprox. SOm'. R$ 750,00
- Sala cml.(Schroeder - próx. Panificadora Hora Certa) R$ 800,00

.

- Salas NOVAS(Barra - próx. Barra Marlian) 02 BWC, c/ aprox. ·167m'. be R$ 9QO,00 á R$
1.000,00

-, -Sala Cml (Barra-prox. Ponte daArgi) c/ aprox. 1 OOmi, O� vagas de estacionamento. R$1.000,00
- Sala cml.(Nereu Ramos - próx. semátaro) c/,aprox. 1 OOm�'c1 mezanino. R$1.000,00
- Sala cml.(Guaramirim -lateral Br 280) c/ aprox"90m', c/02 BWC. R$1. i QO,OO
- Sítio c/ 02 casas e 01 galpão(Schroeder - próx. posto Mime) R$1.500,OO
- Ed. Bárbara(Centro - próx. Jangada) c/ aprox. 200m'. R$1.800,00 .

- Ed. João Batista(lIha da Figueira - próx. casa do criador) c/ aprox. 450'm'. R$ 2.000,00
- Casa cml.(Centro - próx. Jangada) c/ aprox. 350m'. Semi mobiliada. R$ 2.800,00
- Casa Alv: (Centro - próx. Verdureira Raquel) R$ 2.400,00
- Salas NOVAS(Centro - próx. Procon) Diversos tamanhos: de 32m' a 123m'. De R$ 420,00
a R$1.600,od
Galpões
-Galpão c/ escritorio (Vila Nova - prox. Galeria Vasel).R$ 4.000,00
- Galpão Alv�naria (GOaramirim - Próx. Berlim) c/ aprox. 96.0m' - R$ 5.000,00

• -Galpão(Centro - prox. Banco Brasil) c/ aprox. 550m'.,R$ 9.500,00
Terrenos Para Locação

.

- Terreno (Chico de Paula, próx. Geraçãó 3000) c/ aprox. 350m'. R$ 3S0,00
- Terreno( Ilha da Figueira - próx Brasão) 3 mil metros R$ fooo,oO
- Terrenos (Vila Nova - próx. Fórum) c/ 1.807m' e 2.200m' R$1.200,00 e R$1.400,00.

01 Quarto:
- Ed.Platanus(Centro-prox. R�st. California)'c/ garagem. R$ 500,00
- Ed. Platanus(Centro-pmx. Rest. California)c/ mobilia, garagem. R$ 600,00

02·Quartos:
- Ed. Lilium(Viia Lalau - próxAtacadão da cerâmica)' c/ garagem R$ 450,00
- Ed. Ferreti(Centm - próx. Centro Vida) c/ garagem R$ 530,00
- Ed. Amaryllis(Vila Nova - próx. Via Pão) c/ garagem R$ 580,00
- Ed. Hass(Centro-prox. São José)c/ mobilia, garagem. R$ 650,00
- Ed. Tulipa(Centro-prox. Beira Rio) c/ garagem. R$ 680,00
- Ed. Mont Vermont (Champanhar - próx. Alberto Bauer) c/garagemH� 900,00

03.Quartos:
- Ed. B'ela Vista(VilaNova- próx. Bardo Oca) c/garagem R$ 670,00.
- Ed. Dam Lorenzo(Centro-prox. Rest. California)c/ garagem. R$ 750,00 .

- Apto(lIha da Figueira-prox. Posto Perola) c/ garagem. R$ 770,00
- Apto(Centro- em frente ao Beira Rio) c/mobilia, 02 garagens. R$1.500,00
- Apto(Ceniro-prox. Estudio FM)c/03 garagem. R$1.500,00

,

Casas:
- Casa alv. (Schroeder 01 - próx.'CSM) c/ 03 quartos R$ 370,00
- Casa alv.(Jgua Esquerdo) c/03 quartos.R$ 800,00
- Casa alv. (Ilha da Figueira-prox. Farmacia Curi) c/3 quartos. R$ 900,00
- Casa alv. (Guaramirim-prox. Fàmeg) c/ garagem, murada. R$1.1 00,00
- Casa alv.(Viia Lenzi-prox. Arena)semi mobiliada. R$1.600,00
- Casa alv.( Ilha da_F.igueira-prox. Posto Perola) c/ piscina, murada. R$ -1.600,00
-Casa alv. (Centro - prox. Verdureira da Raquel) 02 garagens. R$ 2.400,00
-Casa alv. (Centro-prox. COlégio Abdon Batista). R$ 2.800,00

3376�0015
BarraSul

, A imobiliária da Barra
barrasul@netuno.com.br

_
RU.A ANGELO RUBINI, 1046

. BARRA DO RIO CERRO casa alv.c/laje, 201 m', terreno

c/408,90m'(14,50x28,20), 3qio, sendo 1 suite c/hidro
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, área de festas, paredes com massa

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

verde, portão eletrônico, inter-fone, alarme, alto padrão de

construção, Rua Vergílio Satler, n' 133, R$ 315.000,00, aceita AP.
como parte de pagto no centro atéil$ 120.000,00.

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

sendo a parte inferior c/116,m', copa, coz, lavanderia, 2

garagens,bwc, sala de estar, churrasqueira, parte superiór c/119m'
em fase de produção c/ aproximadamente 45% concluído e

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

Sales, n' 71 R$ 172.000,00: aceita carro até R$ 20.000,00

VILA NOVA casa alv. c/laje, c/117,50m', sendo 77,00m'
averbada, terreno c/ 375,00m'(15x25), todo murado, 4qtos, sala,
copa, coz, 2 banheiros, lavanderia, despensa, fogão à lenha, Rua

. Domingos Demarchi, n' 177 R$175,000,00 aceita casa c/ 3

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

JARAGUÁ 99 casa alv. cf]aje 11 O,OOm', sendo 36m' averbada, terreno
c/ 285,17m', 3qtos, sala, copa, coz.2 BWC, lavanderia, garagem,

despensa, toda murada Rua Arduino Perine n' 366 -:- R$ 85.000,00
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3055-0900
Plantão 9987-1004

, COMPRÃ • VENDE· ALUGA· ADMINISTRA

ERTA IMPERDíVEL
,e R$ 130.000,00
or R$ 110.000,00

Flat San
Sebastian
duplex fi todo
mobiliado.

CASA RIO DA LUZ em alveqaría, coni 2
quartos, sala com cozinha, bwc, 55m2•

,

Valor R$ 55.000,00 .

CZERNIEWICZ - CASA ALTO PADRÃO t. suíte cf closet 2 quartos; 2 bwc; 2 salas, escritório,
lavabo, cozinha mobili.í!da, 'área de festas, quintal, garàg'em pf 3 carros.valor R$ 380.000,00.

, .

Aceita outro imóvel Como parte do pagamento'
,

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

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

EM BC

CENTENÁRIO _ cf 120m2 cf 1 suite
mais 1 qto, 2 salas, cozinha,

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

R$135.000,00

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

R$ 95_000,00 ou R$ 45.000,00 entrada e
, o restante parcelado em até 60 meses

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

R$ 85.000,.00

VIEIRAS -

ULTIMAS
UNIDADES -

Sobrado
geminado cf 2
sutes, 1 qto, 3
saías, cOZ:, bwc,
lav., êhur. e gar.
Área total .

- Gasa em guaramirim na rua Maria Ad

JOÃO PESSOA casa em alvenaria alto padrão, com 1 suíte cf closet, 3 quartos, 2 salas,
construída .

,Schmitz Weber - Res. Aquarela, com 02
cozinha, lavanderia, garagem, bwc, churrasqueira, área construída 230m2, terreno de'

170m2
dormitorios' mais £�e'p�Í1denciá Valor:

1500m2. ValorR$ 230.000,00,neg.
.

.

35:0,00:>
�----�----------------------�----------------�--------�--------------�----------------------�,.

Gá$a Alvenaria- Vila l

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

Valor R$ 55.000,00

Passaros. Terreno com 310m2.
R$ 13.000,00 entrada e restante

parcelado em até 60 meses.

RIO MOLHA em alvenaria, a 50m da
, Prefeitura, com 3 quartos, sala, cozinha,
bwc, garagem e lavanderia. R$ 130.000,00

·GALPÃO em GUARAMIRIM de
aproximadamente 1.000m2 e-terreno de

50.000m2, Valor-a combinar.

.� éasa
dormitorios, +�ala, cozinha, banheiro

, láv.anlfe@a. Valor,da locação A$ 450,00,
�". �.

.
.

:d' �

- Kitinet Vila LenZi" 01 quarto, cozinha com

lavanderia e'banheiFO. R$ 300,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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MENEGOTTI
o AM B L R

3371·0031CRECI550-J
IMOBILIÁ

MENEGOTTI www.parcimoveis.com.br
e-mail: immenegotti@parcimovei�.com.br Rua Barão do Rio Branco, 545 - Centro

.

COMPRA - VENDE - ALUGA - ADMINIS�RA
'

* 12 Pavimentos
* Churrasqueira na

sacada .

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

a construtora em até
120 meses.

5861'- VILA LENZI - SOBRADO 01 SUíTE
+ 02 QUARTOS, COPNCOZ, 02 SALAS,

'PISCINA, CHURRASQUElflA, GARA PARA
Ô2 CARROS, 203,00M2 - R$ 380.000,00

5887 - CHICO DE PAULA' CASA 100,Oc,.,_
- 03 DORM, BWe, SALA, COZ, LAV, GAR.

R$ 75.000,00·DE"ENTRADA +

16 PARCo DE R$ 200,00

5859 - CHICO DE PAULA - CASA ALV. COM
03 QUARTOS, BWC, SALA, Cal, LAV,

GARA. -100,00M2 R$110.000,00
5880 - ÁGUA VERDE - TERRENO COM

. 450,QOM2 -.R$ 65.000,00
5901 - VILA. LENZI- TERRENO'CÓM

39fl,OOM2 - 1:1$ 50.000,00:
.

5882 - GUARAMIRIM - CENTRO -

TERRENO 388,60M2 - R$ 38.000,00

TERRENOS

5808 - PiÇARRAS 31A,73m2
-cc.

R$ 20.000,00

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

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

5746-ÁGUAVEROE"
.

465,00m2 - R$ 60.000,00

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

5844 - ÁGUA VERDE
450,00m2 - R$ 80.000,00

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

5813 - ESTRADA NOVA
74.216,00m2 - R$ 700.000,00

5854 - TRÊS RIOS DO NORTE - 387,50m2
- R$ 20.000,00

LOCAÇÃO
CASAS:

BAIRRO AMIZADE

-RESIDENCIAL VERSALES - RUA
FERDINANDO KRIEGER, 298 - 01 SUíTE, 02
aUTOS, SL, COZ., LAVANDERIA, BWC E
GARAGEM. TODA MURADA COM PORTÃO
ELETRÔNICO.
- RUA FRANCISCO DUTRA, N° 470., 03 aTOS,
SL, COZ, BWC.

BAIRRO VILA LENZI

RUA PAULO DOS SANTOS, 75 -VILA LENZI -

· PROX. ARENA - 01 SuíTE, 03 aTOS, 02 SLS,
· COZ., LA\I., 03 BWS, GARAGEM 03 CARROS,

CHURRASOUEIRA. SEMI MOBILIADA. TODA
MURADA.
BAIRRO ILHA DA FIGUEIRA

RUA ANTÔNIO PEDRI, N° 281 - 01 SuíTE, 03
aTOS, SL, COPA, COZINHA, LAVANÓERIA,_
BWC E GARAGEM.

APARTAMENTOS:

BAIRRO CENTRO

_ RUA PROCOPIO GOMES DE OLIVEIRA � EDIF.
ISABELA - AP 1001 - 01 SUITE, 02 aTOS,
SALA, COPA, COZINHA MOB.lLIADA,
LAVANDERIA, BANHEIRO E GARAGEM.

_

- RUA DOMINGOS. DA. NOVA EDIF. JACÓ
EMMENDOERFEH- AP 1 02

·

'01 SUíTE, 02 aTOS; SL, COPA, COZ., LA\I., 02
BWC, DEPENO. DE EMPREGADA, CHURRAS.,
GARAGEM P/02 CARROS.
- RUA JORGE LACERDA, N° 310 - EDIF. STA
LUZIA _ 01 SuíTE, 01 aTO, SL, COPA, COZ.,
LAVO., BWC E GARAGEM:
BAIRRO JGuÁ ESOUERDD

RUAADOLORATA PRADI, ApTO COM 02 aTOS,
SALA, GOZINHA, bAVANDERIA, BWC E
GARAGEM. - APTOS NOVOS

BAIRRO JGUÁ 99

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

BAIRRO AMIZADE

RUA ARTHUR ENKE, N° 231 - RESIDENCIAL
PARISI - 02 aTOS, COPA, COZ., LAV., BWC,
GARAGEM.

BAIRRO ILHA DA FIGUEIRA

RUA 'JOSÉ THEODORO RIBEIRO; 1014 - AP

103, 03 aTOS, SL, COZ, LAV., BWC,
GARAGEM.

BAIRRO BAEPENDI

RUA FRITZ BARTEL, 272 - B•. 07 - AP 32 -

RESIDENCIAL BARTEL - 01 SuíTE, 020TOS,
SL, COZ., BWC, LAV., E GARAGEM.
KITINETE

BAIRRO VILA RAU

RUA CARLOS ZENKE, 214 - KITINETE N° 01 -

R$ 230,00 + AGUA.

BAIRRO CENTRO

RUA MAL. DEODORO DA FONSECA, AP 19 -

01 aTO, SL.,COZ.,LA\I., BWC.

GUARAMIRIM

RUA 28 DE AGOSTO, 728 - FUNDOS. - 02
aTOS, SL, COZINHA

SALA COMERCIAL:

BAIRRO VIEIRAS

AV. PREF. WALDEMAR GRUBBA, POSTO
BOGO & BaGO, SLS (01 à 08) da frente R$
600,00 _ SLS (09 à (4)'R$ 500,00.
BAIRRO CENTRO-CENTROCOMERCIAL

RUA PROF. MARINA FRUTUOSO - PROX. SUP
ANGELONI·

SALAS COMERCIAI,S -.VÁRIOS TAMAMNHOS.

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
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?RISM'ai 3370.0022
-"'- -

I M o V I 5 Rua Max Wilhelm, 729 - Baependi

WWW.PRISMAIMOVEIS.COM prisma@pri"smaimoveis.com

TERRENOS OFERTA DO MÊS CASAS
BARRA DO RIO MOLHA
2263 - Casa Padrão 200m' terr. 569 m' - 4

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

.

JARAGUÁ ESQUERDO
272- Casa 130,00 m'" terr. 351,00 m' Sala
ozinha, 3 qtos, 2 bwc , garagem
$170.000,00· Aceita Propósta
RÊS RIOS DO SUL

2266· Casa 140,00 m', terr, 350,00m' 4 qtos,
2bwc, cozo R$ 85.000,00 -Aceita carro

AMIZADE
0654· Terreno 321 ,DOm' R$39.000,OO
2210· Terreno padrão 1.633,OOm' 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
R$39.000,00 (Ao lado do Corpo de Bombeiros, -

a z

Entrada 50% e saldo em até 12 vezes. Financiado 2265" Casa SAO LUIZ 120,00 m , terr. 325,00 m ·2

pelaC'AIXA). Quarto, Suite, 2 bwc, Churr., área de festas e Garagem
TlFAMARTINS R$125.000,00 Aceita Proposta,
2229 -Jerreno 325m' R$55.000,00.
ITAPEMA ,

2211 • Terreno 342,OOm' R$26.500,OO Aceita carro

no negócio. _

GALPÃO
ÁGUAVERDE

119,OOm', Terr. 364,00m'

2264· Casa 176,98 m2 terreno 387,45m2
- 2 qtos, Sufte, 2 bwc,Sala, Cozinha, Área de Festas cl
Churrasqueira ,Lavanderia, Gar. para 2'Carros

'.

Totalmente legalizada pronta para Financiamnento.

Casas com 2 quartos por 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,OO Aceita Proposta
.

�
Plantão: 9135-8601

3371�2357'

R,CeI.ProcÓpiÓGomesdeOliveira,1207

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

; IMOBILIÁRIA

�\Cha�e,
WOlFEPAR EMPREENDIMENTOS E.PARTICIPAÇÓES lTOA. BarraSul

A imobifiária da Barra.

PIAZERA

I�-J

?RlslVia
-, IMÓVIEIS

CRECI2567J
Empreendimentos Imobiliários GIRASSOL

IMÓVEIS

www.parcimoveis.com:·br
.

,
.'
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H. WOLF CONSTRUTORA E INCORPORADORA lTDA

Ref. 0450 - Tila Marlins - Sobrado
alvenaria - 04 dorm., 02 salas,

02 Bwc e demais dep. com

garagem fechada.

Ref. 207 - BARRA DO RIO CERRO - casa
próximo a Malwee com 150,OOm'.

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

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

R$ 45.000,00

(47)3275-159'4
.

. PlfrCt'móvels

PLANTÃODEVENDAS www.parcimoveis.com.br

achave@netunü.com:br

Rei. 0650 - Chico de Paula - Casa madeira
com 80,OOm2 e terreno com 360,OOm2, 02

dnrmltórlns, sala, cozinha, bwc. e área de

serviço. R$ 50.000,00

- Ref. 2750 - Vila Lalau ,

lado Weg " - Terreno com 420,OOm2
c/15,OOm de frente.

01 SUíTE
02 DORMITÓRIOS
COZINHA E

ÁREA DE SERViÇO
SACADA
SALA PARA 02
AMBIENTES

I.PONTOS DE
, TELEFONE

TV E INTERNET
MEDIDOR'
INDIVIDUAL'
DE ÁGUA

o Apartamento

Rua Baráo do RIo Branco. 221/02- Jaraguá do Sul- se

Fone: (47) 3275-1594 - e-mail: wolfepar@ne!uno.c;om.br

.F..iB.
�
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o CORREIO DO POVO �
FIM-DE-SEMANA, 3/4 DE MAIO DE 2008 EI.tfI

GIRASSOL' IMÓVEIS (47) 3371-7931.
Rua Cel. Procópio (3omes de Oliveira, 654 - Centro
Horário ode Atendimento: 8hs às 12hs e 13h30min às 18hs de segunda a Sexta.

PLANTÃO DE VENDAS

9955-4774

CÓd. 2103-
8pto com 2
dormitórios,
sendo uma

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

.

R$180.000,0!l

imóveis

Reoltza 4eu' ·4a«kr!

·PIAZ.ERA
I O!Iw&m;;m

CRECI53-3"O GIRASSOL
IMÓ·VEIS

BarraSul
A imobiliária da Barra

CRECI2567J

CRECi55í)·J
o B I L I Á

'MENEGOTTI

;z IMOBILIÁRIA

,'}�\Cha�l#
WOLFEPAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.Empreendimentos Imobiliários

I' Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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3371·8814�., '.
ParelmovelS

Plantão 9653-5256

Empreendimentos Imobiliários
www.seculus�net

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

R.EpitácioPessoa,415-JaraguádoSul

;:"J ,.---

Edifiéio Figueira -

Apartamentos com suite + .

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

vagas de garagem. Prédio com

elevador, área de festas com

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

saldo em 48 vezes direto com a

construtora com correção do CUB)

Ilha da Figueira I Residencial
Maria Alice - Apartamentos com

suite + 1 quarto, sala de
. estar/jantar, cozinha, lavanderia,

sacada com churrasqueira e

duas vagas de garagem.
Condição Especial de

Lançamento -

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

Res. Novo Horizonte -

Apartamentos com suíte + 2

quartos, sacada com

churrasqueira e demais

dependências, 2 vagas de

garagem, Estrutura completa,
com Espaço Fitness, Espaço

Gourmet, Piscina, playground,

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

com correção do CUB)

Rel1003 - Centro - Ed. Dianthus -

Cobertura Duplex com 3 suites, 5 bwc,
amplas saías de estar, jantar, chusquareira
integrada, cozinha', lavanderia, 2 vagas de

garagem, área totalde 422m2.
R$ 590.000,00 mais lotos em

www.seculus.net.

Ref 0034 - Barra - Sobrado com 3 quartos, 2
bwc, sala de estar e jantar, cozinha, lavanderia,
garagem pI 4 carros, ampla área de festas +

casa com 6Um' e piscina - R$ 290.000,00

TERRENOS
.

:Rel 2045 -. Centrá- Terreno c/700m2(25x28} na

Baião contenco 01 casa residencial, 01 sala
comercial e 02 apartamentos. R$ 750.000,00

Ref 2019 - Schroeder I -

Terreno com 360m2 (15X24) -

R$25.000,00 á vista

Rei. 007. - Champagnat - casa c/300 m2 de
"

área, sendo suíte cl closet + 2 quartos, dep.
empregada, sala de estar, jantar e de TV, salão de

festas e demais dep., Garagem paraz carros.

R$ 420.000,00.

Ref 0001 - Jaraguá
Esquerdo - Sobrado com 5

quartos, sendo 2 suítes,
sala de estar e jantar
amplas, piscina, área de
festas, 3 vagas de garagem
- R$ 640.000,00

Ref 2023 - Amizade - Terreno

com 346,50 m2 (14X24,75) -

R$ 65.000,00',
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v. nauo conceito em conforto para você!
c£áifício

RUt. AMAZONAS

0.' 6 Pavimentos
-.; 8 ;4.partamentos

.•' 2 JIpartamentos por andar
•:. 1 ou 2 vagas de garagem

. .

·:·P,{evador

·:·}Írea de fazer com espaço

gourmet, piscina com deck,
efitness center .

+Projeto paisagístico no Fia{{
de entrada

+Medidor indioiduaiáe água
.:.Localização prioileqiada

- centro da cidade .

J-lpartamento
.:. }Írea tota{de 114m2 .

.:. 1 suíte e 2 d"ormitórios .

.

•:. Sacada grief
.:. SaCa com porcelanaita
.:. Acabamento em gesso
.:. Infra-estrutura para

ar condicionado tipo Sp{it

PROJETO

1{o centr�,
de Jaragua .

BONAJF\}O'"

LEIER
EMPREENDIMENtos \

IMOBILIÁRIOS

I
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COMPRA - VENDA � FINANCIA - AVALIAÇAo
CONSULTE- NOS SOBRE OUTROS IMÓVEIS.

(47) 3373.1343
9923.4221
PLANTÃO PERMANENTE
. aguiar.ci@bol.com.br

CREel n·12567
OSNI CARDOSO DE AGUIAR ,

Corretor de I MOVEIS
RUA 28 DE AG()STO. 3062 - BAIRRO-AMIZADE-se

JARAGUA DO SUL
BAIRRO - STA LUZIA

Cod. 087 - LINDO

.TERRENO C/1200M2,
.

SENDO 20MTS DE
FRENTE, 60MTS ATÉ O

, FUNDO. (Entrada +

Financiamento direto

c/imobiliaria.) VALOR R$
40.000,00

BAIRRO - GUAMIRIRANGA
Cod. 077 - CHACARA Cf ÁREA 20.000,00M' ,

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

, NEGOCIAVEIS

BAIRRO - QUATI - Cód. 068 - LINDO TERRENO
Cf 25.346,25M', APROVADO Pf O PLANTIO DE

ARROZ, DISTANTE 1 KM DA BR,280.
VALOR R$ 100.000,00, NEGOCIAVEIS

Cód. 086 - CASA ALVENARIA DE 130M', 3
DORMITORIO,1 Cf SUITE, SALA, COZo BWC.
TERRENO Cf 350M'. VALOR R$ 160.000,00

3376·1804
99Q4 ..2076arq t

. Corretor de Imóveis
ALBERTO G. MARQUARDT

e·mail: marquardlililoveis@gmail.com

Rua Pastor-Alberto Schneider, 1945 • Barra do Rio CerroCREC112152

REF 068 - BARRA
DO RIO CERRO -

Casa de alv (em
éonstr.) c/1 01 m2 -

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

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 Mista c/68m' - 3 qtos,
.

bwc, cozinha - Terreno cf 337,5m' - R$ 69.000,00

INTERIMOVEIS .

Ácesse outras opções em nosso novo site

www.interimoveis.net,. ,
-

INTERMEDIARIA DE IMOVEIS LTDA�

3371-2117

VENI;)E: ILHA DA FIGUEIRA - Terreno cl área
total 304,50 m2. Rua Rio Grande do Norte,
Apenas: R$ 60.000,00

VENDE: BAEPENDI
- Apartamento
(novo) contendo 3
dormitórios (1
suíte), sala,
cozinha,
lavanderia, bwc
social, sacada c/
churrasqueira e

vaga de garagem
p/2 veículos. Rua
Bernardo
Dornbusch -

ResidenCial Caribe

VENDE: AMiZADE - Terreno comercial cl área
total de 2.063 m2, fazendo frente em 23,00 pi
Rua Roberto Ziemann, contendo casa alvenaria

- e salacomercíat

ALUGA: VILA NOVA - Apartamento NOVO,
contendo 3 dormitórios (sendo 1 suíte), sala,
coz., lavand., bwc social, sacada cl churrasq, e

duas vagas garagem. Hesldencíal O
.

Angelis

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



-----------� 'IMÓVEIS O CORREIO DO POVO IIIFIM-DE-SEMANA, 3/4 DE MAIO DE 2008

IMOBILIARIA

_��Jm)Slli)
www.itaivan.com.br

e-mail: itaivan@itaivan.com.br

PROJETOS ARQUITETÔNICOS I INTERIORES
REFORMAS I. AOMINISTRAÇÃO OE OBRAS

·TERRENOS
.-,', � -'"

" '" _" r r
•

� -: c.; '.1�,"'" ..
, :. :; _� _

.., \

,-

! ,

�
• r -" :"�'

" •
.

i

Ref. 6289 - Amizade - Lot. Blla Vista -

Sobrado c/ 218,11 m2 ' Suíte Master - Suíte
c/ closet ' Suâe - 2 salas estar, sala jant?r

lavabo - despensa - coz - lav - gar p!:1
carros - área de festas c/ bwc '

Ref. 6102 - Nova Brasília - Casa Alv, Comercíal
'c/225,OOm2 ' 2 dorm, 2 bwc - sala

estar/jantar - coz - lav - gar p/4 carros -

R$235,000,00 - Aceita Apto de menor valor
como parte de paçamento.

Ref. 6297 - Amizade - Lot. Bella Vista -

Sobrado c/406,OOm2'- Suíte c/ closet - 1 Suíte
- 2 Oemí Suíte - bwc - sala estar/jantar'

escritório - sacada - desp, - coz - lav - gar p/4
carros - área de festas - R$550,000,00

Ref. 6226 - IIha'da Figueira, Sobrado c/
214,OOm2,3 dorm - 2 bwc - 2 salas.estar -

saia jantar, coz ' lav ' área de festas c/ bwc -

• gar p/2 carras - R$188.000,OO

Ref: 6177, Vila Rau, Sobrado Novo c/
154,SOm2, Su�e c/ closete sacada - 2 dorm

bwc - lavabo - sala estar/jantar, coz - lav '

á�ea de festas - R$198:000,OO cada
.

Ref. 6273 - Amízade - Lot. Ville de Lyon - Casa
Alv. em Cosntr. c/134,80m2 - Suíte - 2 dorm -

bwc - sala estar/jantar - coz - lav - churr -. gar
p/2 carros - R$210.000,00

I,
I

Ref. 4553 - Cierniewicz - Resd, Juliana' Apto
Novo em Cosntt c/71,62m2 - Su�e - 1 dorm -

bwc - sala estar/jantar - sacad c/ churr -

R$99,000,00 - Entrega Julho/2009 - Entrada +'

Sàldo parcelado

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Rua Reinaldo Rau, 58.5 - Centro· Jaraguá do Sul
Acesse www.jardimjaragua.com.br,,'

OBILIARLA
CRECI: 572-J WWW. ..JARDIM..JARAGUA.COMABR

RefJD 2069-
Condo Amizade,
Apto. Cf 2 dorm.
Sala, cozinha,
bwc, área

Ref JD 2062 - Vila l.alau - Sobrado
Comercial com área de 210m2, 1° Piso
sala para loja, 2' Piso apto. Com 03
dorm. Rua Carlos Eggert, prox. Weg II
Yalor: R$ 230.000,00 (negociável).

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

garagem.
.

Valor. R$ 97.000.00Ref Jd1007 - Casa em madeira Lei na

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

Ref JD 2056 - sobrado no Jguá Esq.
Loteamento campossampiero 1, o/área
de 220,OOm', 1 suite, 3 dorm, sala,
Isacada, garagem, mesanino, COZ,
mob. Ótimo preço. Excelente preço!

Ref JD 2053 - Casa de alv, na Vila
Lenzi. Rua Goiás, 466, c/área de
170,Obm', 3 dorm, sala, coz. 2 bwc.
garagem, piscina, portão eletrônico.

Preço negociável.

Ref JD1002 - Condo Azaléia, casa,
área const. 500m2, 1 suite máster,
2suite, 1 dorm, si festa elbar e adega,
si estar/jantar/Iv, área serv.c/bwc e

desp.. bwc soc., Piscina Consulte-nos

Ref JD2054 - Ed. Monise na Vila
Nova,C/área 86,OOm', 1 suíte, 1 dorm,
sala com sacada e churrasqueira. área
serv, bwc, 1 vaga de, salão de festa.

Garagem, ótimo preço!

RESIDENCIAL

I

;., r;;;;l'
:.�5161i,II1:H�.1. 70

. t � a. 1 t
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Rua, Reirioldo Rau, 585 - Centro • Jaraguá do Sul
Consulte outros imóveis no site: www.jardimjaragua.com.br "

I
,;

OBILIARIA
CRECI: 572-.J

'. ,.rf7re6idendd .

Centro: casa em alvenaria com area 190,00m2, 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 Erilmendoerffer, .

.

1772 - R$290.000,OO por R$265.000,OO.

Acervo: 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) 3275-1500 I Plantão: 9875-1500

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

I mob 'i .. I i á i.r i a

Jaraguá do Sul

Terrena com área .aproximada de 3�1. 01"F,00m2. .

Sendo: frente cf 176,00m com a Rua Edmundo Koch,' fundos cf 218,60m.
Lado direito c/184.,30rQ e lado esquerdo cl122,60m com a �ua Jpã{) Ropelqpto.

Referência do lrnvel: 1367

Autorização de venda:)?00706!,f'J0450000

":i;:pemais informações' do 'imóvel

'Serviços pblicos: água, Luz, telefone, transporte coletivo, parte pavimentada e

iltlmi�ilaçã.o publica.
Edificado corn casa em alvenaria de 80,96m2 e ampliação em madeira de

11 25,20m2 de n01.455.

Bd:bum�htaçiQ: E�britura.

Valor do imvel R$ 450.000,00 (quatrácentos. e cf�que.nta mil reais).

Entrega do imQyel·qz� jrn,ediato�; Condiçóes para pagpmento à com�inar.
.

i
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Compra,' Vende, Avalia, Aluga, AdR:linistra
Casa, Lote, Apartamento, Chácara.

(47) 3275-1133 I PLANTÃO 965,8-5584
www.bartelimoveis.com.br

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

sacada com churrasqueira,
01 vaga na garagem. Entrada
a partir de R$ 28.000,00 +

.

36 parcelas de R$ 1.390,00
.(CUB). A vista a partir de R$
78.000,00. Entrega em

dezembro de 2009.

Ref. 319 - Vila,
Baependi - Edificio
Betel - Aptos
Novos em constr.

c/56;30m'.- 02

dormitórios,
banheiro, sala de

estar/jantar,
cozinha, lavanderia,
sacada; 01 vaga
na garagem:
!I$ 75.000,00
(30% Entrada +

saldo em 50x) -

Entrella em

dezembro de 2009

Ref. 309 - Edifício
Carvalho -

apartamento
mobiliado com 03
dormitórios, sendo
01 suíte, 02
banheiro, sala,
cozinha,
dependência de
empregada, 01 .

vaga na garagem.
R$ 170.000,00

Rei. 311 - Centro -

Edifício D. Alzira -

Apto com 03.
-

dormitórios sendo
01 suíte, banheiro e

1
cozinha com

��- armários, sala,
lavanderia, 02
sacadas, garagem.
R$105.000,00.

Ref. 321 - Centro -

Ediffclo Schioquet -

Apartamento com 03
dormitórios sendo 01

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

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

Marangoni -

Apto com 02
dormitórios, sala
em 2 ambientes,
cozinha

• mobiliada,
lavanderia,
sacada e uma

Ref. 133 - Jaraguá Esquerdo - Casa
de alvenaria com 03 dormitórios semi
.mobnados, 02 banheiros, sala com

estante TV + sofá de 03 lugares,
.

cozinha completa, lavanderia semi
mob., dep. de empregada, dispensa,

chur., garagem. R$175.000,00.

Ref 313 - Baependi - Ed. Otaviano
Costa - Apto com 01 suite com

sacada, 02 dormitórios, 01 bwc,
dependencia de empregada, piso

laminado; cozinha mobiliada, area de

serviço e garagem.

Ref. 312 -' Edilicio
Gering - Apto com

01' suite master
com closet
mobiliado, 02
dormitórios,
banheíre social com

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

churrasqueira, 02
vaçasna garagem.
R$ 380.000,00

Ref. 324 - Residencial
Caribe - Apto' c/03
dorm., sendoüt suite..

01 bwc mobiliado, sala
de estar/jantar, cozinha
mobiliada, lavanderia,
sacada com chur., 02
vagas na garagem.
Acabamento em gesso.
Apartamento novo e

semi-mobiliado. Valor:
R$ 190.000,00

casa de
madeira com

03 dormitóriO'S,
banheiro, sala,
cozinha.Ol
Rancho + 02
lagoas,
Nascente.
R$ 300.000,00.
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imóve isp Ianeta! �a�a�O�:R����,·5�7��e�ro
www.imoveisplaneta.com.pr/imoveisplaneta@terra.com.br 5 CEP 89251-400 - Jaraguá do Sul / se

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

"

• Suite com hidromassagem
• Piscina

.

• Fitness center equipado'
• sococo cam churrasqueira
• Salão de festas mobiliado

.• Quadra poliesportiva
os melMore's opoltame!'ltonle FIOIíOl'lópo!í§ 090to

também VliffidICiO! pela Im6veis P!cmero,
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'PLANTÃO 24H�844�3&07 I 9&04-2573 I 9925-2801

A Chave do Melhor Negócio,
agora também em Jaraguá do Sul!

0119 - Casa no Lote Ouro
Verde, Jaragua 99,Jaraguà do
Sul, Cf 03 dormtónos, estar

sociat, cozinha, banheiro,
-

lavanderia, laminado mad.,
forro mad., 02 vagas

garagem. Valor: 70,000.00.
Aceita-se proposta. .

Guaramirim, no bairro Cx.
D!água, Cf 03 dormitórios,

. estar social, cozinha,
lavanderia, 01 vaga garagem.
Piso: Cerâmico. (Há uma sala

, comercial em frente e mais
uma edícula construída nos

fundos). Valor: 80,000.00,

0431 - Casa no Jaragtla
EsquerdO, Jaragua do Sul, 02

dormâórlos, 01 suíte, estar
social,sala jantar, cozinha,

banheiro, despensa, lavabo,
lavanderia, ar condie., laje, 02'

vagas garagem,
Chúrrasqueira, Piso

Cerâmico. Valor: .185,000.00.

0057 - Imperdível: Casa em
Gorupa,no ano bom cf 03

, dormitórios. estar social, cozinha,
banheiro, despensa. lavanderia,
porta gar.automat, laje, varanda,
01 vaga garagem, Piso: cerâmico.
Valor: .58,000.00.

396m2, no'Bairro Viejras:
Jaragua do Sul, cf 03

dormrrórios, estar social,
cozinha, banheiro, Varanda, .'

Laje, 01 vaga garagem, Piso
Cerâmico. Valor: 128,000.00.

.

Entrada: Negociável.

0251 - 02 Terrenos totalizando
720m', na Rod. Duque de

caxias, São Francisco do Sul,
com ótima localização. Valor:
14,000.00.

0120 - Terreno de 470m2,
no Centro de Corupá.

Valor: 100,000.00.

0147 - Casa no Centro
Norte,Shoeredêr 02

dormrrórios, 02 surres, closet,
estar social, cozinlía,
banheim, despensa,

lavanderia, porta gar. automat,
, Varanda, Depósito, 02 vagas

garagem, Piso: Ceramico.
Valor: 130,000.00.

04·39 - Casa 107m2, no

Bairro João Pessoa,
Jaragua do Sul,:02-

dormitórios, estar social,
cozinha, banheiro ,

lavanderia, Depósito,
Varanda, Piso: Cerâmico.

Valor 88,000.QO.

�

\0655 - Casa no Chico de
Paula, Jaragua do Sul, cf 03

dormitórios, estar sooíat'
cozinha, banheiro social,
lavanderia, Forro mad.,

Varanda, Churrasqueira,
P.iso Cerâmico. Valor:

70,000.00.

065'8 - Casa no Amizade,
Jaragua do SuJ, cf O�

dormrrório, estar intimo,
estí).f social, cozinha,

banheiro' social, Laje, vaga
garagem p/Ol carro, Piso: '

Cerâmico. Valor:
72,000,00.

0418 - Apto 123,59m2,
Ediffcio Talismã, Centro de

Jaragua do Sul. 02
dormttários, 01 surre, :estar
social, sala jantar, banheiro -

social: lavanderia, gas central, 0582 • Casa no Bairro Industrial

pischa, porta gar.automat, Sul, Rio negrinho, 05
. , . dormitórios, estar social

Laje,. Sacada churrasq, Salão
, 02 cozinhas, bãnheiro social:'

de Festas, 01 vaga garagem, wc auxiliar, despensa, lavabo,
G.hurrasqueira, Piso: lavanderia, armano cozinha,

Cerâmico, elevador. Valor: grades, Depósito, Salão testas,
145,000.00. Varanda, 04 vagas garagens,

11----------.. Churrasqueira, Piso:·Cerãmico.
Valor: 175,00.0.00.

0304 - Casa em Corupa, no

Bairro pedra do amolar, 'C/3 -.

dormitórios, cozinha, we auxiliar,
Valor: 16,000.00

0590 - Terreno 6Hi m2 na

Barra dó Rio Cerro,
Jaragua do Sul. Valor:

25,000.00. Acelta-se carro

no valor R$20.0QO,00 +

5.000,00 a vista.

0101 - Casa no Bairro
Ano Bom, Corupa, Cf 01

dormitório, cozinha,
banheiro e 01 meia água

construída no terreno. '

Valor: 45,000.00.

0583 - Ctiácara com 01
lundamento de casa 260m' em

construção, na Rodovia BR 280,
Km 123, Malra. Valor: 200,000.00.
CIa casa pronta: 250.000,00 ..

,

.

VENDA • LOCAÇÃO • DESPACHANTE IMOBI�IÁRIO
'

www.imoveisportal.com · Av. Pref. Waldemar Grubba, 3379 - Loja 1

Agende uma Visita·
pelo fone 473275·'447

i
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www.dejaimoveis:com.brldejaimo.veis@netuno.cnm.br/
,. .

ReafizCUUÚt a'eu- ô�
-'

Fone/Fax 47. 3275 ..2990

REF. 78 -. Centenário - casa de
alvenaria com 1 surte + 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 testa,
garagem para 4 carros,

portão eletrônico,
R$ 300.000,00

.,�. Ref.86 - Arnizade -

Apartamento com 2

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

financiado Valor: R$
80.000,00

Ref. 52 - Czerníewlcz -

Flat com suíte com

hidro, cozinha, lavabo,.
sala com vista da

.

cidade - mobiliado -

R$ J 1 0.000,00

Ref.O-2 - Barra Rio Cerro -

Apertamentõcom 1 suíte,
2 dorrnitórlos, sala com

.sacada e churrasq:,
b.ãnheiro soe. Cozinha,'
área de'serv Garagem.
R$ 135,ÓOO,00'_

REF.05 - Rau -

-

Terreno com
420,00m2 murado
em rua asfaltada. �

.
R$ 65.DOO,00

CÔd. 1043 - Ilha da Figueira Próx a
.

Indumak 10 Piso: 3 quartos/ sala/lavabo/
copa é coz.! lav'; bWc/ garagem p/4

carros/galpão cf aprox 100m' 2° Piso: 1 .

suite/ 3 quartos/ bwc! sala/ topa e coz.! 1

.

lav. obs: C/ cachoeira ao lado da casa.

C.ód. 1044 Rió Molha - Área const: .

156m2 terreno: 375m2
Obs: Em Alv. /3quartos/ + 1 suíte/

2bwc/1 cozinha (+)2 Salas!
chur.l garagem p/2 carros.

R$ 115.000,00 Condições de Pgto:
Negociáveis

. r
f

PLANTÃO
9181-1112 I 9t8r:,1114
91'73-5472 I 9183-2900

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

Ref. í5 - Vila nova :

Terreno com -394,00m2
próximo Gatos e Atos
com vista da cidade .

Valor R$ '65.000,00
negoci��el

Compramos area em Nereu Ramos

_aéima�de 100.000m2 para loteamento.

o�: '

Precisamos de imóveis para
locação URGENTE

- Aluga-se um apto. c/1 suíte, 2 quartos,
agua quente, chur., sacada, 2.vagas. R$
750,00. Vila Nova.
Cód. 1008 Centro= Casa 350m2, com

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

, demais nep. R$ 350.000,00
Cód.1028 Vila limzi -CasaAlv.-1 suite, 2

quarto, bwc, dep. Empregada , salão de'
festas, garagem' para 3 carros',
churrasqueira, mais 1 kitinete, e piscina.:

R$170.000,tio
.

.

.

coo. 1040 Vila' Lenzi- Sobrado com dois

apartamentos .. duas garagens.
churrasqueira. RSi70.000,ao
Cód. 2005 Nova Brasilia - Aplo - 3 quartos,
sala, copa, cozinha, lavanderia, bwc,. RS
140.000,00 aceita terrerio, casa ou c�rro
nonegócio.
Cód: 2006 Vila Lenzi - Apto semi-mob. - 2

quartos, sala" cozínna, lavanderia, bwc..
R$ 76.500,00 aceita terreno, casa ou carro

nonegócio.. .

Cód. 200'7 Vila Nova = AplO 201' - 2°
ANDAR Edif..Vila Nova - 3 quartos, 1 bwc, ,

sala, copa, cozrnha, lavanderia, 1 vaga de

garagem. R$110,000,00
Cóc.

-

2008 VEMDE APARTAMENTO
Czemiewici - -Flat com rnesaníno Edit. Saint
Sebastian www.saintsebastian.com.br.
Valor' R$ 130.000,00
cód .. 2009 Vende Apartamento 200 m2 -

Centro - ap, com 200 m2. 1 suite, 2
quartos, sala, copá, cozinha, dep. De

•

empregada, piso de madeira, bwc, sacada,
churrasqueira, área -'para' secar roupa
própria, 2 vagas de garagem, bem
localiladõ, valor R$ 200.000.00

.

Cód. 3015 TERRENO - BARRA DO Rio
CERRO - um lote. 1000t.). APÓS A Maíwee,
com 449,?O m' R$30.000.00

PROJETOS E

CONSTRUÇOES _

Ternos projetos com equipe
.

de arquitetos e engenheiros,
com grande experíência no
mercado de construções.

Deixe torías as preocupações e os

desgastes estressantes e
. emocíonals de uma construção par

nossa conta, enquanto isso você
desfruta os sabores da vida até a

entrega das cnaves. FINA�CIAMOS
PELO SISTEMA (SFH).

Cód. 60016 ALUGA
. Apartamento Centio - ap. com 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 cI� garagem. bem
localizado valor.R$·1 000,00

cód. 6015 ALUGA kiHnet Centro - com águaê
luz - valor 390,00
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COMPRA I VENDE:
-

CAIA,rA
Fone/Fax:(47) 3373·3404
E-mail: vendas@imobiliariaws.com.br
r_..·.�

www.imobiliariaws.com.br

IMÓVEIS

Rua: Norberto Silveira Junior 233 Centro Guaramirim SC

ProgressofGuaramirim
vende-se casa mista
com 2 quartos, sala,
cozinha. lavanderia,
banheiro e garagem,
casa toda murada
com 70m' e terreno
com 300m'. Otima
localização

Ref. 00.29 CENTRO/GUARAMIRIM
vende-se linda casa no centro de

guaramirim com 1 suíte master, 1 quarto,
sala, cozinha com 'moveis sob medida e

lavanderia. casa com 96m' de area

construida e terreno com 4ô4m'. casa

linanciavel pela caixa economica federal.
R$ 223.000,00

ReI. 0004 CENTROfGUARAMIRIM
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 gar�gelit
, casa com 238m' de area construida e

,

terreno com 700m'.

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

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

416m2. Grande oferta, R$ 48.000,00

IIOFERTA DA SEMANAII ÚLTIMA UNIDADE

apartamento com 2

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

garagem. aptocorn
67m'. R$ 75.000,00

Ref. 0001 CENTRO/GUARAMIRIM
vende-se linda casa no centro 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.

Ref. 0038 CAIXA O'ÁGUA/GUARAMIRIM
linda chacara no bairro caixa d agua com

lagoa, casa mista de 102m2 contendo 3

quartos 2 banheiros sala cozinha. area de
, serviços e vaga de garagem. Chacara

com 20.050m'

Ref. 0018 CENTROfGUARAMIRIM
vende-se linça casa no centro de

guaramirim di suite, 2 quartos, sala de
estar, sala de jantar, sala de tv, cozinha, 4

banheiros, garagem'e ampla area de
festa. casa cf 390m' e terreno cf 542m'.

R$ 3�0.000,00

Vende-se lotes
apartir de

R$ 28.000,00.
. Financiamento

direto com a

imobiliaria.
ReI. 0049 RIO BRANCO/GUARAMIRIM

vende-se terreno no bairro rio branco c!
107.732.50m2 defrente parase 413.

R$ 160.000,00

ReI. 0016 BEIRA RIOfGURAMIRIM
vende-se casa em alv., com 1 suite, 2
'ouartos.sala.cozinha.z bwc, vaga-de

garagem, area de festas e piscina.
casa cf 180m2 e terreno cf aprox.

900m2 R$: 180.000,.00

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Facilitamos seu crédito junto a CAIXA

" Casas Prontas
" Lotes a venda em .

diversos pontos da cidade.
• Loteamentos Próprios

Anúncios com validade de 5 dias após a veiculação.

Ref. 0005
AVAl/GUARAMlijlM
vende-se linda casa

em alvenaria no bairro
avai com 1 suite, 2

quartos, sala, cozinha,
3 banheiros, área de .

serviços, 'garagem,
área de festas e

piscina. 270m' de área
construída terreno com

3601lj',otimo
acabamento:
R$ 225.000,00

Atnizade/Guaramirim Residencial São Luis,
lotes cl ampla infra· estru1ura, pronta para
consnuníotes com escritura. um projeto a

anura de seus sonhos ruas' pavimentadas e

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

floresta nativa.
'

Ref. 0013 AVA.l/GUARAMIRIM linda casa no

bairro Avai com 3 quartos 2, banheiro sala
cozinha area de serviços garagem e area de

festas 60m2 de area construída e terreno com

306m', casa financiavel pela caixa e,conomica
federal. RS 80.000,00

.

TERRENOS
• Ref. 0067 AVAí 360 M2 R$ 25.000,00
• Ref. 0032 TERRENO NO BEIRA RIO R$
30.000,00
• Ref. 0046 MASSARANDUBA AREA DE TERRA

COM 263.000,00 M2
• Ref. ,DOSO VENDE-SE TERRENO NO BAIRRO
VILA CAROLINA COM 400M' R$21.500:00 '

• Ref. 0034 VENDE-SE TERRENO NO AVAl R$

27.000,00
• Ref. 00,53 VENDE-SE CHACARA E!'A
GUARAMIRIM /BRUIDERTHAL ,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' avai/Guaramirim vende-se terreno
com 366m2, R$42.500,OO

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Seu imóvel está aqui. o prazer esta em

cada detalhe qual é o

tamanho do seu sonho?

MORADAS DA SERRA -

Localização privilegiada,
espaço gourmet, com forno
de pizza; churrasqueiras
deck e piscina e play ground,
APROVEITE AS ULTIMAS
UNIDADES DA TORRE A,
coberturas especiais. Rua
Hilario Floriani esquina com
Joao Planinscheck (ao lado
da jartec)

ALUGUELAPTO.

If" ""'I

h
"

'" . ., .

...C_RE_C...I ...
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·3-J
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· �

eVENDE oALUGA·
cADMINISTRA

www.imobiliariahabitat.com.br

3371.8009 •. CASAS

jlRel
.

:Casá de
01 bwc, cozinha,

área de serviço, garagem
chur, Valor R$"i20.0.o0,oO.

ALUGUEL COMERCIAL

L
•

..

...'
.

, .%<::. t
,"

�

...
.,,' . ):_ """*�,_;M,,c :,-.:: .• ..

•

, .. '..'

.br • habitat@imo.I)Hiól'ighobitaf.com.br' • Ruç Fe·'rpe Schmidf, .157 (pr6x.
,�� *'1 .><.
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- apartamento com

três dormitórios, sala
para dois ambientes,
bwc. cozinha,
lavanderia, uma

vaga de garagem,
RS 110.000,00

-:-
�----------------------------------------------.-------------------------------------------------------------------------------�

l' piso: área comercial;
banheiro e garagem.
2' piso: residencial

apartamento com quartos,
banheiro, sala, e cozinha.
R$ 240,000,00

Ed�ício Jaeser
II· terceiro
andar- apto
com suite mais
dais dorm.
sala estar e

jantar, owe
social. cozinha,
lavanderia. uma

vaga de
garagem.
R$160.000,00

Rua Prefeito José Bauer, 'bairr-o RAU

Apartamentos de 02 e 03
, dormitórios:

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

direto .ef a imobiliária)

CORRETOR
DE IMÓVEIS

R$ 500,ÔOO,OÓ
11$100.000,00
RS120,000,OO
R$ 97,(100,00
R$ 30.000,00
R$ 97,000,00
R$ . 55,000,00
R$ 25.000,00
R$ 30.000,00
R$ 180.000,00
R$ 70.000,00
R$ 25.000,00
R$ 250,000,00
R$ 45,000,00
R$ 27,000,00

003 - Santo Ántonio, íerreno com área de 89,258.00m' .

004 - Vila Nova. terreno com área de 3t2.97m'. Aéeita apartamento até RS 50.000.00 como forma de pagamento.
007 - Santo Antonio, com área de.52.352,00m'.
014 - Nereu Ramos, com área de 990,29m'
020 - Corupá, terreno com área de 945,00m'.
037 - Nereu Ramos. terreno com área de 714,OOm'.

'045 - Vila Lenzi, com 450,OOm' ,

056 - Santa Luzia, terreno com 3oo,00m',
057 - santa Luzia, terreno com 300,OOm'.
064 -'Estiáda Nová terrenn com area de 89.00o,OOmi

- 065 - Santo Antonio, com área de 10S.000,OOm'.
069 - Nereu Ramos, terreno com 337,SOm',
109 - Nereu Ramos, área de t t A70,oOm' (ótimo pf indústria)
111 - Schroeder, terreno com área de 3,042,OOm',
125 - Schroeder, terreno com 489,a6m',

APARTAMENTO:
046 - Apartamento - Cenlro, com área total de 16S,00m', R$ 175.000,00

. CASAS /r-.;� ",c,

010 - Jaraguá 84, casa com 38.56m' e terreno com 207.55m',
017 - Chico de Paula, casa de alv. cl 140,00m' e terreno cl 720,00m' (aceita troca por outro imóvel)
024 - Vila Rau, sobrado cl 219,00m' e terreno cf 390,00m'. Mais uma edicula de 70.00m', Negociável.
031 -Ilha da Figueira,.casa de alv. c/132.00m' e uma de mad, de 50,OQl1i' cl terreno de 525,00m'
(aceita apto de menor valor em Jaraguá, Florianópolis, praias,.,)
040 - Água Verde, casa com tSO.OOm' e terreno com 360,00m'.
050 - Cenlro, com uma casa mista de 125,00m' e terreno com 774,00m', Aceita Proposta.
052 - Vila Lalau - sobrado residencial ou comercial com 395.00m' e terreno com 37S,70m'
074 - Nereu Ramos, casa de alvenaria com 10a,00m' e terreno com 322,00m'.
083 - 8aependi sobrado com 2S0,00m' e terreno com S48.00m'.
096 - Tifa Martins - casa de alvenaria com IS0,00m' e terrenó com 30t .07m',
104 - São luis. sobrado com 199,OOm' e terreno com 3S0,00m'
154 - Schroeder, casa de alvenaria com 48.00m' e terreno com 450.00m',
155 - 8R 280, sentido Oorupà, cl casa de alv. de 170,00m'.lanchonete, mercado, borracharia, terreno cl área aprox. de 20.000,00m',
(ace�a casa em Jalaguá).

'

Valor a combinar
168 - Estrada Nova, casa de alv. cl 70.00m' mais edícula (aceíta carlo na negociaçáo) R$ 50.000,00
175 - Nereu Ramos, casa de alvenaria com 72,'oOm' e terreno com 378,OOrri'. R$ 55.000.ÓO
186 � Ribeirão Cavalo, casa de alvenaria com 1 OO,OOm' e terreno com 437,SOm'. R$ 75.000;00
186 - Santo Antonio. sobrado com área de t70,00m' e terreno com 2,500,OOm'. R$100,000,00

,If__-x_j�-A�:::� _,% 'oW';"

RS 35.000,00
R$140.000,00
R$165.000,00
R$150,000,00

RS 165.000,00
R$ 350.000,00
RS 445.000,00
R$ 80.000,00
RS 300.000,00
R$ 80.000,00
RS 180.000,00

,sALACOMERClAl .. E GALPÃO
017 - Ãgua lierd�, Sala COJllcrcial'com 68,12m'.
065 - Sala Comercial térrea, bem localizada no. centro da cidade, com 97,OOtn',

45:0"00,00
RS.161Í.OOO,00

smes
026 - Sanlo Antonio, com área de 475.650,OOm'.
044 - Nereu Ramos.com área de GO_OOO,OOm', com casa, area de testa. rancho.Iaqoas.
070 � Sanlo Antonio, com casa, com área.de 7.3S6.50m'.
082 - Ribeirão Cavalo, com 57.500.00m', com casa. rancho, 021a90as,
089 - Santo Antonio, mini sitio com casa de alvenaria, rancho, com área de 7,125,OOm'.
090 - Schroeder - com uma casa de alvenaria com 70,OOm', rancho, com área de 33,740.00m'.
123 - Santo Antonio - com área de aO,OOO,OOm'. aceita carro na·negociação.
184 - Caimão, Itapacu, cf 30.000rn', Casa mista 50,00m'. aviário, 01 lagoa, 1000 pés de eucalipto.

R$ 500,000,00
.

R$ 300_000,00
R$ 55,000,00
R$ 135_000,00
R$120,000,00
R$ 170_000,00
R$ 75,000;00
R$ 220.000,00

ALUGUEL
Schroeder - casa de alvenaria nova -

João Pessoa - casa de alvenaria-
'�$36Õ,OO
R$�80,OO

(OMPRA .. VENDE - ALUGA - FAZ DOCUMENTAç40 IMOBILIÁRIA - R: Guilherme Weege, 166 - Edifício Bergamo - (entro :
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IMÓVEIS

Água Verde· Terreno 420m2 1 suite + 2 qtos, sala
de estar, coz, lavanderia liS 122.000,00

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

bwc, cozinha, lavanderia,
dispensa, tsuíte cf closet e

banheira, + 2 dormitórios, sala
.

intima; bwc social. Excelente'
. acabamento Em massa corrida,

Água quente, piso Lamínado e

poréelanato.
.

Res .. Premier
A partir de

R$ 90.000,00

Prédio
4 Aptos por andar - Área de lazer com

churrasqueira - Céntral de gáS
Portão e porteiro eletrônicoApto c/120m' 2

onrrnitórics sendo 1
suíte c! closet, BWC·
social;sala de estar e

jantar conjugadas,
cozinha mobiliada,
sacada c/
churrasqueira, área de

.

serviço + duas vagas
de garagem; salão de
festas decorado em

Apartamentos
Sala cf 2 ambientes, cozinha integrada, sacada cf
churrasqueira, 2 quartos (com
ou sem suíte), lavanderia, bwc social

;1

-

Residencial Athenas
Czernievicz Apto DUPLEX

4 saías, cozinha, 1 bwc social, lavabo,
2 suites (sendo 1 cl colset e banheira), + 1

dormit
Sacada e área de festas privativa,

.

Trabalhado em gesso, luzes embutidas,
. Cozinha mobiliada, venha negociar!!!

Sala cl 2 ambientes, cozinha integrada, sacada cl
churrasqueira; 1 suíte e 2 quartos, lavanderia, bwc
social. '

Duplex tipo 3 cf 220m2 privativos, sala de jantar e

estar, 1 suite master cf sacada + 1 suite simples,
2 quartos, bwc social, coz. lavanderia, salão de .

jogos + terraço com churrasqueira e 2 vagas de
garagem.

Res. Campagnat À partir de 160.000,00
Prédio cl 3 aptos por andar, Elevador,Área de
lazer cf piscina Playground e churrasqueira,

Central de gás, Aquecimento de água
Apartamentos Sal� cf 2 ambientes,Cozinha

integrada, tavanoería.Sacada cf churrasqueira,
Suite cl sacada + 2 quartos

cf aprox. 50m' Vila Rau

Entrega Nov./2009. Ótimo pi investidor
.sacadac/ churrasqueira, 2 quartos{com ou sem

suite), lavanderia, bwc social

.
.Jrês 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 noca

Barra Rio Molha

Sobrada, terreno cf 450m2 2 salas,
bwc social, 1 qto, cozinha,

lavanderia, garag p/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

Sala Comercial
No Czerniewicz apósa canarinho
.

Cf 63,40m2 Aluguel R$ 700,00

Rio da Luz

Galpão pré-moldado cf 200m2
Escritório 40m2 R$ 190,000,00

Terreno de 10.845m2
Localizado na Rua Padre Aluisio

Being - Barra do rio cerro - próximo
ao noviciado

Terrena - Vila nova R$ 300.000,00
.

Localizado na rua 25 de julho
c/1.541,25m2 planos

.'

Barra Rio Molha
Terreno 8.000m2

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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3370.112219117-1122· Ivana Capraro
www.iva.naimoveis.com.br

ivana@ivanaimoveis.com.br

Corretora de

Irnóvei§

2006 - RESIDENCIAL TORRE di LUNA, BAIRRO VILA NOVA, .2
QUARTOS, BWC SOCIAL, SALA DE ESTAR, JANTAR, SACADA COM
CHURRASQUEIRA, COZINHA, LAVANDERIA, 1 VAGA DE GARAGEM

PREÇO: R$ 115.000,00

2000 - RESIDENCIAL VENEZA, BAIRRO VILA LALAU, 1 SÚITf, 2 .

DORMITORIOS, BWC SOCIAL, SALA DE ESTAR/JANTAR,
COZINHA/ÁREA Dl: SERViÇO, SACADA COM "cHURRASQUEIRA, 1

VAGA DE ESTAOIONAMENTO PREÇO: R$111.000,00

2001 - RES.IDENCIAL VANCOUV_ER
1 SUíTE, 2 QUARTOS, BWC SOCIAL, SALA DE ESTAR, JANTAR,

SACADA COM CHURRASQUEIRA, COZINHA, LAVANDERIA, 2 VAGAS
.

.DE GARAG�M, VALOR: R$ 209.000,00

*Preços e produtos validos até a próxima edição deste jornal.

HELIANO
Protocolo.200�.24.02.00394

. (47) 8428-2835

Corretor "de imóveis
.

www..imoveisjaragua.com.br
"UM NOVO CONCEITO £M IMÓVEIS PARA JARAGUÁ DO SUL E REGIÃO"

APARTAMENTOS
Ref 2010 apto 100m2
Centro em construção
Ref 2017 apto 100m2
Czerniewicz
Ref 2015 aptos a partir de
94m2 Centro

CASAS:L.- .1..-_-----""-""�;;.;;...,.._..;....;.,..- ---I
Ref 1 020 Casa em Madeira
130 m'Jgua 99 .

TÊRRENOS
Ref 4010 300m' Centro,
Corupá
Ref 4011 500m2 Amizade
Ref 4015 450m2 Figueira

,__ l...- �--l...--__-_--I Chácaras:
.....-------.,--------:----.,---------1 Ref 3010 na Barra,

110.000,00 m2
·Ref 3011 na Barra,
127.000,00 m'
Ref 3012 na Barra,
124:000,00 rn'
Ref 3013 Schroeder'

,

12.500m2

Consulte também outras'
opções de imóveis

também nas práias;__.

Ref 1015 Sobrado 280m'· Ref 101_9 - 2 Casas:
. I

Rel1 �27 .

- 70m2

�!!!!L..._'_�.' 11 mad�! al.v. FigueIra Schroeder

www.imoveisía�ua.com.br
corretor@imove·isjaragua.com.b
helia11O@lmoveísjaragua.com.b

Fone 47-.84282835
,

,

--- 1002 - CASA NO
AMIZADE, LOTEAMENTO
WILLE DE FRANCE', 1
SUíTE, 2 DORMITÓRIOS,
SALA DE ESTAR E

JANTAR, COZINHÁ,
LAVANDERIA, BWC

.

SOCIAL, GARAGEM P/2
CARROS, ÁREA DE FESTA
PREÇO: R$ 223.000;00.

1005 - CASA NO
-

BAIRRO AMIZADE, 3 :

DORMITÓRIOS, 2 BWC,
SALA DE ESTAR, SALA
DE JANTAR, COZINHA,
LAVANDERIA,
GARAGEM COM
CHURRASQUEIRA,
DISPENSA PREÇO:
R$147,OOO,GO

1006 - CASA NO,BAIRRO
AMIZADE, NO LOT. WILLE
DE LYON, 1 SUíTE, 2
QUARTOS, BWe SOCIAL,
SALA DE ESTAR JANTAR,
COZINHA, ÁREA DE

SERViÇO, ÁREA DE
FESTA, 2 VAGAS DE
GARAGEM. PREÇO:
R$ 225.000,00

/'

��,,,,*�.,
OPORTUNIDADE: Otim.o Prédio (sobrado)
NOVO com 2 apartamentos independentes, ambos com suíte,

. mais 2 dormitórios e demais dependências. Área 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 tranqüilo, no bairro Czerniewicz -

Jaraguá do Sul. Averbado. Valor: de R$ 360.000,00 por
.R$ 320.000,00. (aceita imóvel ou veículo de menor valor)
Contato: 3371.1970·ou 9929.8265 C�ECI: 14237

TERRENO - EM B�UMENAU - se - VENDE-SE OU TROCA-SE POR IMÓVEL EM JARAGUÁ DO SUL

ComerciáVResidencial- Rua Francisco Vahldieck, no bairro Fortaleza. Área: 1.411 m2• - 24,3!f1 de

frente para rua comercial, 60m de frente para servidão lateral pavimentada, 22m de fundos e 70m do lado
.

direito. Próximo ao Hospital ga FURB e com acesso rápido ao centro pela ·via expressa.Terreno alto, ótimo

para construir prédio comercial de frente para a rua principal e prédio residenclal de frente para a servidão.

CONTATO FONE (47) �929-8265

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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IMÓVEIS

SPEDITO-
IMÓVEIS. - CRECI:,4364

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

3275·33 O
3055-0707

rnsn: espeditoimoveis@hotmail.com
. skype: especno.ímoveíst

vendas@espeditoimoveis.com.br

Ref. 560 • Casa de alvenaria, 02 pavimentos, 04
dorrrÍitórios + 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,
Re1.579· Casa de alvenaria, 03 dormitórios

sendo Dl suite, 01 vaga na garagem,
churrasqueira, área priv, 1 DOm", área terr.

.

4üOm2, toda legalizada, aceita-se carros,
terrenos como parte do pagamento. Bairro:

Amizade, R$ 139.000,0
Ref: 568 - Terreno no lotéaménto Beulvista,

área nobre da cidade, rua asfaltada, lado direitó,
com escritura, pode ser financiado, área do terr.
378m'. Bairro: Amizade, Valor: R$ 90.000,00
ReI. 553 - Chácara com casa de }Ivenaria, 05 .

dormitórios, área privo 96m', área terr.
. 27.500m2, coin íagoa, aceita-se outro imóvel na

negociação, Bai([o: Pedra Branca. R$ 65.000,00

Ref 575 - Casa mista, 02 dcrtnitóríos, sala,
cozinha, Bwc, toda murada, tem escritura,

.

aceita-se propostas, Bairro: Jaraeua 99,.
R$ 68,000,00

. Rel.540 - Terreno com área total de 5.871m2,
tem escritura, rua asfaltada, próximo a Unerj .

. '

Baírro: Água Verde.

Rel.50S:'Casa de alvenaria, 03dorrnitórios, 02
banheiros, 02 salas, área de serviço,

.ehurrasqueira. Bairro: Três Rios do Norte.
R$: 45,000,00,

ReI. '532 • Casa de alvenaria, 04 dormitórios,
garagem, área de festas com churrasqueira.

Aceita-se propostas, Cidade: Schroeder, Bairro:

nopavaçu R$110.000,pO
.

Ret 57{ - Casa de alvenaria, 03 dormitórios
sendo 02 suites e 01 closet, sala e copa

conjugada, Bwe principal, área de serviço,
garagem,churrasqueira, área prív. 120m' e área
·t.err. 335,50m'. R$ 170.000,00 Bairro: Amizade .

. Aceita-se propostas.
Rei. 573 - Casa de alvenaria, 03 dormitórios,
sala, cozinha, Bwc, garagem, Gam janelas de
aluminio, toda murada, área total de 464m2 e

aprox. 100m2 de área priv R$110.000,00
Bairro: Estrada Nova,

�

Ref. 548 • Galpâo comercial, área consmnoa de '

225m2, área terr. de 770m', rua de paraíelepípedo,
tem escritura, acena-se propostas. Bairro: Barra.

.

1'\$ 330.000,00

. Ref. 501 • Casa de alvenaria, 02 pavimentos, 02
dormitórios, 01 suite, 02 sala, 02 Ilanheiros,

escritório, área de festas com churrasqueira, 02
garagens. Aceita-se outros imóveis na negociação.'

Bairro: Barra. R$ 220.000,00
.

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

• 2 dormitórios + 1 suite,
• 1 dormiório + 1 suite.
'. 5 saías comerciais.
• 12 pavimentos:
• churrasqueira na sacada;
• piscina;

.

• salão dç festas;
• playgrond;' Eina�c. direto cf a construtora

• -financiado em até 120 meses

CRlaúMA¥*'_CONSTRI,1(,m .' ..

Ref. 564 • terreno com 324m' (12x27). Com Infra
estrutura, plano, próximo de escolas, postos,

.

-

padarias. Bairro: Santo Antônio R$ 25.000,00 à
vista ou entrada de R$ �,OOO (negociável)+

parcelas de 1 salário minimo.

R8I. 559 - 4 TerrenOs Grandes no Rio. cerro,
Terreno com 'Z2LllI:!i RS 30_000,00
Ierreno com IQ§,45m' R$ 30.000,00
Terreno com 921 ,75m' RS 32,()OO,OO
Terrenó com 9�O,OOm2 RS 32.000,00

Ref.·589 • Teyreno com área total de 406m2

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

Vilalenzi: RS 60,000,00
'

'",:--. .

Vende-se
'Audi 2005.A3

.

completo menos

teto, cor azul
marinho.

Fale com um "Corretor On line" acesse o site: www.espedito.i.mov·eis.com.br
_',
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Corretor de Imóveis Corretora de Imóveis

Compra, Venda, Locação e AdrninistraçãoCREO - 13252

- e h á c a r a c o rn]
1 A62.500m', contendo I

'I
benfeitorias, 50 morços I
de pastagem, 06:

[tanques de peixes, a;
i nascentes e ptantações.]
feorupá-.Se, valor:j
i1.500.000,00. . 11 Terreno com 57.500m2• Com 15 míl pés

l.de eucalipto com idade de 5 a 7 anos.
I

Corupá, pelo valor de R$ 21 0,000,00

próximo ao

correio com 03
dormitórios, sala,
cozinha,
lavanderia, -

despensa",I Terreno com 265,OOOm', a
'

i
3 km do centro de Corupá
SG, .pelo valor de R$ I

190.000,00.' i
,' _ _."¥_,�_.,;.,,�w_.�w ,�_,,.,,_,,_,-.j..

[Terreno de 11.500m', i
13.700 pés de banana i
i branca.Or casa de alv, de I
1 120m' .rua Ervine Moreira,! .

ICorupa.Valor de R$ i

1135.000,00. I

T;-;;';-;:'-�'c o ·.mi

! 3 7 . 5 O Om' , t o d. o i
desmatado, próprio para i.cháoara ou

I reflorestamento, a 4 Km i

I do centro de Corupá, no .

valordeR$60.000,00. .

sobrado na Rua 28
de agosto, ao lado
do Hotel São
Bernardino, com

336,OOm�, 03

amplos dorm.,
copa/cozinha,
despensa, lav.,
garagem,02
banheiros, sendo 01
cf banheira, no valor
de RS 300.000,00

Ie h fi c a r a c o ml
p25.000m', contendo

.1 uma casa mista, piscina,
[p astaqern, lagoas,
110.000 pés de banana,
[localizada a 7 Km do
lcentro de Corupá-SC,

. !Valor: R$190.000,00.

Chácara Chácara, terreno,
casa, de mais 149.000m', com .·6.000

moradias, laqoas, terreno pés de eucaliptos e área
c e r c a do, 8 O % e m pronto para plantar mais

pastagem. 01 cavalo, 08 5.000 pés, 2 rios,
cabeças de gado, Estrada localizado a três Km da
Rio Natal, Corupá. Valor R$ , i

L_. ._.__ ._ 220.��:.�_... �.__��... ., � ..�.... -,-.--.-...�,

.Casa com 195m', terreno
!com 1704m', pomar nos

. : fundos, terreno encosta no'
: rio. Localizada no Bairro
iSeminário,Corupâ. ValorR$
1165.000,00.

Terreno com 4.000.000 :
m'. Localizado no Morro"
da Igreja. corupa, peto:
valor R$ 1.600.000,00. ' Casa em construção no bairro Corücena, na Rua José Rover

Belegante, próximo ao mercado Dourado, terreno com

567,OOm2 e área construida de com 02
1:Iormitórios, e demais aceita

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 - Jaraguá do Sul - se

www.imoveisemjaragua.com.br

CASAS ReI. 20.li1 • Apto - ViI� Nova com 1 suite, 2 dcrmítóríos , 1 vaga.de garagem RS
250.000,00
Rel.1511 - Barra Velha -sobraco "afio padrão" R$ 260.000,00
Rél. 1521 - Baependi - sobrado afio padrão "Interno inacabado" prox recr, Marisol
RS 385.000,00

.

Ref. 281 • Penha - casa aíto padrão "frente Pi o mar" RS 550.000,00
ReI. 1571 - Cenl.ro sala comercial ótimo para clínica, c/255m' + 2 aptos 275m'
+ sobrado c/piscina R$1.000.000,OO

CASASIAPARTAMENTOS
Rei. 1711 - Chico ife Pauta- Casa de madeira com 2 dormitórios, R$55.000,OO
Rel.l001-Jaraguá99- 3dormítórios, sala, cozinha, owe. R$ 59.000,00
ReI. 801- EslradaNova - casaalvenariaR$ 70.000,00
ReI. 1851· Rau· 3 dormaórtos, sala, cozinha, owe (forro de madlera) RS70.00D,00
Rel.1721 - São Luis - Madeíra- 2 dcrmnõnos, sala, cozinha, bwc R$ 75.000,00
Rei. 1921 - Apia· Novo na Barra do RíoCerro' 2 dormitórios, 1 vaga de garagem
RS 75.000,00
Ref. 1991 - Casa -João Pessoa - 2 dormitórios, owe, garagem - R$ 80.000,00

.
ReI. 1991 - C�sa - João Pessoa- 2 dormitórios R$ 80.000,00
ReI. 1672 • Vila Lalau - apto em construção, Residencial Vermont. com 2

dormitórios, sacada c/churrasquera, garagem, a partir R$ 90.000,00
ReI.1901-Rau-1 suíte, 1 dormitório, owe, garagem paradoís carros.

ReI. 1401 -aarra Velha- casaS dormitdemaisdepend. RS 85.000,00
ReI. 1971 - casa- Tifa Marlins - 2 dormitórios, í bwc. garagem - R$ 90.000.00
ReI. 170i - Água Verde, 2 dormitórios, cozinha, bwc, lavanderia RS 95.000,00
ReI. 1931 : Área- Manso200 00011)2 RS100.000,oO
Ref. 1931 -Area- 200.000m2 - RS1 00.000,00
ReI. 621- Chico de Paula -casaqunto comercial3qtos, sala, copa, coz., 2 owe
RS108.000,00
Ref. 541 - Ilha da Figueira - casa-alverara - 6501' • terreno êOlll c:.'" casas -

casa madera- 57m' terreno esquina - RS 11 0.000,00
.

ReI. 1891 - Três Rios do 'Sul - RS 110.000,00 com 3 cermitóríos, 1 bwc, .6
garagem para dois carros.

Rei. 2071 - Apto - Jaraguá Esquerdo - 1 Suite, 1 dormitório, 1 vaga de ga, dgem
I!S 117.000,00
Ref. 2041 - Casa - Vila Lenzi - 2 dormitórios, 8$120.000,00
Re1.1091- Casa 3dorm. zbwc, 2 saías portão etetc, piscinaR$125.000,00
Ref. 971 -Barra -casajunto comercial5 dorm. (r. WaHer marcuardí) R$130.00Ó,OO
Re1.1241- Vila Nova -casa 130m2 madeira - R$130.000.00
Rei. 1661 - Cenlro - apto em construção, Residencial Aquarela:com 1 suíte, 2
dorrnitórios, cozinha, garagem, sacada c/chur. c/11 9mt. R$140.000,OO
Ref. 1841 - Araquari - Sobradocom 3 dormitórios, 3 bwc RS 140.000,00
ReI. 1841- Casa - 3 dormitórios, 3 BWG, Araquari R$140.000,OO
ReI. 2031-.Casà - Sanlaluzia- Residência e 2salas{;omerciais - R$140.000.00
Rel901 • Sanla luzia - casa suite + 2 dorm. + sala comercial R$ 150.DOO,00
Ref. 1811 - Chico de Paula - Casa mista com 3 dormitórios, Z saías, área de
festas c/churrasquelrae piscina RS 160.000,00'

-

RS831- Vílal..enzi -Squartos, sala, copa, Ílwc, suite, chur., cozinhaRS.180.00Q,00
ReI.1101-Cenlenário- 2casasnomesmoterreno150m'+70m' R$iaO,OOO,OO
ReI. 1831 - Chico de Paula, 4 dorm.,? bwe, 2vagas de garagem R$ 230.000,00
Rel.l041- Barra Velha - sobrado linda proxa praia R$250.0aO.

APARTAMENTOS'i TERRENOS

SALA COMERCIAL
Rel1491 - Rau - sala comercial ci garagem (prox. Uneli) R$ 35.000,00
ReI. 1751- Sala Comercial· cenlro com 41 ,50 m2 R$ 56,000,00

,TERRENO
Rilf. 774/775 -Jaragua Esquerdo -prox, arena- RS 53.000,00
Rel431 -Jaragua Esquerdo - R$ 45.000,00
·Ref.1731-Jaraguá Esquerdo R$46.000,OO
ReI. 514i515· Chico de Paula - terrenos 432m' RS 47.000,00
Re1.1981- Terreno·Água Verde· RS50.000,OO
Re1.1801- ÁguaVerde-455m2RS55;OOO,OO
ReI. 1983 - Terreno - Água Verde -327,00 m2 R$ 55.000,00
ReI. 1961 - Terreno - Chico de Paulo 350,00m2 R$ 55.000,00
ReI. 1951 - Ierrenn- Chico de Paulo 392,00m2 R$ 55:000,00
Ref. 1541 - Rau • terreno 360m' RS 58.000,00
ReI. 2061 - Vila Lenzi - 406m2 - RS 69.000.00
ReI. 2081 • Terreno, Vija Lanzi- 406m2 R$ 60,000,00
REf.1252· Chico de Paulo, 445.50m2 RS 70.000,00
Ref. 852 ·lIha da Figueira - terreno 1300rri' RS 71.500,00
Ref. 1681 - Ilha da Figueira - 37D.80m2 R$ 75.000,00
Ref.1531-lIhadaFigueira-terreno 3air,17m' -RS 76.000,00
lle1.1532· IIhadafigueíra- 503.30m2 R$90.000,OO
ReI. 1881 - Barra do Rio Cerro - ótimo para comercio - 620,50m2 RS 92.000,00
REF. 1861 - JGUÁ ESQUERDO - CONDOMINIO OASAZALÉIAS R$ 125.000,00 .

ReI. 1941 • Terreno - Vila Lenzi 250.000m2 R$ 250.000,00

SllJ!lJC!lÁJ;i\HA
ReI. 861 - Molha/Massaranduba - 260.000m' RS 95.000,00

. Rel.551 - Compa -1 Qasa de alv "estilo chale" - 40.779,00m - RSl 05.000,00
ReI. 741- Rloda Luz - 2casas c/72m', em alv., água corrente- 6.20001- R$1 t 0.000.00
Rel.1141 - Garibalde - area deS777m2 com casa RS 220.000,00
Ref. 1741 - Garibaldi 75000m2 R$ 320.000,00
ReI. 663 ·Massaranduba -llagoas casas, areadefesta 23a.OOam'. R$600.000,00

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

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

Casa com 3 dormitórios, 2 saías, piscina,
ortào eletrônico RS 125.000 00
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3372-1122
. www.vivendaimoveis.com

'REF :1122 - Centro - Rua Barão do
Rio Branco - Ed. Schiochet " apto

130m'. R$155.000,OO

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

apto 75m2. R$ 97.000,00

CREel 2354-3 J

REF 1159 - Vila Lalau - Rua Pedro A.
Fagundes, 45 - Ed. Vitória Ré�ia - apto

75m'. R$110.000.00

REF 1161 " Centro - Rua Henrique
Piazera " Ed. Aléssio Berri - apto

174,45m'. R$ 300.000,00

REF 2461 - Amizade - Sobrado alv.
. 400m2. Terreno 600m'. R$

700.000,00

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

E-mail: falecom@vivendaimoveis.com

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 220m2.
Terreno 450m2. RS 610.000.00

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

em construção. Terreno 451m2.
R$ 230.000,00

RUA JORGE CZERNIEW1CZ, N° 400, AO LADO DO TEATRO' DA SCAR

REF 2567 « Schroeder - Bracinho -

Rua Mal Castelo Branco, 29 - casa
alv. 78m'. Terreno 450m'.

R$ 85.000,00

REF 2571 • Vila Lenzi - Rua
Esmeraldina Junkes Klein, 203 -

sobrado alv. 207m'. RS 200.000,00

na Vila Nova,
399m2.

R$ 85.000,00

TERRENO

Brúgnago, 50

suítes, 04
900m2.RS

REF 251 . Franciscq de Paula - Rua

ina. Terreno

1 • Guaramirim " 16 x 60 ""

960m2• R$ 4.800,00
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www.vivendaimoveis.com

REf 2288 - Vila Nova - Rua José '

Ma'rangoni. 55 - casa mista 130m',
R$110.000,OO

CRECI 2354-3 J

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

�C \!A'�a I]] C�C
L.A..J..:,.lLLLLI�

3372-1122,

E-mail: falecom@vivendaif!loveis.com RUA JORGE CZERNIEWICZ, N° 400, AO LADO DO TEATRO DA SCAR

REF 2517 • Centro· Rua Nelson
Nazato, 236 - sobrado alv, 564m'.

Terreno 900m2, R$ BOO.OOO.OO

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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W--IMÓV��,�
CZERNIEWCZ - casa alto padrão,
ter. 900m2, nascente de agua.

BAEPENDI
terreno

com 700m2
R$ 40.000,00

RAU (UNERJ) - casa

nova 3 quartos,
piscina

SANTA LUZIA -
.

crinha com agua
..

4.000m2 negociaveis
VILA LENZI

apto
3 quartos

R$ 140.000,00
VILA LENZI - apto.

Suite e 2 quartos -

troca por casa.

DELL
PRADI
iMÓVEIS

FINANCIAMENT.OS

• AQUISiÇÃO DE TERRENO + CONSTRUÇÃO
• LOTEAMENTO PRÓPRIO· CASAS PRONTAS
lií�_�"&%����Rua Joãe Januãrio Ayroso, 2633 • sl.01 • Jaraguá Esquerdo - JARAGUÁ DO SUL - se

Com 2 Quartos, Sala e Cozinha integrada, Banheiro,
Area de Serviço e Garagem - R$ 108.000,00

(Terreno + Casa + Documentaçõo para
.

FINANC. NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CHEGOU
O QUE FALTAVA PARA

JARAGUÁ DO SUL E REGIÃO

PREÇOS ESPECIAIS
DIRETO DA FÁBR/CA�

(o"rIi�iie.s de pagamento: , + 2x sem
.

juros com cheques ou 3x sem juros
com cartão de crédito. (onsulte

parcelamento em até 6x no cartão

COBRIMOS QUALQUER OFERTA!!!

De �4 à 64 das 8h às 12h e

das 13h30 às 18h .
.

Aos sábados das 8h às 12h.

Tel.! Fax: (47) 3370 1155
graffyartjaragua@terra.wm.br

Rua Walter Marquardt, 1250
Barra M Rio Molha - jara�uá do Sul

. . ,

Terreno no centro de JARAGUA DO SUL.
,

"

Area com aprox. 1.000m2

Tratar com Geovana em horário

eomerelal (47)3275·1500 ou 3371·1500

•."" .....,,-.t
.

Rua Rinaldo Bago 780 (rua nova da figueira).
Fone: 3370-1788 Plantão: 9113-1311.

Vende-se Casa em alvenaria cl 70m2 em terreno de
450m2, próx. Clube dos Viajantes. R$ 55,000,00

9974-1915
9923-6418
nernezioimoveis@p'op.com.br'

AMIZADE·3 qtos e demais dep. De R$ HlO.OOo.oo por R$ ,�u ' •.n.......uu

JOAO PESSOA - 4 qtos, demais dep. R$ 62.000.00. Aceita carro
.

JOÃO PESSOA· 2 qtos, garagem, demais dep. R$ 69.000.00
SCHROEDER - 3 qtos e demais dep. R$ 95.000,00
SCHROEDER -1 suíte, 3 qtos e demais dep. R$140.000.0o
SCHROEDER - Centro, 3 qtos, 2 bwc, demaisdep. + galpão, 120m2 .• R$130.000,00

PESSOA - 12x21. R$ 21.000.00
SANTA LUZIA - Área de 11.000m2. R$ 215.000,00
SCHROEDER 1- Área indo cf12425m2. R$ 120:000,00
Terrenos em Schroeder eem entrada a pártir de R$ 3.500,00
Área indo c/5.000m2, C/ terreno de 117.000m2.

* Compressor de ar

ALUGA·SE

* Rompedor de ped'!ls de concreto
* Trator de esteira

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

ALUGA·SE'
QUITINETES
EQUARTOS

MOBILIADOS.
Mensal e diário.
Próximó WEG II

Reserve também na prole.
3370-3561 c/ proprietário

.MANUTENÇÃO, DESBLOQUEIO DE VIDEO GAMES,
JOGOS, ACESSÓRIOS E CONSERTOS EM GERAL.

Destravamos o seu Playstation 2 (qualquer modelo)
na hora com 1 jO'go a escolha do cliente,

3 meses de garantia a R$ 100,00 ou 3X s/juros'

1_'....

,;

Rua Bertha Weege, 525, sl1 - Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul
Fone: (47) 3376-2206 - E-mail: planetagàme@hotmail.com.

.
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AGÊNCIA DE MPREGO
.www.premierempregos.com.br

CPF: IRG:. ISexo:
Nome completo:

" I Data de nascimento:

Estado civil: I Sua altura:. r Seu
"" I Fumante; I Habilitação I Categoria: I Possui veiculo:

Cidade onde nasceu: I Estado:

Possui alguma deficiência física? Qual?:

Nome da sua mãe;

E-mail:

Cidade: I Estado:

CEP: -

,I Rua, avenida, etc:

Ponio de referencia: I. Bairro:

Fone residencial: ,

I Fone celular: �_Fone para r,ecados /r: pere'conteto:

FORMAÇÃO EDUCACIONAL",,, " ", ' "

'

1· Grau ( ,) 2· Grau ( )' 2· Grau Técnico ( ) 3' Grau ( )
Nome da í,!stituição:

Formação escolar: Completo?:
Sim( ) I Es.tá estudando atualmente?:1 Qual série / fase?: '

Não() Sim() Não(- ) • .1
Qual curso acadêmico?:

-

Outros CLlfSOS: Ouíros cursos:

Outros cursos: Outros cursos:

Cargos que você ocupou: 1- Uitimo salário:

Nome da ,!mpresa: Ramo da Atividade:

Qllando entrou?: I QU�ndO saiu?; I POrqUê?::
, ". -

PENÚLTIMO EMPREGO
� A , , , ...

Nome da empresa: Ramo da Atividade:

Cargos que você ocupou: I Ultimo"": "

Quando emrouê: I �uando saiu?: '.1 Porquê?:

,

' ANTE�ENÚLTIMO EMPREGO
.

Nome da empresa: Ramo da Atividade:

Quando entrou?: ..1 Quandosaiu?:
, I Porq�ê?:

,Cargos que você ocupou: I Ultimo salário:

Outras atividades deserrvolvidas e connecimentosr-
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�. SINJOS f:lLtI:O ç,o'n,strutora e Incorporadora
,

j.santosfilhQ@terra.com.br
PJantão de vendas:

8434-:2371

.•�

� Pereonat� PISCINAS & CLIMATIZAÇÃO

Com l39,70m2 - Sl4te com closet + 2 quartos, 2 vagas de garagem,
área de chur. externa, BWC s!)cial, lavanderia, cozinha, sala estar/jantar.
Parcelamento direto com o cOnstrutor. 'Previsão de entrega: 6 meses,

__� Apartamentos de 2

quartos + banheiro.
sala, cozinha.
lavanderia e vaga
de garagem.
Entrega: Nov/2009.

Locaãzaçáo:
Baependi

Aptos de 2 quartos,
sala estar/jantar. BWC,
cozinha, lavanderia,
sacada c/ Apto tipo 1:
churrasqueira e vaga. 1- Suite + 2 quartos, COZINHA MOBILIADA TODEpCH.INI, sala
de garagem, estar/jantar, sacada cl churrasqueira, cozinha, lavanderia, BWC
Localização: Vila Nova, .

social. garagem .

perto da Prefeitura. ! Apto tipo 2: .

.

.:
Entrega: 24 meses Suite + 1 quarto: sala estar/janiàr; sacada c/ churrasqueira,

'

,

, cozinha, íavandería, BWC social. garagem.
I

.

Ju1i;àna
,

A partir de
R$ 99.000,00

.

A partir de
R$ 75.000,00.
Parcelamento direto'
em até 50 meses.

Residencial Gomes - Centro
Aptos corn suite + 2 quartos, BWC. sala estar/jantar. cozinha,
lavanderia, sacada com churrasquéira. vaga de garagém.

.

Área privativa: 95.33m2 _ R$ 120.000.00
Área privativa: R$ 81 ,17m2'- R$ 115.000.00
Últimas unidades!!!

Apto suíte + 2 quartos, banheiro, sala estar/jantar. cozinha.
I iavanderia. sacada com churrasqueira. garagem _ R$130.000.oo

i _ última unidade.
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IMÓVEIS

.. COMPRA. ,VENDE • ADMINISTRA

RUA REINDLDI 8.1.,278
• CENtRI • JABAlli •• Sil

Que ver mais?
Visite 'nosso site:

www .. imoveiscidade .. com .. hrIMÓVEIS

APTOS. Cf :2 QlOO, GARAGEM, SACADA C,ycmJRR.
.

NA vtLA NOVA, PROJt A PREFElruRA ertR.
-+ SA':J>O"A PARJ1R DE R$ 15.000,00 .

REF. 11019 � SAEP£NDI· R6SIDENClAl8El£l-·
APARTAMENTOS A PARTIR DE R$ 12.000,00

REF. ®O2·-� m.. t>01\ll£S - (PRÓX, ANGELONI

NOVO) APTOS A PARTIR DE I'f$ US.OOé,OO-ENTRADA
MAIS FINANCIAMENTO DIRETO Cf CONSTRUTORA.

No Centro'
de Joroguá!

(Próx. onti!ja
Marcotto Chapéus) .

Venda,s
Entrada + Saldo parcelado em até SOx

mlf:::ma4-�I- iRESII!:iElirolAUlilAmEl
m�j(!lll)- APTO. C/.1 SUíTE, 2 �UARTOS,

SALA DE ESTAR E JANTAR, BWC, COZINHA,
, ÁREA DE SERViÇO, GARAGEM.

1mF��-�ItlZ-reíii.�
m :ll:so..'(!)'OOj(!lll)-APTO, C/124M2. 1 SUíTE,

2 QUARTOS, SALA p/ DOIS AMBIENTES, CdPA,
.

COZINHA, BWC, LAVANDERIA, GARAGEM,
SACADA C/ CHURRASQUEIRA,

1RlEF, �-IJUt!fAIIMlIllliWErRA- TERRENO
C/ 2,600,M2, R$ 150.000,00

lm':$G2'S-.��OS-iIil$UOJl!J0Qi60C/
51,OOOM2, EXCELENTE PARA síTIO OU ÁREA DE LAZER,

iREF. __���O_.Mm�E·:"
11$ 3tl.�_- C/350M2 (14X25).

RE'ft'_H�\1I.A1R4Wl-.f3lil��"
TERRENO C/450M2.

O CORREIO DO POVO no",
FIM-DE·SEMANA, 3/4 DE MAIO DE 2ÓOB �

iREf.1I1l4'2-WU1l:\�I·-IR$:tt:6'(){OlJDf®- CASA

_
116M2. 3 QUARTO�, 2 BWC'S, SALA, COPA,

COZINHA, ÁREA DE SERViÇO, DISPENÇA, GARAGEM,
PISO CERÂMICA, PAREDES C/MASSA CORRIDA,

PORTÃO ELETÔNICO C/ INTERFONE,

iRE:F. mlll2 ·-iR:llmfWXOmlWAU()-I'RI$1IiWtml'QlllO
SíTIO COM 369,000,00 COM CASA DE

MADEIRA COM 110M2, 3 QUARTOS, SALA, .

COPA, COZINHA; ÁREA DE SERViÇO,

iRHF.:ltIlSO -iAM�lilE··4UWI!NI:tRm, U<l-nM2, 1

SUíTE, 2 QUARTOS, SALA, COPA, COZ., BWC, ÁREA
DE SERViÇO, GAR, P/2 CARROS. CONSULTE-NOS!

1RHF,:1m�8"-�AiNnVA-�O;Olr
DUAS CASAS 1° CASA 140M"- COM 3 QUARTOS,

SALA, COPA, COZINHA,BWC,GARAGEM,-ESCRITÓRIO,
ÁREA DE SERVIÇO,ÁREA DE FESTAS C/

CHURRASQUEIRA E PISCINA.

rmn:;.:liU$tt_·-ilmR�'-1l$1Ii'iDíO.m>i6&
CASA C/320M2 - COM 4 QUARTOS, 5 SALAS,
2 BWC'S, COPA,COZINHÁ, ÁREA DE SERYIÇO,

. GARAGEM PARA 4 CARROS.

iR£F�'-IESm;Q)AiNnVA:-!R$��
(PODENDO SER FINANCIADA) - CASA 100M'
COM 3 QUARTOS, SALA, COPA, COZINHA,BWê,

ÁREA DE SERViÇO, ÁREA DE FESTA COM
CHURRASQUEIRA E GARAGEM
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VENDE
ARIETUSA S. VEIGSDING.(TUZZAI .

Creci : 11.765

JADIEL VEIGSDING

Creci : 11707
" • .. • • • • • • • ...... '* • 4) ••

Compra - Vende - Aluga - Administra seu Imóvel e Condornínio
Tel.: (47) 3276-1572 - Fax.: (47) 3376-3659 - Plantão: 8836-1971 18805-8708

.

R. Barão do Rio Branco, 77 Cetro, Jaragua do sul - SC

Veja!!! novas opções de imóv�i:s,para você. àdquirir
.

ill' W", ti ",,,q;'

A 1001 Rio do Cerro - Ótima oportunidade _

Apto (68,27m2), 2 dorm., sala,copa,�wcJ,£ozinha,lav.• sac.';:,gar""prox. Malwe
Proposta, liberado para financ. R$';?:c.OOO,OO " ,rl "

AN 1002 - Baependi ,

Apto Novo (98 m2) cf
.

e dorm. sala,
garagem, ótima localização .valor R$ 9(j�bO
restante em 24 X,

, sacada com,ehCl(r eira, bwc,
entrada;k$ 36.000',00

, 4 .

R 2001 N - Nova Brasília
Residência (287m2) c/ 3 suítes, dormitório, sala de estar, jantar, cozinha, salão de

festas, 3 vagas de garagem, próximo ao centro. Valor R$ 260.000,00.
'

aceita, imóvel de menor valor.

R 2002 - Novissíma
Residência c/ suíte, 2 dorm., sãi�, copa, coz., gar., churr., excelente acabamento,
rua asfaltada. Valor R$172.000,00.

.
.

"'.

R 2004 - Vila Nova
Lindo sObrado,(370m2), suíte; 2 dorm., 2 t>wc, sis estar, jantar, jogos, churr., mob.,
piscina"4 gar. Valor R$ 400.000;QO.

.

T 5001 - Barbada - Guaramir.im .
_

Amplo Terreno c/ c/nascentes, ideal.p�ra chácaras. Aproveite por
apenas .. R$ 86.000,00.

R 2005 N - Brasília
.Resid. (116 m2),3 dorm., sala, copa, cozinha, área serviço, BWC, dispensa,

garagem, a 600 mts do centro, Ac. Proposta no valor R$ 110.000,00

COd. 056 - Terreno cf 17.680m' no

'centro de Guaramirim. Próx. ao trevo

principal. Consulte-nos.

Cod106 - Terreno com 1.037,40m'
no Czerniewicz. R$300.000.00.·

Cod.109 - Casa de alv. com 1 suíte
master + 2 quartos, na Vila Lalau.
R$270.000,00. Pode ser financiada

ou troca-se por apart. no centro.

085 - Casa de alvenana com 2
quartos no Rio Cerro II.

R$62.000.00.

Codl01 - Casa (Ie alv. c13 quartos, na

Ilha da Figueira. R$A50.00
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Endetec

b CRECI1.105-J

2{)�

.
I·

CONSULTE OUTRAS OPÇOES!
www.engetecimoveis.com.br

engetec@engetecimoveis.com.br .

Rua Pe Pedro Francken, 253

Apto próximo Arena

"Lançamento" Apto cl J
suíte (com sacada) + 2

quartos, sala 2 ambientes e

chur., cozinha, lav. Próx. ao'

Centro. Preços e condições
especiais de lançamento.
R$ 95.000,00 com entrada
mais parcelas a eombinarl

Ed!. Athenas - No Centro,
apartam.ento com 1 suíte
mobiliada + 2 qtos, sala de
tv, sala de jantar, 2 saías de
estar com lavabo, cozinha
mobiliada, dep. campI. de

empreg., lavanderia
mobiliada, garagem para 2

carros, 203 m2 de área

privativa. Excelente padrão de
acabamento.

Ed. Carvalho -

Apto cl 3 qtos
(1 suíte), sala 2
ambientes, sacada,
cozinha mobiliada,
dep. completa,
garagem.
R$ 170.000,00

Res. O'Espanha
Próximo ao .Centro -

Apartamento com suíte
+ 1 qto, sala 2 amb.,
sacada cl churrasqueira,
cozinha mobiliada,
garagem, prédio novo.

Palazzo Oucale
• Apto Novo
com 1 suíte'
+ 2 qtos,

.

sala 2 amb.,
sacada com

churrasqueira.
R$ 130.000,00.

PLANTÃO 8412",4712 .. José Carlos I 8422 ..7.655 ... Suely
8412 ..4710 .. Acassio I 8424-5050 - Luiz ·1 8424 ..4848 ... Sérgio

O 'Itália - Apto no Czerniewicz,
pronto pra financiamento, com 3
qtos (1 suíte); sala 2 ambientes,

sacada, garagem. R$ 140.000,00
(negociáveis)!!!

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 ad Condo Azaléia. Lote

com 342m' de esquina.
R$ 65.000,00

Amizade: Jardim das Acácias,
lote com linda vista, 314m'.

R$ 50.000,00

Vila Rau - Lote com .

.

3500m2 - Próximo a UNERJ
- R$ 350.000,00

Chácara em Nereu Ramos
com 4 Lagoas, 185.000m'.

R$ 165.000,00

Harts
imóveis

Avaí No Térreo c/3 qtos, 2 salas,
cozinha, área de serviço, bwc, 2. garagens,
chur. No 1° andar cl 3 qtos, 2 saías, capai

cozinha, área de serviço. 320m' de área
construída. Lote cl 413m'. R$ 130,000,00.

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

piscina. Lote cl aprox. 900m'..

Imigrantes - Sobrado com 3 qtos, 2
.

bwc
.

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

Czerniewicz - Casa nova cl 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.

com 2 qtos, sala, capai
cozinha, 2 owe Si garagem

pi 2 Carras. Late com 420m2•

'lIha da Figueira - Lote plano
com 450m' com casa de

madeira.

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

30.000,00

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

late. com 380m2.

Nereu Ramos:... Casa com 3

qtos (1 suíte), sala, copa I
cozinha, garagem,

churrasqueira, 3 bwc s,

lavanderia, galpão comercial
com 100m2, lote com

444,14m2• R$16§.000,00.

Cas.a com 3 qtos (1 suíte)
sala, copa, cozinha, área de

serviço, área de festas,
piscina, lote com 1350m2.

R$ 125.000,00

Rau - Lote com �.500m';
próximo a Unerj -'

.

R$
350.000,00

Casa em Correia Pinto: Com
150m2 sendo 3 qtos (1 suíte),

sala de estar, sala de jantar,
bwc, cozinha, churrasqueira,

lavanderia, g;lragem pi 2

carros.

'.
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V·E-N D'A

www.atlantaimoveis.com

rejane@atlantaimoveis.com
RuaBarão do Rio Branco, 373

ENTRADA +

PARCELAMENTO
DIRETO COMA
CONSTRUTORA.

1 suíte + 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 f jantar;
- Bwc social;
- Cozinha
- Área de serviços;
- Sacada

'Cf churrasqueira;
- 2 vagas de garagem
- Elevador

Apartamentos:
2 quartos, sala de

estar/jantar, cozinha,
lavanderia, bwc, sacada
com churrasqueira, 1

vaga de garagem.

R$ 111.000,00
R$155.000,00 aptos da frente e R$140.000,00 aptos de fundos.

LOCALIZAÇÃO Bairro Nova Brasilia - Rua Leopoldo Janssen

Besldenclal Veneza Residencial Don Caliel Residencial Montreal
Apartamentos:
-1 suíte, 2 dormitórios,
bwc social, sala de
estar f jantar, sacada
com churrasqueira,
cozinha, lavanderia, 1

vaga de
estacionamento.
R$ 111.000,00

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: Cemro- Rua Emilio Stein

Apartamentos:
2 dormitórios,
sala, cozinha,
área de serviço,

bwc, sacada
com churrasqueira,
garagem.
R$ 84;000,00

Localização:
Bairro Vila Lalau- Rua Friedrich W.
Sonnenhohi, à 500m da
portaria da Weg II

40% DE ENTRADA E
O SALDO EM 36 VEZES

DIRETO COM A CONSTRUTORA-

ENTRADA + PARCELAMENTO
DIRETO COM A
CONSTRUTORA

Localização:
Bairro Vila Lalau

Rua Henrique Fernando Mielke
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3275·5000
2004 - EXCELENTE TERRENO CENTRAL CI
2.294,52M'. GONO. RES .. FECHADO. R$

315.000,00
2006 - TERRENO CENTRAL (SERVIOÃO) CI
l89,90M'. R$190.000,00
2010 - TERRENO CENTRAL cf 337,50m'
(13,50 x 25). R$160.000,00
2162 - CZERNIEWICZ - Próx. PAMA cl 406m'

(15x27,06). R$ 85.000,00
2195 - ILHA bA FIGUEIRA - Próx. Indumak.
Linda Vista da cidade, c/856m' (29,60 x 21 x

41,50x40):R$93.000,00
"

2225 - TERRENO - iNICIO JARAGUÁ
ESQUERDO - EXCELENTE LOCALIZAÇÃO CI
ÁREA DE 2.652M'. R$180.000,00

Plantão: 9979-7750

I M Ó V 'E I S R. BARÃO DÓ RIOBRÁNCO, 650 - CENTRO - JARAGUÁ DO SUL - SC

PRAIAS
2437 - TERRENO CI 454,55M' (15,50 X 21 ,50)
- LOT. RADYN: BARRAVELHA. R$ 28.000,00
2438 - PRAIA ITAJUBA - LOT. SEREIA DO MAR
- 750mts do mar. Terreno e/15,90x 19. Entrada
de R$ 2.000,00 + 60 parcelas

.

1414 - VILA NOVA, SOBRADO
c/290m' 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

.

.

637 - CENTRO cl suíte master + 2quartos. R$
1.305,00

.

638 - NOVA BRASILIA cl suite + 2 quartos. R$
855,00
639 - NOVA BRASILIA cl suíte + 2 quartos. R$
855,00

.

640 - CZERNIEWICZ - MOBILIADO cl suite + 2
quartos. R$ 905,00
641 - CENTRO cl suite + 2 quartos R$ 705,00

.

644 - CENTENARIO c/l 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 c/l quarto - semi-mobiliado.
R$425,00

.

650 - CENTENÁRIO - cl 2 quartos - semi
mobiliado. R$ 555,00
653 - BAEPENDI c/03 quartos R$ 855,00
658 - BARRA DO RIO CfRRO - c/02 quartos R$
410,00
659 - VILA NOVA - clOl quarto R$ 245,00
660 - CENTRO CI 02 DORMITÓRIOS - R$
565,00
663 - CENTRO CI 02 DORMITÓRIOS - R$
505,00'

.

'664-CENTRQ suíte + 2quartos- R$ 755,00
666 - CENTRO suâe +.2 quartos - R$ 785,00
669 - CZERNIEWICZ - MOBILIADQc/2 quartos. 1
·R$775,00 I670 - CENTENARIO cl 01 quarto. R$ 295,00 -

!
.

674 - CENTRO MOBILIADO - cl 02 quartos R$
.

695,00
.

675 - CHICO DE PAULA quitinete R$ 305,00
679 -ILHADA FIGUEIRA quitinete R$ 305,00
680 - VILA RAU 3 quartos R$ 555,00
682 - VILA'RAU c/2 quartos R$ 455,00

SOBRADO EXCELENTE PADRÃO
1108 - SOBRADO, Barra do Rio Cerro, cf 290m', terreno cf 587,73�' - 1
suite master + 2 suites + 2 qtos, área de festas cf chur., fQgão a lenha,
piscina. R$ 450.000,00

600 - VILA NOVA R$ 2.805,00
601 - EXCELENTE LOCAL p/tins comerciais. R$
2.505,0.0
603 - CENTRO-- COMERCIAL OU RESIDENCIAL
Casa em alv. (470M2) com suíte master com

closed e banheira, 4 quartos - todos com

sacada, banheiro no piso superior e no térreo
tem escritório, saías estar e jantar, sala intima,
copa, cozinha, área de serviço, despensa,
quarto de empregada, banheiro de serviço, em

terreno de 990 m2 (55x 18).
605 - JARAGUÁ ESQUERDO cl suite + 2
quartos. R$ 630,00

.

606 - RIO CERRO cl suite + 2 quartos. R$
'"

6'55,00
'

601.- CENTRO c/3 quartos. R$1.505,00
1i08 - CORUPÁ c/3 quartos. R$ 385,00
610- CZERNIEWICZ-ALV. R$1.505,00
612 - 8ARRA RIO MOLHA- R$375,00
613 - BARRA RIO MOLHA - R$ 385,00
615 - IDEAL PARA FINS COMERCIAIS -

ALVENARIA - R$1.505,00
617 - JOÃO PESSOA cl 01 suite + 02 quartos.
R$505,00
619 - COM,ERCIAL R$1.255,00
621 - CENTRO cl 04 quartos. R$ 855,00
622 - VILA LENZI R$ 455,00
623 - VILA NOVAR$2.205,00
624 - CHAMPAGNAT Casa em alvenaria com

suite com hidro, 3 suites, salas estar e jantar,
sala intima, copa, cozinha, área de serviço,
despensa, banheiro de serviço, garagem para 2
carros. R$ 2.205,00
625 - CENTENARIO cf 01 suite + 02 quartos.
R$995,OO .

626 - NOVA BRASiLIA cl 04 quartos. R$ 995,00
627 - CHICO DE PAULA cf 03 quartos. R$
1,200,00
628 - CENTRO CASA COMERCIAL R$1.505,00
629 - BAEPENDI R$ 455,00
633 - CENTRO cl 3 suite + 2 quartos. R$

·1.205,00
635 - CENTRO cl 03 quartos. R$ 755,00

1221 - CASA ALVENARIA - JGUÁ
ESQUERDO c/286m' suite c/ hldro
-

+ 2 qtos. R$ 500.000,00

1100 -

SOBRADO "TIPO
LOFT" com

aprox. 250m2, 2
suítes.

.

Mobiliado.

1361 - AMIZADE - CASA MISTA NOVA, .

C/ MADEIRA PRÉ-FABRICADA GRÀPIA
com 83m' em terreno de 390m' (13 x

30), possuindo suite + 1 qto, bwc ,

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

3020 - APTO CENTRAL (ED NOVO
.

MILÊNIO) cf 2 qtos, churrasqueira na
.

sacada, prédio cf elevador.
R$ 115.000,00

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

quartos, churrasqueira, piscina com área de festas. APENAS R$ 169.000,00
1303 - Casa Alv., Próx. PMJS - rua

asfaltada. R$140.000.00
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COMPRA - VENDA - ALUGUEL - ADMIN'ISTRA ÃO

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

PLANTÃO VENDAS 997.7-4654 I 9977-46'52 I 9977-9336
PLANTÃO ALUGUEL 9977-9337

dimento 8h30 às 12h - 13n30às 18h30
Aos sábados: 8h36 àsll12h

Casa cl 2 suítes, 2 dorrn., sala estar,
selajantar, bwc, área serviço,

garagem.

Casa cl 3 dorrn., sala estar, sala
jantar, cozinha, bwc, despensa, chur.

Edícula cl bwc, garagem.
(liberado pi financ.)

(aceita imóvel manor valor) Casa cl .

3 dorm., sala, cõzinha, despensa,
área serviço, bwc, garagem.

(aceita permuta) Casa cl suíte, 2
dorm., 2 salas estar, cozinha, bwc,

despensa, lavabo, área serviço,
garagem, edlcula.

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

serviço, garagem.

<'

VENDASPLANEJAMENTOEMPREENDIMENTO

�' .�.
ARTE

:; I� KLEVER SOH BONATTI

; ,'\ ARQUITETO & URBANISTA

5 ...,...."\,/ (47) 9158·40B8

".

:' /i:i\- r;������ 'I
!

Casa cl suíte, 2 dorm., sala estar, sala

jantar, cozinha, bwc, área serviço,
área festa, garagem.

TERRENOS

047 Jguá Esquerdo. 900m�. RS90.000,OO
079 Jguá Esquerdo. 540m2. RS 65.000,00

, 469JguáEsquerdo.l.300m2.R$160.000,00(negoc.)
500 Rio Cerro. 29.279,91 m'. R$380.000,00
530 Rau. 747m2. R$ 95.000,00 (negoe.)
556 Rio Cerro. 312,50m2. R$ 56.500,00
666ChicodePaqla.5.400m2:R$250.000,OO(aceilaaplo)
671 Centro. 476m2. R$ 395.000,00
683 Jguá 99. 450m2• R$ 40,000,00
684 Rio Cerro. 7 .182m2• R$ 240.000,00
688 Barra Velha. 13.046m2. R$ 200.000,00 (negoc.)
707 Vila lenzi. 609m2• R$ 75.000;00
721 Rau. 364,70m2. R$82.000,00
754 Ilha da Figueir�. 400m2. R$135.00Q,00 (neg.)
758 Chico de Paula. 420m2• R$ 80.000,00
795 Água Verde. 450m2• R$130.000,00
794 !luaramirim. 368m2. R$ 55.000,00
791 Amizade. 334,13m2. R$ 85.000,00
781 Rau. 875m'. R$ 85.000,00
664 Vila Nova. 46.909,05m2. R$ 720.000,00
815 Barra. 405m2. R$190.000,00
800 Três Rios do Norte. 1.S81 ,64m2. R$ 39.000,00

LOCAÇÃO
Rau: Casa suíte, 2 dorm. R$1500,OO
Vila Lenzi. Càsasuíte mob.,2 dOIÍ11. R$1200,OO
Amizade. Casa 3 dorm. R$ �50,OQ
Nereu Ramos. Casa 2 dqpri:'R$ 300,00
Centro. Apto suite, 2 dorm. R$ 880,00 + condo

o
Vila Nova. Apto suíte, 2 dõfn'iCR$ 300,00
Centro. Apto. 3 dorm. R$ 760,00 + condo
Vila Nova. Apto. suite, 21lorm. R$750,OO + condo

Vilª Lenzi. Apto. sune, 2 dorm. R$100,00 + condo
Vila Nova. Apto. 3 dorm. R$ 600,00 + condo
São Luis. Apto. 2 dorm. R$ 600,00
Nova Brasília. Apto. 3 dorm. R$ 550,00 + condo
Ilha dafigueira.Apto. 1 dorm. R$ 380,00
Centro. Sala com.'150m2. R$ 2000,00
Guaramirim. Sala com. 150m2. R$1200,00
Barra Rio Cerro. Sala com. 0,00

.

Vila Lenzi. Sala com. 160
MereoRamos. Sala com. 7
Nova Brasília. Sala com,
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IMÓVEIS O CORREIO DO POVO m
FIM·DE·SEMANA, 3/4 DE MAIO DE 200a Ii:&dI

3370-6370
Plantão de Vendas

9965-9934
Corretora de Imóveis _

Ref. 350 - Jaraguá Esquerdo - casa cf
214,00m2, terreno cf 618,00m2 05

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

.

varanda. Aceita na negociação troca por
outros imóveis.

Ref. 201 • Barradn Rio Cerro -

casa c/ 02 dorm., 02 salas, cozinha
grande; lavanderia, bwc, varanda,
garagem e edicúla nos fundos R$

80.000,00

apartamentos separados com 135,00m'
cada, sendo 01 suite, 02 dormitórios,
sala, bwc, copa, cozinha, lavanderia,
garagem. valor dos aptos 298.000,00.

para empresa,
área comercial
com 741 ,00m2,
divisão
escritórios e área
de produção,
terreno com

3.315,00m2
valor negociável

DE VÁRIOS LOTES NA BA'RRA

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

+ edícula com 30m2

CONSULTE-NOS SOBRE
. -

OUTROS IMÓVEIS

FINANCIAMENTOS

.-CAIXA·
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

'Facilitamos seu crédito junto a
.

CAIXA. Regularizamos seu

imóvel para financiamento.

www.franciscovende.com 3370-�80 I 9609-0736

Cód.0160 -

Casa Vila Nova
com Lote

510m2
R$110.000,00

(neg.) Cód.0145 - Casa Alv. Figueira
c/3 quartos ... R$ 85.000,00

Rua José Theodoro Ribeiro, 860 - Ilha da Figueira - Jaraguá do Sul - se
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Im O CORREIO- DO POVO
-

FIM-DE-SEMANA, 3/4 DE MAIO DE 2008

I E TOS
ÁR OS

EMPREE
I·MOB

RES. LAYNE FERNANDA

RUA EMILIO STEIN -

1 SUÍTE, 2 DORMITÓRIOS,
BWC, SALADE

ESTAR/JANTAR,
COZINHA, ÁREA DE

i I, SERViÇO, SACADA COM
@ CHURRASQUEIRA E

�!!!��5���'� 1 VAGA DE GARAGEM.

RES. IPANEMA ED. O
'

ESPANHA

-.

====-�.�� ... �_.,.
�

•• L1i.
«'-'�"'#ii!¥�,:,:/<;;§�:�m�k��'''":>:'''�"",'''''����� .�.

1 SUITE + 1 DORMITÓRIO�
ÁREA DE 130M2. RS 120.000,00

IMÓVEIS ------�-----

_

RES. DON CALIEL
-

RES. DINAMARCA

'NOVOS TELEFONES: 3370-0888 • 32'75-0077 • 3275-0500

emas

- \

NOVO ENDEREÇO:
AV. MARECHAL
DEODORODA

FONSECA, 1698

(EMFRENTE
AOREGISTRO

. DE IMÓVEIS)

MUNIQUE

MAJESTIC RESIDENCE
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/
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FIM ..DE-SEMANA, 3/4' DE MAIO DE 2008

>,

t

i
\

o Km & Sém;·novos Multimarcas

, Jaraguá.,do Sul - Rúà José T'heodóro Ribeiro, 658 - B. Ilha da Figueira'
� I. '

, .

CONSULTE: 3372.0676

Aberta de S�gunda ':I Sextctfeiro das 8:30hs às 19:00hs. Sábados 'até as 12:00h?
'Imagens de cunho meramente ilustrativas. 'Ofertas válidas até 02/05/2008. 'Financiamento sujeito a aprovação cadastral,

VEíCULOS SUPERANDO EXPECTÀTlVAS

Reorganizamos o seu CIASSIMAIS
o.

, Agora ficou lindea .ais fácil de eneentrar o que você ptocura!

I
'

I _

Aaulcie (41) 3371-1919 I 3055-0019
, ,"",..ocorreiodopovo.co••br

. ,
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� o CORREIO�DO POVO
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. .'" .

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

. -
.

. . . .

BLAZER ST 2.2 1999 BRANCA
COMPL

Astra �Iegance 2006 R$ 43.900,00
Celta 1.0 2005 cf opcionais azul R$ 21.500,00·
Chevette SLE 1989 R$.5.500,00-
Clio Sedan 2002 completo - dh R$ 22.900,00.'·
Corsa Sedan GL 1.6 cf te 1996 cinza.,R$ 15.800,OQ
Corsa Wind 1995 azul R$ 1.1.300,00
Corsa Wind 2001 2p 'azul R$ .16.500,00 I

Ecosporte XLS 1.60L único dono 2004 R$ 38.800,00
Escort GL Zetec 1997 ac/dhlkit R$ 14.900,00
Fiesta 4p 1998 R$12.900,00·
Fiesta Street 4p 2003 R$ 18.5.00,80
Fiorino Bàú 1.0 1995 R$ 10.500,00
Fiorino Furgão 1.5 1998 R$ 15.500,00
Ford Royalle 1993 cl kit GNV R$ 10.500,00
Gal Gill 2000 R$ 16.900,ÓO
Golf 1.6 2000 completo. R$ 28.500,00'
GoI.CLl1.8 1995.R$ 12.300,00

'

Kangoo Express 1.6 2003.. R$ 23.000,00
Milrea ELX 1999 campi + couro R$ 21.900,00
Palio EDX 4p 1999 campi azul R$ 16.900,00
palio ELX 1.3 Flex completo .R$ 28.500,00 .

Palio ELX 1.3 4p 2005 Idt/aq/te prata R$ 26.800,00
Palio Fire 4p 2001 branco R$ 18.50.0,00
Pálio 1.6 4p 1998 completo. R$ 16.500,0.0
Palio Weekend 1.51997 él ac R$17.'500,00
Parati CL 1.6 1987 R$ 6.500,00
Santana Evidence 1997 R$ 16.500,00
Santana 1.8 4p 1996 R$ ';13.500,00
Seat Inca 2001 R$ 15.900,00
Tipo 1.6 4p 1995 R$ 9.500,00
Uno ELX 4p 1995 R$10.900,00
Uno EP 4p 11$ 11.000,00
Uno Rre 2002 R$ 14.900,00
Uno SX 4p 1998 azul R$ 12.500,00
Uno Mille 1992 R$ 6.500,00
Vectra·CD 2000 campi cf teto e camb.aut. R$ 29.90.0,00
Véctra GL 2000 cpmplato R$ 28.800,00
Vectra Gl1997 R$18.000,00
Vectra GLS 1997 R$19.900,00

COMPLETO + CD

·;t"1H'$

..

V e í c Li I o,: ': ".S .

. Realizando So
, ,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



" Vai comprar ou trocar
'

,',' ,', ???seu carro ...
,

,

, .
,

Por- que não vern aqul ?
'

AUTOMÓVEl.
.v

. remos mais de 10'OOFERTAS "

, �
<'U

E a MENOR prestação da cidade'

, ". ",

" .CDNfIRA .. �
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m O CORREIO DO POVO,'
Iii.ii.i FIM·DE·SEMANA, 3/4 DE MAIO DE 2008 VEíCULOS--�-_� r._,--_

CONFIRA ALGUMAS DE NOSSAS VANTAGENS

Sem taxa de adesão;
Redução de' parcela após contemplação (via lance);
Carência de 2(dois) meses após contemplação (via lance);

ntecipação de parcela na ordem direta ou inversa;
m juros, sem taxas extra etc;

95

MESES

"1"15

-MESES

3"15.65378.94
35.000.00
40.000.00

442."10 368.26
505.26 420.87

50.000.00 63 -a , 58 526.08
60.00000 75789 63"130

70.00000 8842"1 73652

80.000,00 "1.0"10,52, 84"1,74
90.00000

"100.000,00

Clio RN 1.0 2000Clio Sedan 1.0 2002Uno EP 1.0 8V 1996

"1."136.84 946,95
"1.263,"15 "1.052,"17

PLANOS DE CONSÓRCIO,
PARA VEICUI.OS

42"1 0"1

CREDITOS I 70
MESES

-

"13."15700 2"1990

"15.350,00 256,55
"17.543,00 293,20
"19.736,00 329,86

23.48000 39243

25."19000

37.56500

38.77000

do Sul 3371-8153
O Januário Ayroso, 80

uniaosilver@l')etuno.com.br 9936-1304
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I

O CORREIO DO POVO �
FIM-DE-SEMANA, 3/4 DE MA!O DE 2008' Ii.I:.I

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 1014 - Centro
(em frente Posto Marechal)

NfSSAN PATHFINDER 94
V-5, PRETA, COMPLETA, '

AUTOMÁTICA

OI'ylEGA GLS ;2.0 93,
AZUL, COMP,LETO COM

TETO SOLAR

.

UNO MILLE 2PTS, 91,
, VERDE COM OPCIONAIS

I Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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. FIM·DE·SEMANA, 3/4 �E MAIO DE 2008

Rua João Planinscheck, 293 - Nova Brasília.- CEP 89259-200 - Jaraguá-ilo Sul- se
./

Compra - Vende
Financia

Charles - 9147-5164

. ,

.. �

9.500corsa wind. 1999
.

vermelho gpso básico 6.5+36*516 uno fiorino 1.5 1992 branco gaso. básico
ka 1999 cinza

r

gaso básica 15.000
..

cg 150 sport 2005 preta . gaso
.

c/partida
.

4.0+ 15*232n �

chevette se 1987 azul alccol básico .5.500 fiesta· 1997 prata . , gaso básico 4.0+27*334
.

verona glx 1991 .azul gaso completo 7.500 palio fire flex 1. O
.

2006' prata all/gas a.dt.lt. 5.5+50*640
gol gl 1990 branco ga!gnv básico ,l.900 tempra sx 16v , ,1997

'

cinza gaso completo 12.500.
.-

gol cli t6 1995 azul gasa básico 11.500 ternpra ouro 16v 1993 preta gas/gn completo .9.000
�

parati s 1984 . marron alcool básica
.

3.500 uno 1.0 199� prata' , . gaso básico 5.5+16*326
escort 1985 branco alcoa I básjco

.

4.200
.

-
,.

.

uno ep 1996 bordo gaso aq.aílt.dt.ve.t 10.500
gõl16v ·1999 prata gaso básico • 5.5-1<46*390 clio 1.0 2005 preto' g�so dh,te,a,dt,lt, 25.00Q
tipo .1995 preto gaso completo 9.500 scenic rt 1.6 2001 cinza gaso campi 31.000'
fagus gls 2.0 1994 brancó gaso completo 7.5+15.*225 gal plus 16v 2p 2001 cinza gaso básico 17.000
celta 2004 .branco gaso básico 6.0+32*63'3 gol cl ' 1�990 bege gaso básico 8.000
agrale 1800 1991 . bianco diesel �4.500 gal special 1999 vermelho gaso a, te ' 6.0+39*357
fusca 13000 1979 bege/prata

-

gaso . básico 3.600' parati cl 1989 azul alcool básica' 8.800
pegeout 1995

..

9.5preto gaso ar -

pala 1.6 2006 ' preto completo 39.000
senic 2000 azul completa' 26.000

- ga,a,gn
. gaso saveiro C11.8 1995 prata alcool básico 5.5+42*280

ka gl 2001 branco .gasa a, te, It,dt , 16.500. versalles 2.0 gl
.

1992 - azul gas.gn
.

completo-ve 11.5
cg titan ks 2003 verde gaso 3.800

escort wegon 1998 branco gaso completo 16.000
corsa gls wd 1999 azul gaso dt, It, 4p . 16.000
uno cs ie . 1996 cinza gaso dt,lt,ve,te,a 11.50.0

fiesta hatch 2005 vermelha gaso. básico 28.000

logus cf 1.8/Vw 1994_ . prata ,gaso básico 10.000
fiesta 1997 vermelho

.

gaso básico 2p 9.500

gol cl
. .

1992 azul alcoa I basíco 5.5+29*273 focus 1.8 2002 prata gasp 'completo 4.5+55*763'

quantom gl
. 1987 vermeíha gaso ve,:dh 5.5+19*280 escort L 1.6 1991 prata alcool a, te, rll, 9.500 ,

kadett sl.ef 1993 cinza gaso básico 2.5+31*351
. corsa wind 1998 prata gaso básico aq 16.000

corsa secam 2002 cinza gaso ve.te.a.aq.dt
.

22.000 -

uno mille 1993 verde gaso básico 6.800.
corsa super 1999 vermelho gaso te _

. 16.000 montana conq. 2004 ' branca gaso completa 28.000

floríno Ie furgão
I

1994 branca básica 5.5+23*258 biz 125 ks 2006 vermelha gaso s/pa,rtida 3.7+ 10*243' .

gasa

fiesta .1996 branco -qasa básico 11.000 fazer ys250 2008 preta çaso 1.8+33*442 .

-

gQ11.0 2004 'branco gasa aq, dt, It 19·;000 biz es 125_ '2006 preta gaso
.

c/partida 3.5+15*270

palio edx 4p, 2000 branco fgaso. completo-ar '17.500 cg 150 titan ks 20rnL preta gaso 1.5+35*260
�

www.g·iovanevei.culos.cOm.br

VEíCULOS'
3275-0045 Rua Bernardo Dornbusch, 330 '* Entradà Clube Atlético Baependi

CORSA SEDAN t.& 2005 COM OPCS
.

ESCORT GL 1.8 1998 C. OH + DPCS

FIEST� PERSONALlY 2003 C. opes PRno
,

.FIESTA CLASSI4P 1999 C. OH + OPCSGOL 1.0 1�94GOL 641.0 2P 200& C. AR + OPCS

PEUGEOT 307 FELINE 2005 ATU.

E MAIS ...

BLAZER Dl completa 99 .

'CORSA SEDAN milenium 02 .

CORSA WINO 4P 02
.

Mo'NZA SL,iE 2P_compl. 87

.AUDI A3 1.8 COMP,L. 03
PARATI GI1I1.0.TURBO COMPLETA .. 01
PARATI G1II1.8 4P completa 01
POLO 1.6 completo + rocas 03,
GOL G4 4P'com opcs 06
GOL GIII4P

.

01
GOL MI 97
GOLF Gl COMPL 1.8 96

, pAllo WEEKEND 1.06 marchas opcs 00
,

.

FUSION compléto 06
EcbSpORT XLT 1.6 air baq+courn 04
FOCUS Gl 1.8 completo 01
FIESTA Gl4P COMPL 00

. VERONA GHIA 4P compl. + rodas 93
SCENIC RT 1.6 16V COMPLETA

.

02
CLIO SEDAN RN 1.0 16V completo 03
XT600 04
CG 125 C/ PARTIDA

.

00
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-c-

SEMI
NOVO �......00

"'-,.... Baependi
.. -

'

Javel
AUT O f E L I C I D A'DE!

.. ��
.

\ .

,

JAVEl Concessionário FIAT. iua Expedicionário João Zopellc, 214 - Fone 3274 01 OC) - Joroquédo Sul - se - www.jcvel.com.br
, .

- .'
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�

TINO. AUTOMOVEIS
FINAtCEIRA

Vectra GLS 97
GNV completa

R$. 22.900,00

Ka 1.0 98 Vermelho
R$ 14.0()0,00

(f) 3373�1387 / 3373·1387
Rod. BR-280 km 60, sin - Imigrantes - Guaramirim

Consulte outros carros

www.Unoautompveis.com
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EEl O CORREIO'DO POVO
FIM-DE-SEMANA. 3/4 DE MAIO DE 2008 VEíCULOS----------�-

PROTETORis DE CAÇAMBA
�ARA TODAS AS PIt:K UPS

. __ ,,,,t,"<\

TRANSFORME SEU HATCH NUMSEDAN
(360 LITROS �E CAPACIDAQE)

"raviis
Vidros
�e

&t

flac
Calha de Chuva

, Santo�ntônio' "

Capota Marítima
Estribo
Pára-choq"e
Rodas w

Calotas

<;.C!lixaí THUI.•.

Engates C,.,refa.,
'

çarretas rll �oto,
,

7ét-sRi e b os, etc•

;i�
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------------vEícULOS- O CORREIO DO POVO m
FIM·DE·SEMANA, 3/4 DE MAIO DE 2008 �

(47),3370-3015

ANTES DE COMPRAR SEU CARRO NOVO ...

CONSULTE-NOS

Rua Presidents Epitácio Pessoa 570 I sala 02 - Jaraguá do Sul - Santa Catarina NOVOS ESEMI

v e i c u t o s .

3370-31'13
Av. Prefeito waldemar Grubba, 4040 • Centenário· Jaraguá do Sul

www.streetcarveiculos.com.br

Golf 1.6 2000 R$ 27.990,00

••

MULLER
[MULTIMARCAS J

,COMPRA .. VENDE - TROCA - FINANCIA
R. Marina Frutuoso, 433 - Centro

E=mai.l: mullermultimarcas@yahoo.com.br
3371-4789 I 8816-6666

Parati 2000 1,6 Ar - dh R$ 24,500,00 Córsa Sedan Classic 2005 azul Pl$ 25,500,00 I)stra CD 2004 completo, prata, R$ 39.800,00
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Sua melhor escolha est. aqui!
(47j.· 3373 ..404.7

Ibautomoveis@hotmail.com·
BR 280, Km 60, nO 329 • Imigrantes· Guaramirim. seLB AUTOMÓVEIS'

1 I ,
R$ 7.900,00

.. _� J
'

__---
.

Compra-se
cerres

batidos ..
Tr: 9952-9449

O CORREIO no POVO m'
\

fiM-DE-SEMANA, 3/4 DE. MAIO DE 2008,

DETETIVES
PARTICULARES

;'

Inve�tigação em Geral, Civeis e
.

Criminais, Comércio, Indústria, Furto,
Roubo, Sinistro em Geral, Contra

. Espionagem Industrial;
Desaparecimentos, Extra-Conjugal,

Investigações Trabalhistas .

DOElIVES
PARTICULARES

• Sigilo absolulO
• Causas trabalhistas
• ExtraconJugal
• FunDs e roubos
• 'essoas desaparecidas

Meninas Mariazinha

(47) 3372-0556
9912-8114

-

ATENDIMENTO 24 HORAS
'(BRASll E EXTERIOR)

Aberto de Segunda a Sexta.
Horário: das 15hOO as 3hOO .

Rua Joaquim Francisco de Paula, 10
Chico de Paula

.

Tel. 3273-2.347 I 8853-971

_AN'UNCIE
AQU·I!

-1919

Show'ar
EnContro �os amigos e casaiS

ShoW I>e streer tese.
Com maiS �e 15 mU!heres

ACOMPANHANTE
DE EXECUTIVO

WALQUIRIA
DISCRETA E SIGILOSA

ATENDE HOTÉIS E MOTÉIS:

TR: 8412-5313
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. '

- -'

CH-EGOU O NOVO RENAULT

MEGANE COUPÉ,CAB-RIOLET
PREPARE-SE PARA'VIRAR REFERÊNCIA

<'

"

r

I
!

.1

�:::U' r�, -�, If/::: II
��._�J.�.Ti.,o.'.8. '

,
' .' .', ,
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INFORMÁTICA I TE,CNOlOGIA

fIM-DE-SEMANA, 3/4 DE MAIO DE '2008,

Clic ,ompre!··f-

Sair de casa, pegar ° carro, enfrentar o stress

"default" do transito, enfrentar os tumultos das calçadas
e das lojas... Tudo isso para fazer umas

comprinhas ...cararnba, realmente exige muita paciência
e tempo ... Com a correria do dia-a-dia, duas .coisas que
estão ficando cada vez filais escassas são o t�mpo e a

'

.

paciência! Eis a solução; a tecnologia mais uma vez ajuda
na nossa vida facilitando nossas compras!

Conheçam o E-Commerce, que nada mais -é do que'
simplesmente uma loja ou um comércio virtual. Efetue compras sem sai-r

'de casa-com um simples click do mouse. Acha besteira? Pois bem, vamos

analisar alguns dados do ano de-20Q7: o e-cornmerce no Brasil 'só' movimentou
6,3 bilhões de reais; 'mas, calma, esse numero está previsto dobrar até o ano de 2010;

-

segundo as pesquisas da consultoria e-bit.
Pois bem, com toda essa evolução e crescimento do comércio on-line surge

também as preocupações, a principal delas: "É Seguro comprar pela internet?" - Eu, por
. experiência própria e conhecimentos em segurança da informação, afirmo que sim, é seguro -

comprar pela internet! O� sites de e-commerce utilizam uma conexão segura, .os dados que você informa neles são
críptografados (codificados) e na maioria das vezes não ficam todos armazenados em apenas um lugar, ;

dificultando em muito as invasões e roubo de inforrnaçõcs. É claro, devemos sempre analisar com atenção se: o

site de compras é conhecido, se o computador não esta infectado com algum tipo de vírus ou spyware e etc.,
,

enfim, segurança padrão. Mas, se você mesmo assim tem receios de, comprar pela internet úsando o seu cartão de
'

crédito, não tem problema, a grande maioria dós sites de compras tem outras formas de pagamentos.Hcje ern

dia já é possível comprar pela internet até mesmo alimentos, passagens áreas, equipamentos eletrônicos e uma

infinidade de produtos e serviços..
.

.
-

_

O e-commerce não só é interessante para os consumidores, más também para os comerciantes, já pensou .

em agregar o service de compras on-line ao seu comércio? Ou, de somente 'criar um comércio on-line,
dispensando assim,' gastos enormes com estrutura física? Pode ter certeza que é um investimento numa tendência
de mercado com perspectivas de muito crescimento tanto mundialmente quanto de maneira nacional:

Realmente as pOSSibilidades são muitas, e' a tecnologia mais uma vez vem para facilitar nossa vida, e nos

-poupar' algo que considerarnos valioso e indispensável. tempo e qualidade de vida!

Tiago Struck.
Consultor Técnico

E-nlail/MSN: Úagostruck@gmail.com .

-
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'
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"

, I

'/,
,

PRODUTOS &,'SERVIÇOS�--------

apenas,

499,0,0
,

.

a vista

i '*lIe�"" ,onhecer "promoráo rIM é 10 '

1
-

recarregue seu ,elular e ganhe 10 vezes o val�"
. -

,

'

� - em bônus par" ligar para ce'u'ares rl�.ou lixo rIM.

t L;garÕ�$ vá'idas para todo .. 'rasi'.
8 -

..
- Samsung C51 O '

re v e nda

-
,

O'DE PII68

Apenas

R$139,OO
1+11 -

�$16,

Sony Ericsso,n W200
cl câmera; Mp3 e rádiô

Apenas'

R$349,OO'

,90 r

Motorola W375
cf câmera e rádio

-

.Apenas _

'

R$299,OO
1+11-

R$��,OO �

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



---------:--�---�--P,RODUTO� & SERViÇOS' O CORREIO DO POVO, m,
,

FIM-DE-SEMANA, 3/4 DE MAIO DE 2008

Notebook ACER 3100 AMO
" Sémprom 3500 '1 ��GHz com Web Cam '

PROCESSADOR INTEL CELERON 420 1.6GHZ
PLACA MÃE GIGABYTE

rvjEMÓRIA 1024MB DDR2 PC667 KINGSTON
HD 80GB 7200RPM SATA 2 SAMSUNG

GRAVADOR OVO {grava dvd, grava c� 'lê dvd, lê cd)
DRIVE 1,44

TECLADO MULTIMíDIA VGA ATI RADEON X11 00 DE 32MB ATE 256 COMPARTILHDA
! ".

'MOUSE ÓTICO, CAMERA 1.3 MEGA PIXEl',
CAIXAS DE SOM

LICENÇA WINDOWS VISTA ORIGINAL

Micro Computador Intel Celeron 420 t �6Ghz

R$!9,9,OO � vista
,

'(não acompanha monitor e estabilizador)

SEMPROM AMO 3500 (1.8GHz, 512KB L2 CACHE)
MEMORIA DD�2 512MB (1SLOT LVRE)
HD 80GB 5400RPM SATA

I
'

DVDRW DUAL LAYER
�..

TELA 15.4 WIDE XBRITE
LEITOR DE MEMORIAS DIGITAIS

. .

PESO 2.9KG'
,

CARCAÇA E ,MESA PRATA COM'
TECLADO PRETO EM PORT.UGUES

,R$1.9ÔO,OO à vista cl
maleta de brinde

Notebook Acer Aspire 4720Jntel Core Duo-1�73Gh'z'c/ Web Cam

. INTEL PENTIUM DUAL CORE T2370 DE 1.73GHz, 533 MHz 1 MB L2 CACHE
MEMÓR·IA DDR2 2048MB 667 (2X1 GB)

,

HD 160GB 5400RPM SERIAL ATA
'

, DVDRW SUPE8 MULTI
VGA ATI MOBILE X3100 128MB DEDICADO E 123 COMPARTILHADA

'TELA 14.1 WIDE XBRITE
.

CAMERA 1.3MEGAPIXELS
, '

,
"

WIRELESS 802.1-1G
, BLUETOOTH 2.0+ERD

. ,
'

,

CARCAÇA PRATA COM MESA E TECLADO CINZA EM PORTUGUES
PESO 2.55KG "

,

. "

, R$2.�70,OO' à vista cl maleta de brinde

BREVE -EM NOVO ENDEREÇO COM ESTACIO�AMENTO PRÓPRIO!!!_ "
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•

FIM-DE-SEMANA, 3/4 DE MAIO DE 2008 , PRODUTOS & SERViÇOS
,O
É
o
ü
o
(1l

ál
o
'i:'

,§
o
o

�

Na compra de d'ois aparelhos auditivos você ganha 30% de
desconto no segundo aparelho auditivo epaga os dois em

lOX sem lures

• �02 Anos de,'Revisjo e UiRlpe�a 6ra*�ital'**
Atendimento Especialfzadf> com Fo'íloaud�ólogo.

• No Pélgamento à vista. "C,onti-a defeitos de fabricação.....Revisões,semestrais.· Promoção válida �té 31/05/20Q8:
.

.

Av. 'Marechal Deodoro da Fonseca, 889 • Centro
"

Jaraguá do Sul· SC
'

47'3372-2364
. viww.caj.com.br_
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PRODUTOS & SER�IÇOS
o CORREIO DO POVO IIP;ft

FIM-DE-SEloIANA, 3/4 DE MAIO DE 2008 1.:&1

. -

CEl Co\méia'acreditando q�e criança é. a ccnsoqroç.õc davida
Quando procuramos um lugar para deixar nossos filhos, no período em que trabalhamos, avaliamos inúmeros quesitos,
dentre elessegurança, confiança e profissionalismo. E que tudo isso venha acompanhado de um sorriso espontâneo e.
verdadeiro, uma voz doce' e calma e um carinho genuíno pelos nossos filhos.

.

"

Pensando nestas necessidades a arquiteta Juliana J. de Borba e o marido Glovani J. de Borba, inauquraram no mês de abríl
o Centro de Educação Infantil Colméia: Juliana trànsformou à casa adquirida, em um espaço amplo, seguro e aconchegante.
Salas coloridas, área externa projetada de forma divertida e proteção nos ambientes. O GEl Colméia disponibiliza vagas para
34 crianças por período, com idades entre O eô anos e conta com profissionais capacitados e dedicados. Protessores,

. pedagoga, nutricionista e pediatra fazem parte do grupo de trabalho do CEI Oolrnéia. O horário de atendimento é das
06:45hs às 18:45hs, hav-endo maleabilidade e disposição quando necessário. O plantão realizado nos feriados abre espaço
também para crianças não' matrlculadas, atendendo nos dias em que os pais mais precisam: Juliana pensa no futuro, 'sabe

, que a demanda 'é grande e as idéias 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 .deficiosas para o dia a dia do seu fllho.

.

.

�

"Faça-nos uma visita ou entre em contato para maiores infonmaçóes.
•

Centro de Educação Infantil Colméia.
Rua Dr. Aguinaldo José de Souza, 142 ' Chico de Paula

(Rua do Material de Construção Moretti, próximo ao Posto Marcolia)
.

Fone: 47 33721123 ' ceicglmeia@yahoo.com.br

,RODíZIO DE PIZZAS, M�SSAS,',
'CHAPEADOS E BUFFET DE' FRIOS

··DiskPizza
3275-2876·

Todos os dias a pitrtir das 18h30

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

(ria rua do Supermercado AngelCmi ao lado da lieip Infor�ática)

. ,
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PRODUTOS & SERViÇOS --'-----,-----�---

• 'PLACA MÃE �IGABYTElGA-945GzMS2
• MEMÓRIA 1024 MBYTES DDR2 667MHZ
• PLACA'DE vfDEO INTEGRADA 64 MBYTES .

• GRAVADOR DE ove
• TEaADO PADRÃO ABNT2 PS2

-.

• MOUSE óPTICO PS2
.

• CAIXAS DE SOM ACÚSTICAS
• FAX. MODEM 56 KBYTES
• MONITOR LCD 17" LG L1753T

• DRIVE DISQUeTE 1.44
. • HARD DISK 160 GBYTES SAMSUNG SE.RIALATA
• GABINETE 4 8A1� ATX

Horário de' atendimento: .

Segunda a Sâm!do:
� 9h à,s. 23h.
DómingQ:
das 14h às 22h.:

» games.

Rua Jorge Czerniewicz, 99 • Sala 08 • Fone: 3371-3328
Anexo ao Hotel Saint Sebastian em frente à Scar.

www.formigarl.com.br147 3371.0034
R. Roberto Ziemann, 201 - Czerníewícz .

.

\

Q Venda e Manutenção de. equipamento de Informática
¢ Consultoria Técnica
Q Conserto de Impressoras e Monitores.
t::> lnstalação e Conflquração de Redes Industrial e R,esidencial

..At'O',' X Rua: Marina Frutuoso, �;;
,..,. ,.' c.entro - .Jaraquá do Sul - se

Fone: (47) 3273-0090 '

. Informática & (47)3371-0155',
AUtom ação

' fatorx.informatica@gma�l.com .

. ·fatorx.automacao@gmall.com
. , -

: Q Ccnsultoria em Montagens e Instalações de Painéis Elétricos
, Q Projetos e Softwares em Máquinas lndusíriais
Q Assistência Técnica Industrial

.

� Desenhos em Auto Cad
.

��Q�!Q£ºI�!1
I Rua: .Epitácio Pessoa, 85 - Centro _

Maiores Informações
. F.one: 3055-2021 .
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PRODUTOS & SERViÇOS
,

RECRUTA CANDID.ATOS
wWw.sesisc.org.br

.

(link: �rabalhe conosco)

ORIENTADOR DE ATIVIDADES' Ensino Superior em EducaçàoFíaica e Registro
FíSICAS no CREF

.

Jaraguá do Sul
. .1

>.

Isc

Até dia 16/05 pelo site

.

CONTRATA�SE·'

Professor no curso Técnico .de sequrança
do Trabalho .com Graduação.ou

Especialização em Segurança do Trabalho.
,

/

Enviar currículo para coordenador
Juscelino S. Sakai, nos seguintes

endereços:
"apoiopedagogico@cepeg.org.br" .�

..."juscelino .s@fatej.com.br"

ESCOLA DE CA.BELEIREIRO ClEM SAHB -

JARAGUÁ DO suusc
Certificado reconhecido pela Secretária
Estadual da Educação Portaria E na 186

28/12/1999 - Registro na 4480

IMAGEM PESSOAL:
.

, '

- Cabeleireiro - Estética Facial e Corporal
- Manicure e Pedicure - Unhas Artísticas
- Depilação - Maquiagem

'

TÉCN,ICAS D� MASSAGE-M:
. .

::Qualificação em Massoterapia
." Shiatsu .

,

- Ouiropraxia � .

- Massagem na Cadeira Ergonômica

O CORREIO DO POVO� m
.

FIM-DE-SEMANA, 3/4 DE MAIO DE 2008
•

PRECISO DE '

GARÇOM PARA
DE FREELANCE ..

TODAS AS '-,

OUINTAS�FEIRAS

METADE DO PREÇO
Vende-se 3 aparelhos

Nokia N95 (8gb),
1 Sony EricsonW850
I, HD exeterno 750 gb,

para computadores.
'

Com garantia direto.
de fabricante.

Tr: 9902-4549.' -:Tr: 99880428

LIGUE E ANUN'CIE. 3371-1919

AUJGUEUM CARRO

A USE lOCAOORA DE VEíCULOS ADMITE:
Auxiliar de Locação. .

Ser maior de 21 anos, possuir habilitação B. Ter ensino fundamental completo.
Executivo (a) de Contas'.. .

' '.
"

'

.

.

.

Com experiência
/

na
_

área comercial, bom relactonarnento interpessoal, boa
representaüvlcade, consiga trabalhar com metas, dinamismo: comprometimento com

.

o negócio e possuir habilitação B.
.

"

Agente de Locação
.

Com experiência na área de atendimento ao público, noções de intormática. possuir.
habilitaçãoB.' '.,
lnteressados enviar currículo com titulo da para: aline@useavis.com.brou encaminhá
los para AlamedaRio Branco, 740 Centro � Blumenàu, SC - 8901 0-300
Tel: 47�3326-3330

RENTA CAR

/
.

Assistente Técnico em Montagem e'
. Manutenção-de Miem - 100 horas

• ta turma: 17/0S a 06/12/2008 - sábados

2a turma: 19/05 a 10/09/2008 - 2� e 4afeira

• Designer Têxtil - 50 horas'
. .

Período: 20/05 a '17/07/2008 - 3á e sa feira

Designer Gráflco - 126 horas
.

Período: 14/0612008 a 07/02/2009 - sábados

� Linguagem e Programação JAVA -:' 100 horas

Per.íodo:',21/06 a '13/12/2008 - sábados,
'

e' Soíidworks Avançado -

.

60 h�ras
, é_ Período: 21/06 é.l:27/09/2008. - sábados'

\ ,
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m O.CORREIO DO.POVO
FIM-DE-SEMANA, 3/4 DE MAIO DE 2008' .

- --��

.PRODUTOS & SERViÇOS----------

Dormitório Girassol
2 criado mudos, cornoda, cama roupeiro, e destaca 100% mdf..

Box Casal Sono Pe.dic Anjos
Cama Infantil c/colchã.o 150mts

Colchão de espuma D33 - Anjos
.

_.....-

. Grátis 2 travesseiros

. Forno Eletrico ITC3

auto limpante 451t
. \

. 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 (4�) 3372-1294

Rua Duque de Caxias,.4� - Centro - Corupá
.

Rua. Monsenhor Gercino, 5133 - Jarivatuba - Joinvllle (47) 3466-4�13'
Rua Waldemim José Borges, 3086 -Itinga - Joinville (47) 9181-7826

Rua Santa Catarina, Floresta - JoinviH� (47) 3438-3175

, Televisor SEMP' TOSHIBA
TV 2982AV

.

Kit Cozinha Nápolé
.

Decibel móveis
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o CORREIO DO POVO IESABADO. 3 DE MAIO DE 2008---------VARIEDADES

'Por Fabiane Martins
circulocoo@ocorreiodopovo.com.br

Para serem publicadas nessa coluna. as fotos devem ser enviadas para publicidade@ocorreiodopovo.com.br até sexta-feira pela manhã. É obrigatório, o envio em alta resolução.

Colaram grau dia 28/03 e_m'Mtlrketing, Antony, Angelo, Ariane, Cintia, Claudemir, Dalvo, Daniel, Daniela G.� ,

Daniela H., Danielle, Debora, Diogo, Dulce, Eduardo, Fabio, Gilson, Isabela, Jorge M., Jorge R:, Juliana, Ketty,
'Leti, Lindomar, Marcos, Marineiva, P.!Itricia, Rosiani, Susan, Tania, Tathyane, Tatiane, Thayamara.

,

Charlene Vargas, completou 16 anos dia 28/4.
,Parabéns de suas amigas do Colégio RHD

Está
confirmado

-

poro o dia
. 12 de julho,

D. troca de

alianças de
Marilian

Pessatti e

Jaison
Berci.

Desde já,
os votos de

. felicidades'
00 casal.

I
Douglas F. Wollinger; colou grau dia 11/4,

no curso de Engenharia Mecânica, na Unerj.
Parabéns especial dos amigos.

Debora Lazzar.is, completou 16 anos em
abril. Seus pais Orlando e Regina, e o irmão

Diego mandam os parabéns.

Parabéns para Diego Antonio Kanigoski; que trocou

idade em abril. A namorada Gessica mánda um beijão .

..
'

r
.

'o

Felicidades a Gustavo lapella, que
completou idade nova dia 25. E -

parabéns pela conquista da,vaga rio
Campeonato Brasileiro de Kickboxing.
Abraços de toda a família e amigos.

Parabéns para Elaine ( 1° a esq. ) que completou mais'
um aniversário no dia 29/4. Seus primos Daia, Ena, Léo

e Kati, desejam felicidades.

Trocaram idade, o ctlsal Mailes
Stein (26/4) e Otávio Wilpert

(27/4). Felicidades.

Parabéns para Jéssica,
que completou mais um ano

de vida dia 22.

f,
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SABADO. 3.DE MAIO DE 2008 "

�oje'� �ss��i��ãO d�,P(Íi��". ts£ola:,
, 'de Musl�It·�azz BaniHllte de CO;,,

, i�pp plomov�ó traditiOnal-blng�.
'SerÓ-iIlo galpão' da .Igreja Católicó,
com início {is 14 horas. O da
caffela é RS' om direi tI)' ,

.

rodadas. A p
-

o 'será testas
básicas e utensílios domésticos.
Haverá rodadas emns,

VlTRINE----------

Sucessõo familiar é tema de curso
Frente às_mudanças e exigências do mundo atual, as empresas familiares têm se empenhado em melhorar o seu gerenciamento
e cuidar mais atentamente da sucessão de seus dirigentes ou fundcdores. Para discutir esses pontos com os empresários da

região, o Acib (Associação Empresarial de Blumenau) promove no dia 8 de maio o Seminário "Mudança na Presidência: Se,
Quando e Com Quem Deve Ocorrer". Especialistas da área abordarão os'principais dilemas e soluções sobre esse processo. Entre'
os palestrantes estará o diretor-superintendente da Duas Rodos, leonardo Zipf, que apresentará o caso real vivenciado pelo
empresa. O seminário inicio às 8 horas, no Hotel Plaza Hering, em Blumenau.lnscrições e mais informações: 3326-1230. ,

,

Grupo Juvenil Marista partlclpa
de Encontrão em São Bento do Sul

It.' Pastoral Juvenil Marista - PJM objetiva a

formação integral' do adolescente/jovem
favorecendo, assim, uma abertura a novas

amizades; seu auto cónhecírnento e compromisso
social.
'Embasado nisto, na última sexta-feira, 25 de abril, a

PJM do Colégio Marista São Luís, fez um

intercâmbio de formação e amizade, ou seja, um

encontro formativo com osparticipantes da PJM do

Colégio Marista São Bento. Segundo alguns
depoimentos o encontro foi "muito agradável e

proveitoso, pois proporcionou conhecer e cativar
novas pessoas, participar de atividades bacanas e

.dlterencladas, além de conhecer "uma outra
realidade, fora de nossa cidade".

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EDITAL DE SELEÇÃO DE PESSOAL EM

CARÁTER TEMPORÁRIO - 01/2008
-

A PREFEITlJRA DE JARAGUÁ DO SUL abre inscrições e baixa norma para seleção
de pessoal que será admitido em caráter temporário,

.

Tornamos públicos, para o conhecimento dos interessados, que estão abertas as

inscrições para o PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO, de acordo com a Lei 2,003/95, regu
lamentada através do Decreto 3,502/97, de 07,02,97,

1.1 - O processo ,de Seleção destina-se à contratação, em caráter temporário, da função de:
Médico Clínico Geral (ESF) - carga horária seI)lanal40 horas (OB vagas),
.2 - DA CONTRATAÇÃO
2,1 - A contratação de pessoal será por prazo determinado de até 01 (hum) ano, podendo ser

prorrogado por igual período, para atender' necessidades essenciais' da Secretária Municipal
de Saúde,

3 - DAS INSCRIÇÕES .

3,1 - As inscrições estarão abertas do dia 05,05,200B a 16,05,200B, no horário das OB:Op às

11:00 horas e das 13:00 horas às 16:00 horas, na Secretaria Municipal deSaúde, sito a RuaJorge
Czerniewicz, n? BOO - Bairro Czerniewicz:
3,2':' Serão exigidos os seguintes documentos no ato da inscrição:
3,2,1 - Carteira de Identidade (original e cópia);
3,2,2 - Carteira de trabalha e Previdência Social ou outro documento que comprove o tempo de

serviço é experiência na função;
3,2,3 - Diploma e registro no Conselho de Classe (original e cópia);
3,2.4 - Curriculum Vitae (anexar cópia dos certificados com carga horária);
3.2.5 - Prova de quitação militar e eleitoral;
3,2,.6 - Certificado de curso de residência ou titulação na área de atuação,

'4,1 - O processo seletivo obedecerá aos critérios estabelecidos no Decreto 3,502/97, de açordo
com as funções:

.

4,1.1 - Médico Clinico Geral (ESF) - 40 horas semanais.
4,2 - Será permitida a inscrição por terceirosmediante a entrega de procuração do interessado,
acompanhada de cópia legível do documento de identidade do candidato e apresentação da
identidade do procurador, Não há necessidade de reconhecimento de firma na procuração,
Deverá ser apresentada uma procuração para cada candidato, ficando a mesma retida.
4,3 - Os resultados finais de classífícação serão publicados no Quadro de Pnblicações Legais da
Prefeitura de Jaraguá do Sul, na Rua Walter Marquardt, n? 1111 e na Secretaria Municipal da
Saúde, sito à Rua Jorge Czerniewicz, n? 800, Bairro Czerniewicz - e na internet no site www,

[araguadosul.so'gov.br no dia 29,05,2008,

'4,4--.O edital Completo estará afixado no Quadro de Pnblicações Legais da Prefeitura de Jaraguá
do Sul, na Rua Walter Marquardt, n? 1111 e na Secretaria Municipal da Saúde, sito à Rua Jorge
Czerniewicz, n? BOO, Bairro Czerniewicz - e na internet no site www.jaraguadosul.sc:gov.br
no PMJS Informative.

i-DOCARGO:

4 - DO PROCESSO SELETIVO

,

FALECIMENTOS
,

Faleceu dia 1/5, o SI: Renato Kruger, .

com idade de 57 anos, o sepulta
mento foi realizado dia 02/5, com

saída do féretro da Igreja Evangé
lica Apostolo Paulo, Rio da Luz II,
seguindo para o cemitério da mes

ma Localidade.

LOTERIA

CONCURSO N° 965
- 36 - 39 - 57 - 58

Jaraguá do Sul, 30 de abril de 200a,

SERGIO LUIZ FERRAZZA
Secretário de Saúde

!,IN&@UAAW
CONCURSO N° 823

41- 57-
61- 83-

MOACIR ANTÔNIO BERTOLDI
Prefeito Municipal
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Mudtmça-de temperatura já �briga a população a tirar es càsacos do fundo do guarda-roupa

O QUE MUDA PARA VOCÊ NO INVERNO?

LUCIANA LAZZARIS,
24 anos, professora .

�'Eu não gosto porque tenho
muito problema de saúde, como

renite e sinusite. Mas é bom

para dormir, mais confortável".

RICARDO LASKOSKI,
18 anos, estudante

.

"No verão transpiro muito, por
isso acho o inverno mais agradá
vel. É melhor para o planeta, sém
ventilador e ar-condicionado".

FRANCISCO DA SILVA,
42 anos, tintureiro

"Eu gosto de trabalhar no in
verno. O verão é muito quente.
Plira dormir eu também acho
mais gostoso e saudável".

BRENDA BEATiuz VARGAS,
12 anos, estudante

"Não gosto do frio. Tem que
ficar vestindo muita roupa e é
mais difícil acordar cedo.

EDSON DA SILVA SOUZA,
43 anos, metalúrgico

.

"Não gosto de nada. Pelo fato
de trabalhar no 10 turno, tenho

que acordar cedo. Poro os crian- -,

ças do escola também é ruim".

TURíBIO BLOEMER,
62 anos, aposentado
"É muito frio e eu prefiro o ca

lor. É porque tenho problema de
saúde, de friagem. Eu sempre
acordo no mesmo horário".

BAIXA T.EMPERATURA

Tempo de se
. ,

prepamr para
os dias frios

- .

Invemojá é "sentido" entre

os meteorologistas do Estado
JARAGUÁ DO SUL

O vento que corre nos ca

belos e entra pelo casaco está
casa vez mais sem calor. Ele
faz estremecer qualquer um

que dê o primeiro passo para
fora da cama ou abra a porta
de casá. Também dificulta a

respiração para os mais sensí
veis à queda de temperatura e '

umidade . Está na hora de tirar
, o: pó, guardado nos meses 'de
calor, dos cobertores e dos ca-

-

sados mais pesados para evitar

irritações e alergias durante a

'estação fria. Ainda faltam qua
se dois. meses para o inverno,
mas asmedidas para recebê-lo
já devem começar. "O outono
intercala características mais

quentes, devido ao verão; mas

já tem entrada de massa fria",
.

define Daniel Calearo, o mete

orologista do Centro de Infor
mações de Recursos Ambien
tais e de Hidrometeorologia de
Santa Catarina (Epagri/Círam],«
"por isso é uma estação inter
mediária". Não é à toa que o

Governo Federal incentiva a

campanha de vacinação entre
os meses de abril e maio para
o organismo estar fortalecido

quando o frio se intensificar,
principalmente para idosos e

crianças.

Este ano o inverno começa
no dia 20 de junho e os me

teorologistas já têm previsão.
"Estamos/ prevendo o início
do inverno com o fenômeno

.

La Nina, de fraca intensida
de,com menos chuva e clima
mais seco", destaca Calearo.
Ele afirma que no decorrer no

inverno o clima se' normalíza, ..
"com 3 a 4 passagens frias due
rante a estação". Essas passa-:
gens se caracterizam pelo céu
nublado e chuvoso; de frio

. mais intenso, que sucede o

tempo aberto, "com a presença
de sol e vento". O clima agra
dável para uns, pode causar

desprazer para outros. A pro
ximidade que o inverno pro-

.

picia traz o clima romântico
dos casacos longos e bebidas
quentes, mas também as epi
demias de gripes, resfriados e

infecções virais. Assim que o

termômetro registra a queda
de 'temperatura, a entrevista
Luciana Lazzarís diz que seus'
problemas respiratórios sê for
talecem. Mas Calearo já avisa

que este inverno será tão rigo
roso quanto dos últimos anos,
"a atmosfera está bastante fa
vorável para isso".

LUCIANA DE AGUIAR
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FESTA
Para as mais descoladas da urbe sorriso vale registrar que os convites da
Festa do Champanhe, promovida pela Revista NOSSA, que acontece dia 14 de
maio no Kantan, já estão quase esgotados. No ano passado, cinco dias antes
do evento, não havia mais ingressos e quem não se antecipou perdeu à noite
que foi tudo de bom. Para esse ano, além-de todo o glamour das belas mulheres
jaraguaenses, outras surpresas para deixar o evento ainda melhor já estão sendo
garantidas pela organização. Outra questão que vale registrar: no ano passado,
parte da renda dos ingressos foi destinada para a ONG Novo Amanhã. Nesse ano,
a doaçõo será feita a Apae de Jaraguá do Sul. Então é isso!

,

ROALTO EXPÕE
E o empresário Alcides Rocha, proprie
tário da Roalto Automóveis, é presença
garantida na Fecarroz em Massaranduba
e no seu estande pretende recepcionar
'amigos e clientes com a fidalguia que
lhe é peculiar, bem como demonstrar
produtos da Mitsubishi, eemn a Outlan
der, o Airtrek, a L200, o TR 4 e as Pajeros
Full e Sport. Estaremos lá.

GENTE FINA
• Hoje Adilson Maass, recebe todos
es amigos open house para saborear
um leitão, em comemoração a troca de
idade. Mil vivas.

• A empresária Lurder Freiberger, es

poso do amigo Renato da Bell' Arte,
é presença garantido no 20 festa do
Champimhe. Igualmente o belo Luciano
Soares, do Javel e Baependi Seguros.

,, .' Quase todos os

homens podem
suportar a adversidade,
mas se quiser testar o

caráter de alguém;
'dê-Ihé poder. "

ABRAHAM LINCOLN

AFILHADO
Um abraço especial para o afilhado
Arthur Piccoli dos Santos, sem dúvida

alguma o aniversariante mãis festeja
do deste terceiro dia, de maio.

RECEPCIONOU
Ontem o meu amigo bon praça e

ex-vereàdor Flávio Hornburg, que
agora ataco de gaurmet, recep
cionou no bar do Botafogo, com

milito fidalguia, os amigos mais

chegados para saborear uma deli
cioso costela em comemoração do
idade. Valeu o convite. Parabéns.

A MÃE DO GARÇOM
Um coroa bebíssimo, tropeçando
nos próprios pernas, entrou na

quele restaurante finório, aque- ,

los ulturcs, lotado. Aí, virou-se
pro garçom mais próximo e gri
tou:
- Suo mãe é o mulher mais gostoso ,

do mundo!
Todo mundo parou de comer e

beber. Silêncio total no ambiente.
Aquelas alturas' esperavam uma

reação violento do garçom, Que era

um caboclo fortão. Mas ele ignorou
o bebão, que foi até o balcão, pe
diu um uísque. bebeu e sapecou:
- Acóbei de transar com suo mãe!
'Foi muito bom!
O coro olhou tortopro bebum, mos

,

nem se mexeu. Algumas pessoas já
'

se preparavam paro deixar o res

-:
taurante, temendo uma tragédia.
O bêbado continuou:
- Suo mãe gostou e ainda pediu
mais!
finalmente o garçom reagiu:
� Vai pro cosa, pai! Você tá bêbado
demais!

A belo moreno Alba do Silvo, do agência Noyomo & cio,
deixo o coluna deste sábado muito mais bonito

lEITOR DO DIA
O leitor-.do dia é o amigo e vereador
atuante e com muita credibilidade Pe
dro Anlicleto Garcia, que.lê esta coluna
paro ficar por dentro dos novidades do
nosso sociedade maravilhoso.

Assistir ao programo Moo
Gonçolves no �BT, às 13h15min:

FALANDO SÉRIO'
A calamidade dos casos d� dengue no

Brasil mostra que o País ainda folha no

elementar: a político de prevenção não
é o forte no saúde público. Moles que

.
eram considerados erradicados reapare
cem com fúria; Vocês não achom?

, Reunir o família e curtir
o domingo bem juntinho:

Noda melhor.

,

CEmRO: 3371-<0:'8n3
���

. wlzaJd�mu::G!lrJl:1.r '

www.��'brl

TE CONTEI!
A�,

• Somente um lembtete: �ao
'

. t�nho ütll'a ristât,'portanto,
ódivinüaré sívelJ Gosto
de rece otícfgs corretos e

. detalho'

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



----------ECONOMIA
O CORREIO DO POVO mSABADO. 3 DE MAIO DE 2008

MERCADO REGIONAL

Potê'ncia econômica mundial
Parece simples, pois o país desfruta da' estabilidade econômica já fazem 14 anos desde a criação do plano de estabilidade

econôinica I�nçado pelo então presidente ltemnr Franco. O plano Jo,i desenvolvido pela equipe do Ministério da Fazenda

comandada por Fernando Henrique Cardoso, que um ano após o lançamento, seria eleito presidente da República. O plimo
foi criado no final de 1993 e a moeda ,Real foi lançada em 1994. Agora a agência de Risco Standard & Poors, elevou a con

dição de avaliação de crédito do país para "Grau de investimento". Isto quer dizer que receberemos investimentos inter

nacionais em maior volume em pouco tempo, provocando uma maior disponibilidade de recursos financeiros no mercado,
.

geração de. mais empregos e impostos, criação de novos empreendimentos e investimentos em infm-estnnurn.

AO NATURAL
Grande' parcela da atual população
brasileira não passou pelos problemas
antes e durante a implantação do Plano

Real. Porque não tinha compreensão
do que acontecia no país ou entõe não

tinha idade suficiente. Mas tudo o que
estamos colhendo de fartura econômica

do país foi sob uma' contribuição' sig
nificativa de sofrimento, angustia e é
claro uma dose exagerada de entusias

mo e esperança de que um dia o Brasil
melhoraria. Passado tantos anos, mui

tos devem sorrir de como nós evoluímos
como nação e qualidade de vida. Temos
ainda muito a melhorar, mas olhar para
o passado e verificar o desafio que su

peramos nas décadas de 70, 80 e inicio

de 90 é muito bom.

INDICADORES CÂMBIO

íNDICE
----------1IBOVESPA

VARIAÇÃO
2,21% ,�',

----------"------CARREIRA EM PAUTA--�--------

MOEDA
Dólar comercial (R$)
Euro (em US$)

COMPRA VENDA VARIAÇÃO
1,648 1,650 -0,78%
1,542 1,542 -0,28%

PARA FRENTE
Relembrar o passado é muito bom e importante, para nos conhecer.

mos melhor e não repetirmos os mesmos erros, mas é importante
mirar no futuro, sonhar, planejar e realizar as mudanças necessá

rias. S�gundo os analistas da Standard & Poors, o Brasil ctmvesse
'

um momento muito importante, pois é um país rico em recursos na

turais, seu setor agrícola é um dos mais eficientes do mundo. Temos
a valorização das commodities, a descoberta de grandes reservas

de petróleo aliada com uma política econômica cautelosa e inves

timento no social. Então, precisamos utilizar dos recursos naturais,
mas com um desenvolvimento sustentável e responsável, ampliar os

'

investimentos no social, investir maciçamente em infró-estrutura e

é claro fortalecer os mecanismos de distribuição de renda.

o
,«

�
s
::l
>
zs

CAPITAL DE RISCO É TEMA DE PALESTRA
Na plenária semanal da Acis e Apevi, nesta segunda-feira, dia 5,
a partir das 18 horas, os associados das duas entidades conhece

rão as possibilidades oferecidas pelo Venture Capital. A palestra
"Venture Capital como alternativa de Investimento e Captação"
mostrará as principais características do. investimento através

do' capital empreendedor. cases de sucesso do seu crescimento

no Brasil, além de um novo Fundo de Investimentos que está

sendo formado em Santa Catarina. Também serão tratados sobre

a reforma tributária e o C'Ódigo Ambiental deSonte Catarina,
com a presença dos advogados Célia Gascho Cassuli e Dimas

Tarcísio Vanin, da Cassuli Advogados Associados. Eles também

apresentarão a Câmara de Assuntos Tributários e Legislativos
- CATRL e finalizando com a apresentação do presidente do Con

selho de Núeleos Setoriais, Leandro Bauer, sobre os destaques
dos Núcleos Setoriais em 2007.

A deslealdade entre colegas de trabalho
LUIZ MARINS, CONSULTOR

E PA1.ESTRANTE

Uma das maiores reclamações entre colegas de

trabalho é a deslealdade. E aqui vale a pena escla

recer: a lealdade só é virtude quando ligada a outra

virtude. Não devemos ser leais a pessoas desones

tas, desleais, falsas, mentirosas. O problema é que

a deslealdade gera deslealdade: Assim, uma pessoa

justífica sua deslealdade pela deslealdade das outras

pessoas, criando um círculo vicioso sem fim.

Na pesquisa que fizemos, as pessoas disseram

não ter condições de agirem com lealdade porque

seus colegas não são leais. E quando perguntamos

quem deveria ser leal primeiro, a resposta é' sempre
- o outro.' .. _

'

Como quebrar este círculo vicioso?

Quando perguntamos qual a maior deslealdade

entre colegas de trabalho" as pessoas disseram: "o

colega segura ou sonega informações relevantes para

o sucesso do meu trabalho", "cria armadilhas para

eu cair", "não me avisa de situações que podem me

prejudicar no-trabalho", etc.

A realidade é que todos, sem exceção, afirmaram
_

Minha sugestão é, pois, que as empresas co

ser vítimas de deslealdade de seus colegas. Assim, fica mecem a enfrentar esse problema da deslealdade

claro, que todos saem
entre' colegas de traba-

perdendo nessas relações 1111 '

.

lho de forma aberta e

desleais. Não há ganha- ,00As empresas devem enfrentar franca e.comece a criar

dores. Só perdedores. E bl d f b t
mecanismos para que

essarealidade jános mos- esse pro ema e .arma a er a e as pessoas possam mu-

tra um caminho para o franca criando' mecanismos
dar seu comportamento

enfrentamento do proble- e deixem essa prática

ma,poissetodosperdem, para que as pessoas possam
de auto-engano, em que

é claro que todos, ao me-
todos perdem 'imagi-

nos teoricamente, deve- mudar seu comportamento � nando-se expertos. É

riam. ter interesse numa .

.

�� preciso, com urgência e

solução. seriedade, transformar

E a única solução pa-
as oito horas de traba-

rece ser o diálogo franco, aberto, mais uma vez, leal, lho em horas mais produtivas, menos tensas, mais

entre colegas de trabalho, para que a situação fique alegres. É preciso restituir o clima de confiança e

explícita, e com o dedo na ferida, as pessoas possam coleguismo puro ao ambiente de trabalho.

tomar consciência de 'que chegou a hora de mudar,

pois novamente, todos estão perdendo. Pense nisso. Sucesso!
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SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA FCCE faz
40 anosMuda segmento·de autopeça

Instrumento antecipa recolhimento e deve evitar sonegação
Entrou em vigor nesta se

mana a nova lista de autope
ças incluídas pelo regime de
substituição tributária, desde
l°de abril. O contribuinte
deverá conferir a listagem das
novas mercadorias 'íngressa
das no regime e providenciar o

levantamento do estoque, cujo
imposto decorrente poderá ser

pago em até 20 parcelas a par
tír do primeiro dia de agosto. A

alteração é decorrente do Pro
tocolo ICMS 41/08, no âmbito
do Confaz. No novo protocolo,
a substituição 'tributária apli
cável passa a incluir o Estado
de São Paulo, aumentando o

universo de contribuintes e a

efetividade do regime. A lista
- completa já pode ser 'conferi-

SANTA CATARINA---�-----

da no site da Secretaria da Fa
zenda (www.sef.sc.gov.br).

A -

substituição tributá
ria fortalece .o instrumento

que evita a sonegação, pois
o fornecedor recolhe pelos
revendedores. A mudança
do regime de substituição
tributária' foi uma iniciativa
entre os Estados de Santa Ca
tarina, Rio Grande do Sul e

-Paraná, que em janeiro reali
zaram quatro protocolos para
operações com auto-peças,
acessórios, componentes, su

portes elásticos para cama,

colchões, travesseiros, cos

méticos, perfumaria, artigos
de higiene pessoal, rações
para animais domésticos e

outros produtos.

Dia D'

No setor de autopeças o estado de origem do produto recolhe o imposto total

Em sessão extraordinário do TSE está pautado poro esta segundo-feira o julgamento dos embargos declaratórios onde o

governador Luiz Henrique tento anular-a ação que pede o cassação de seu diplomo promovido pelo PP. Uma maneiro de
encerrar o assunto que provocou e vem provocando desconforto dentro do governo desde ,que obteve três votos favoráveis
o ação, depois desconsiderados. Essa sessão acontece por conto do saído do ministro Marco Aurélio Melo, que no dia
seguinte posso o comando do Tribunal poro o ministro Ayres Brito, que no ocasião foi contra o convocação poro que o vice
governador leonel Pavón defendesse o governo. Acatado o einbargo, sendo que um dos pontos considero que os autores
erraram ao 'não incluir na peça inicial o vice-governador, é anulado o processo, certamente. promovendo um olívio no

Centro Administrativo. Casi! contrário prossegue o trâmite, dnrcom o vice Leonel Pavon sendo convocado para munlíestet
se perante os magistra'dos.Ser,á�uma segundo-feira de grande expectativa.

'

,

DETALHE
A sessão extraordinária do TSE ocorre exa

tamente no dia em que tem sessão no STE
Isso significo que o Supremo não contará na

segundo-feira com três de seus ministros.

EMBATE
Uma série de denúnciàs foi apresentado
pelo depvtado do PT, Pedro Uczai, contra o

prefeito de Chapecó, João Rodrigues. Uma
delas afirmo que o máquina pública está
sendo usado para propaganda extemporâ�
nea, além do contrataçõo irregular de esta-

'

giqrios e servidores que já foi representedu
junto 00 Ministério Público. Uczai destacou
que Rodrigues e o deputado 6elson Merí
sio pediram voto e apresentaram o chapa
de candidatos do DEM o vereador num '

evento poro 250 pessoas. Está tudo gra
vado e ducumentede, Um processo-crime
no Justiça Eleitoral será enenmtnhnde no

próximo semana.

PÉ DE VALSA
Durante o abertura do Festa do Moço em São Joaquim não houve di-

'

ferenças políticos e partidários, embora o governador em exercício
Leonel Pavan ao tirar para dançar o senadora Ideli Salvatti, 00 som

de músicos gauchescas, resgatou o divisão histórica entre maraga-
'

tos que eram oposição durante a revolução federalista de 1893 e os

chimangos que defendia a legalidade do governo da época. Foi uma
formo também de se aquecer. !stava muito frio.

Instituição responsável
pela definição e coordenação
da política de educação espe
cial no Estado, a FCEE (Funda-

, ção Catarinense de Educação
Especial), vinculada à Secre
taria de Estado da Educação

, completa 40 anos de ativida
des, nesta segunda-feira, dia
5. Com uma extensaprogra
mação realizada pelos alunos
e voltada à comunidade es

colar, a FCEE atende em sua

sede cerca de 600 estudantes
matriculadas nos Centros de
Atendimento Especializados,
além de firmar parcerias com

instituições governamentais
e não governamentais que
possibilitam o atendimento
de aproximadamente 17 mil
educandos. A Fundação de
senvolve ações relacionadas à -

,g proteção social, profissíonali
�
� zação, reabilitação e academi-
c; zação, com 177 instituições

especializadas.

GUERRA
c �té agora o deputado Kenndey Nunes ingressou no TRE com urnu açõo
'�f\�Qptra o deputado Darci de MaUos, que por suo vez acionou ó pmgres

-

sisto cinco vezes, sendo que �uas dos notificações contestam notas em

jornais e opiniões de colunistas segundo relato de Kennedy Nunes, que
tem 48 horas poro se defender "Minha indignação não é nem como

parlamentar, mos como jornalista. Não tenho como intervir no processo
do informação de um veículo. É o mordaça, o agressõo à liberdade de
imprensa," condenou o líder do PP. •

:(r� J ,.,' '\

DISCUSSAO
}J No apdiêÍ1cia do Iprev eni')oinvme;_oco�Jêr{1m provocações con�r

todo Herneus de Nodal. Uma defgs é de que o líder do governo .

o projeto do Iprev de ol�o numa voga no Tribunal de Contos do E do. E
c agora? Houve discussão com algUns vereadores. Nodal nõo fugiu do' bri- '.

go afirmando qué se for candidatõ à função de conselheiro do TCE, esta
será uma postulaçQo legítimo lembrando que cumpre com seu quinto
mandato consecutivo e foi o mais votado do história do Parlamento, com

o recorde de 72 mil votos em 2006.

ei, conceito de pofftfctl no ensino
o dos estudantes exercitUrém a

sublnUnlfo."
�;��
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Calendário de
rest.ituição'

A, Receita Federal pu
blicou no Diário Oficial da
União (DOU) ontem, dia Z,
o cronograma de pagamen
to da restituição do Imposto
de Renda da Pessoa Física

(IRPF) Z008, ano-base Z007.
Serão sete lotes, pagos entre
junho e dezembro deste ano.

Os contribuintes que apre
sentaram sua declaração via
internet serão os primeiros a

receber a restituição do im
posto. Em seguida, recebem
os que .entregaram por dis

quete e, por último, os que
utilizaram o formulário im

presso. Em todos os casos.:
, o pagamento da restituição .

de pessoas maiores de 65
anos é prioritário. Quem tic
ver sua declaração retida na

malha fina para análise' não
deve ter o pagamento da sua

restituição incluído neste
.calendário. Os lotes serão:
10 em 16 'de junho; zo em 15
de julho; 30 em 15 de agos
to; 4° em 15 de setembro; 50
em 15 de outubro; 60 em 17'

e novembro; e 70 em 15 de
�ezembro.

Preventiva no

Coso 'Isabella
Indiciados .pela morte

de Isabella Nardoni.: de 5 -

anos, Alexandre Nardoni e

Anna Carolina Jatobá, pai
e madrasta da menina, fi
carão no mínimo três me

ses detidos caso a Justiça
conceda o pedido de prisão
preventiva, pedida.pela po
lícia no relatório final do
inquérito, encaminhado na

última quarta-feira, dia 30,
ao Ministério Público' Es-

'tadual (MPE). O advogado
crimínalista Celso Sanchez
Vilardi, frisa que este é o

prazo legal.
, No entanto, admite que'

a prisão' pode se estender
por prazo' índeterminado,
até que termine o julga
mento do casal. O processo
judicial deve levar no mí
nimo dois anos, acredita o

Vilardi. "Apesar de o prazo
da preventiva ser de três

meses, os tribunais esten

dem essé período até a con-

'clusão do processo", afirma
o advogado. "O julgamento'
desse caso, tão complexo,
deve levar ao menos dois
anos".

DEBATE
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Luta pelo direito trabalhista
Sindicatos se unem para diminuirde jornada de trabalho
RIO DE JANEIRO

O ministro do trabalho,
Carlos Lupi, disse ontem que
é a favor da desoneração da fo
lha de pagamento; desde que

'

- não haja perda de direitos dos
trabalhadores. "Vejo com bons
olhos, desde que não diminua
o direito do trabalhador. Não
pode desonerar folha para
acabar com FGTS, PIS, segu
ro·desemprego. Eu participo 'e

aprovo o que não levar, à per-,

da de díreito'do trabalhador",
afirmou. Lupi comentou tam
bém a proposta de redução da

jornada de trabalho para 40

horas semanais, discutidas no

.país inteiro durante as come

morações do Dia do Trabalhar.
''A jornada menor está ocor
rendo em quase todo o mun-

o do moderno. Eu acho que isso.
tem que ser fruto de negocia
ção. A minha preocupação é
não diminuir salário e não ter

demissão, para isso é preciso
diálogo", afirmou.

.

As duas maiores centrais
sindicais do páís � a Força Sin
dical e a Central Única dos Tra

balhadores ,(CUT) - -se reuni
ram na quarta-feira, dia 10, em
São Paulo e em vários pontos

'

_
do Estado, em defesa de uma

pauta unificada que reivindi
ca, principalmente, a diminui
ção da jornada' de trabalho de
44 horas para 40 horas sema

nais sem redução dos salários.
Milhares de trabalhadores em

diversos eventos; com shows

Dia do Trabalho é marcado por festas e protesto em São Paulo: no luto pelos direitos trabalhistas

musicais, discursos e sorteios
de prêmios, acompanharam a

reivindicação.
Na comemoração organiza-

da pela Força Sindical, na praça
Campo de Bagatelle, na zona

norte" compareceram osminís-

_

tros do Trabalho, Carlos Lupi,

e
o do Turismo, Marta Suplicy,

e o presidente da Câmara dos

Deputados, Arlindo Chinaglia
(PT-SP). Em discursos e entre- .

vistas, eles foram unânimes em

observar que o Brasil tem evo

luído na oferta e em inelhores
condições de trabalho. Lupi sa

lientou o resultado dó primeiro
trimestre em que foram criados.
550 mil postos de trabalho. "O
Brasil avança e está gerando au

mento real para todas as catego
rias", disse o ministro;

.

, AGÊNCIA ESTADO

Troco de energia como garantia
Brasil e Argentina discutem fornecimento de energia elétrica entre os países

De Vido e Lobão se encontraram

BRASíLIA
O ministro do Planejamento,

.

Investimentos e Serviços da Ar

gentina, Julio De Vida, reuniu-se
ontem com o ministro das Minas
e Energia, Edison Lobão para dis
cutir o fornecimento de energia
elétrica do Brasil ao país vizinho.'

'" Antes do encontro De Vida disse
� que o montante de energia a ser

� negociado vai depender do rigor
� do in,-:erno em seu país. "Depen

,� de muito dos picos de tempera
� tura no inverno. Nci ano passado,

foi o inverno mais cruel e foram

incorporados quase mil mega-'
watts", afirmou

.

Segundo o ministro argen
tino, a idéia é que o Brasil for-

-

neça energia ao país durante o

inverno e a Argentina devolva
essa energia durante a prima
vera. O assessor da Presidência
da República para Assuntos
Internacionais, Marco Aurélio
Garcia, que também participou
do encontro, afirmou que o for
necimento de energia para a

Argentina não será usado como '

moeda de troca nas negociações

sobre a importação de trigo pelo
Brasil.

,.

"São coisas qu� estão sendo
encaminhadas cada uma de sua

parte. As negociações do trigo
,também estão caminhando de
faMa adequada 'e as relações

- entre a Argentina e o Brasil es

tão muito boas", disse Garcia.
Segundo ele, a energia cedida
Argentina virá de térmicas a gás

,

ou de hidrelétricas, com exceção
da Usina de Itaipu, que só pode
fornecer energia para o Brasil e

para o Paraguai.
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Cuba firma reforma "a a·gricultura
Raúl transfere decisões aos municípios para estimular produção, diz jornal

� O CORBEIO DO POVO
SABADO, 3 DE MAIO DE 2008

MUDANÇAS

-:

HAVANÁ
O presidente cubano, Raúl

Castro, completou a descentra

lização do setor agrícola e redu-
. ziu fortemente a burocracia na

área, buscando estimular a pro
dução de alimentos, informou
ess� semana a imprensa oficial.
A tomada de decisões foi trans

ferida do governo central para
os municípios, afirmou Gran

ma, jornal do Partido Comunis

ta, que governa Cuba. Também
foram eliminadas 104 empresas
estatais que atuavam no setor.

Com a nova estrutura os

produtores privados e de coo

peratívas estarão sob comando.
dos municípios. '�s delega
ções municipais assumirão a'

responsabilidade pelo funcio

namento, desenvolvimento,
prevenção e controle da base

produtiva agropecuária", ex-

. plicou o jornal.
O objetivo é transferir todas

as decisões relacionadas à pro
dução - desde o uso de terras
cultiváveis até a distribuição
derecursos e comercialização
de mercadorias - do Ministério
da Agricultura Para instâncias

municipais, O diário também
afirmou que algumas das em

presas estatais- dissolvidas se

rão convertidas em prestadoras
de serviços para atender direta
mente os produtores.

Preocupado com o aumento

de preços e com deficiências

que levaram o país a gastar qua
se US$ 2 bilhões em importa
ção de alimentos no ano passa
do, Raúl colocou a agricultura
como uma de suas principais
prioridades de governo.

AGÊNCIA ESTADO

Bird aprova US$ 7 bilh.ões

'para o Pais em quatro anos
WASHINGTON

O Banco Mundial (Bird)
aprovou essa semana um pla
no de parceria com o Brasil

que prevê, empréstimos no

valor de US$ 7 bilhões nos

próximos quatro anos. O pla
no estabelece uma mudança
completa no relacionamento
do banco com o País - em vez

de emprestar ao governo fede

ral, o Bird passa a conceder

empréstimos principalmente
para governos estaduais;' em

,vez de auxiliar na identifica

ção de projetos, o Bird vai se

. focar em áreas apontadas pelo
governo brasileiro como prio
ritárias. A diretoria do banco

aprovou a liberação de US$
1�6 bilhão neste ano.

Segundo John Briscoe, di
-retor do Banco. MUndial para o

Brasil, o Brasil fez muito pro
gresso na área econômica. "E
o banco precisou se adaptar às
novas necessidades do País".

Os focos de empréstimos
são projetos em agricultura, in".

fra-estrutura, desenvolvimento
sustentável. O banco vai inves
tir em obras do PAC (Programa
de Aceleração do Crescimento),
em projetos para diminuir a

diferença entre o PIB (Produto
. Interno Bruto) per capita; e para

reduzir o desmatamento da re

gião amazônica.

fl Banco Mundial vai fornecer empréstimos em projetos de agricultura'

INTERNACIONAL--------,---------'--

Raúl fez da agriculturá prioridade do s�u governo, Cubo gostou em 2007 US$ 2 bi' com importações de alimentos

Concurso de Vídeo 10 anos do IVA
o que seria' da vida, se não houvesse novas chances? Ser voluntário

é também atender a pedidos e oferecer novas oportunidades.
Por isso, prorrogamos o prazo do concurso. Aproveite esta nova

.

chance para caprich1)f air'l�a mais no sell vídeo amador sobre a

importância do \/oluntariado: A melhor idéia será produzida pela
Margarida Filmes de São Paulo e vai estrelar nos ;;anais de 1V de

Santa Catarina.' Vá ao site www.voluntariosemacao.org.br.
o regulamento e 'faça li sua inscrição. Mostre a sua estrela.
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A Arena passou a ser considerada um ponto turístico importante de Jaraguá do Sul e do Vale do Itapocu

CONCRETIZAÇÃO

Are�a completa um

ano de muitos eventos
Mais de 200 mil pessoas passaram pelo local
VALE DO ITAPOCU

Há um ano Jaraguá do Sul
e região passou a fazer parte
da rota de grandes eventos

esportivos e culturais. Isso

porque, no dia 5 de maio de

2007, eta inaugurado um dos
maiores espaços multiusos do
País, a Arena Jaraguá. Prova'
de que o local mudou a rotina

, dos moradores foi a quantida- ,

de de eventos sediados. Neste
um ano foram mais de 20, en-. '

tre apresentações artísticas e

esportivas.
Entre os grandes eventos

esportivos está o Desafio In

ternacional de Vôlei Femi

nino, com a participação da

Seleção Brasileira e Sérvia; o .

Desafio Internacional de Fut

sal" com as seleções do Brasil
e dos Estados Unidos; a final
da Sul Americana de Futsal,

.

com a Malwee e Bello [aíruby,
-da Colômbia, e a filial da Liga
Futsal Z007, com o clássico
Malwee e [oinville.

O número de pessoas é ain

da mais expressive, estima-se

que mais de 200 mil tenham

passado pelo local. O que
atraiu a populaçãc foram tam

bém os grandes shows, com

destaque para Leonardo, no

dia da inauguração, Nenhum

"A região merece este espaço"

de Nós e Circo Tholl.
'

, (divididos entre Governos Es-

O'presidente da FME(Fun- tadual e Municipal, Câmara

dação Municipal de Esporte), de Vereadores e iniciativa prí-"
.Ademar Saganski, o Mazinho, vada) foram. bem empregados,
vai além e considera o local pois "a região merece um es

inn ponto turísticos da região, paço deste nível".

'''Hoje da Arena é um cartão Quanto à polêmica sobre

postal. Nos finais de semana o sua segurança, o presidente
pessoal vem aqui para conhe-

/

da FME é enfático. "Houve
cer a obra", observou. uma discussão, mas a Fatma

Ao fazer um breve relato já liberou O' estacionamento.
sobre este um ano de atuação A Arena tem toda a segurança
em Jaraguá do Sul e região, necessária", argumentou.
Mazinho disse que os R$ 17

milhões, investidos na obra GENIELLI RODRIGUES

,efgrce a imagem da sy� empresa!
Vista .��5 colaboradores com unifomiês .>

•

,prô'í!uzid95 (om tecidos da
m�is alto qualidade.

Parada dura
Depois de' desencantar na

Liga Futsal, a Malwee tem um

grande teste pela frente hoje
,

à noite. Contra o time do RCG/
Banespa, que joga em Garça
(SP), a equipe jaraguaense
fez uma das partidas mais
difíceis na Taça Brasil 2008.
Quem sabe será mais uma

noite inspirada de quem cos

tuma fazer a diferença nesses

momentos. Falcõo foi o nome

do jogo contra o Umuarama e

promete repetir a dose.

PE"EIRÃO'
C' HDie, às '8h30, acontece o peneirõ'g0no' Estádio Joõó Marcatto. Dife

rente do"que publicamos na edi õO'do. dia 1° de moia, o núme,ro
3276-3150, Que!11 09 .pessoalmente no pe�í9do

" também póderá partici seletivo: Os atletas devem te.
.

Ao-scido nos anós de 1988 e 1992. Vóle lembrar que es candidatos têm

:que levar o próprio material esportivo.

COLORADO FIEL
Além de ter.um dos melhores programas para o torcedor que mora longe

e Porto Alegre (RS), o Internacional mbéril é exemplo no "Sócio-torce-
r", �((ra a final deste domingo

.

-Rio estará lotado apenas com

'lssociodos•. O lado bom fqu
.

° receito mensql gara"tld,o.
uiJn apenas para.quem nti? con Jar. O Inter, com cerca de �º tnil
'cTbs, é segundo ::lube das Améri

'
.

próxímo de ult.rapassar o River
,

�1(J)e, que tem aproXimadamente 82 mil. '�:
'

Um dos principois jogadores db C�iciúma, o atacante Jean Corál, é
,dúvid'a para à decisão deste domingo contra o Figueirense. Com uma'

I��ão muscular, o atleta venJ desfalcando ó Tigre até nos treinamen-
tos; pa.ra reverter a vantage!1l da ti o Capital, Coral pode ser uma

'1.�t d� pri�.çipais armas do téc�fFo. re Mach.ado. Vale lembrar que a
'Z· equipe'ao Su,l preciso vencermo o'normal (por qualquer pla.ctlr);

para jogar pelo empate na prorrogação.

NOVIDADES NA PISCINA
A equipe jara.guaense de natação tem três motivos- paro comemorar-
O primeiro, é o bom desempenho de Morino Fructuozo nos JUCs, onde
ganhou dois ouros e duas pratas. A segundo é a convocação de Helena

'

Gschwendtner (14 anos) para a Seleção Gatarinense que disputarÍLos
Jogos 'Nacionais da Juventude Italiana, em Belo Horizonte {MS}: A·
último é a volia MRlidadora Bárbara Hermann� Ela é uma das atletas

·'+mois versáteis que a equipe Ajinc/Urbano/FME já teve.
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Malwee enfrenta hoje o Banespa
Time de Jaraguá está na cidade de Garçaonde joga contra o Banespa às 19h
JARAGUÁ DÓ sui,

A Malwee saiu de [araguá
do Sul disposta a vencer e su

bir na tabela da Liga Futsal. O

primeiro desafio foi cumprido e

o time venceu o Umuarama por .

8x2. Hoje o objetivo é voltar a

ganhar, desta vez do Banespa,
às 19-horas, na cidadede Garça
(SP). A partida será transmitida.
pela Rádio Amizade.

A equipe vem embalada da

goleada, mas no retrospecto dos
confrontos o saldo não é tão posi-

.

,tivo. A Malwee empatou com os

paulistas em 2x2 na Super Liga
de Futsal. Fato que foi lembrado

pelo ala Augusto: "conhecemos
os adversários na competição do
início do ano", bbservou.

. Por isso os comandados de
.

Fernando Ferretti sabem o que
devem fazer para sair com os

três pontos. "O Banespa tem

uma boa marcação e exploram'
o pivô para fazer a ligação com

os jogadores de frente. Teremos

que paralisarestas jogadas, com

uma boa marcação", explicou o

ala Augusto.
.

O fixo Chico, que não viajou
com a equipe, ainda se recupera
de uma lesão no músculo poste
nor da coxa esquerda. A contu
são foi corisiderada leve pelo De

partamento Médico da Malwee
e o jogador, que está há quatro
partidas sem atuar, deve voltar ao

time no clássico contra ó Carlos
Barbosa, em casa no domingo, 11

de maio, às 19 horas.
Os outros jogadores estão

disponíveis 'para o técnico Fer
retti. Ari, Márcio, Humberto e

Fabiano estão pendurados com

dois cartões amarelos .

_GENIELLI RODRIGUES

Abertura da Olimpíada das
'. Apaes é amanhã na Arena

Mesmo com limitações atletas são exemplos de dedicação e superação

Alo Augusto tE) disse que neste momento o importante é vencer poro garantir o vogo poro o próximo fase

Rodáda decisiva no
'.

.

. '.�
campeonato Varzeano .

Primeira fase encerra hoje, com onze times .brigando pela vaga na 2a etapa

Q_

g
§2
5
O'
o:
«

f'
. JARAGUÁ DO SUL como convidada. JARAGUÁ DO SUL

Cerca de 700 alunos das Apa- A Olimpíada compreende as A última rodada da prime i-
es de todo o Estado estão em Iara- modalidades de Atletismo, Fut- ra fase do Campeonato Varze

guá do Sul pàraparticípar da 18a sal, Natação, Handebol, Tênis ano promete ser emocionante.

Olimpíada Estadual das Apaes, ,de mesa, Basquetebol e Bocha. Das 16 equipei-que entram em

de 4 a 9 de maio. O evento tem o Os jogos serão disputados 'na campo hoje, 11 têm chances de

objetivo de estimular o desenvol- Arweg, . Sociedade Recreative garantir a vaga ria próxima fase
vimento global da pessoa porta- Acaraí, Recreatíva Duas Rodas, da competição. Pela Chave A, o

dora de necessidades especiais e Arthur Mueller, Baependi, Sesi Barrabaxo já se classificou, a se-
,

.

a sua inclusão na sociedade, por e Arweg,
-

gunda vaga sairá do jogo Operá
meio da prática desportiva.

.

A abertura acontece amanhã, rio e Água Verde, às 13h45, na

Em [araguá do Sul estão re- às 19 horas, na Arena Iaraguá, Arsepum. Já O Rio Molha preci
presentadas delegações daare- Haverá desfile das delegações, sa torcer por um tropeço do ad

giões do Alto Vale do Itajaí, Car- juramento dos atletas e apresen- versário e vencer a Vidraçaria -

bonífera, Extremo Oeste, Grande tações culturais. A presidente da Barão (13h45, no Botafogo).
Florianópolis; Médio Vale, Meio' entidade no município, Maria Te- Na Chave B a Calvanízação
Oeste, Nordeste, Oeste; Planalto, resa Nora, convida a comunídade Batistti enfrenta a eliminada Bor
Planalto Norte, Serrana, Sudeste para que prestigie os participan- racharia Senen (13h45, no Rio

e Sul, além da Fundação Cata- tes, que mesmo com limitações, Molha). Já o Grêmio Garibaldi
rinense de Educação Especial, dão exemplos de superação. . joga por uni: empate contra o Ca-

.

xías (13h45, na Vila Lalau)..

Pela Chave C, a já classifi-
cada Kíferro recebe o Super
mercado Brandenburg, 'sendo
o empate bom resultado para

_ as duas equipes (15h45,. no

Rio Molha). Por outro lado, o

[aragua Esquerdo torce para o

Kiferro golear por 4xO na Vila
Lalau. Na Chave D, Roma e

g Amizade precisam de um em-

� pate (15h45, na Vila Laláu), Já
� o Botafogo tem que vencer o

. Bangu (15h45, na Arsepum),

Supermercado Brandenburg (camisa escuro) preciso de uni e,"pate
. -

�'
'.

,
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Domingão de grandes finais
Grito de 'é campeão' será exclamado por todo Brasil
DA REDAÇÃO

Chegou o momento mais

esperado do futebol nos

Campeonatos Estaduais.
Amanhã acontecer a grande
final na maioria dos Estados
brasileiros. Os confrontos de
volta começam às 16 horas.

(

Em Santa Catarina, o Criei
úma enfrenta o Figueirense.
O time da capital joga pela
vantagem do empate, já que

, ganhou o jogo de ida por 1xO.
No entanto, ganhar do Tigre
no Heriberto Hulse não é ta

refa fácil. Por isso o Alvitre
gro quer entrar em campo
como contra-ataque bem afi
nado. "Temos que respeitar e

,
muito a equipe do Criciúma",
disse o capitão do Figueira,
Asprilla.

'

Nó lado do Tigre a dúvida
é com o atacante Jean Coral.
O jogador permanece no de

partamento médico tratando
e uma lesão muscular. Ele

é a única dúvida do técnico
Leandro Machado para a deci
são. O lateral-direito Regínal- -

.do Araújo volta de suspensão
automática no lugar de Patrie.
Nó meio campo, Valdeir deve
retornar de lesão na vaga de
Marcelo Rosa.

Ponte .e Verdão
decidem em SP

Já no Paulistão o Palmeiras
leva a vantagem, a equipe pode
até perder por diferença de um

gol para a Ponte Preta, No en

tanto, a fraca atuação contra o

Sport deixa o técnico Vander
lei Luxemburgo em alerta. "O

joga-dor que não estiver moti
vado para jogar uma final não

pode estar no Palmeiras. Eles
têm que pensar que vão.dispu
tar um título que o clube não

ganha há 12 anos", destacou o

treinador.
'As -principaís dúvidas na

Macaca silo o zagueiro César,
com uma torção no [oelhodí
reito, e o meia Elias, com uma
fratura em uma das costelas.
Ambos treinaram normal
mente, mas ainda não foram
confirmados pela comissão
técnica e pelo departamento
médico. Internacional precisa vencer o Juventude por dois gols de diferença

Coxa' com uma

mão no Taça
Atlético e Coritiba disputam

o título Estadual. Quem sai na

frente é o Coxa que venceu o

jogo de ida par 2xO, o que per
mitirá a equipe alviverde per
der até por 1xO. Já o Furacão
terá que vencer por 3xO para
levantar o caneco. Caso repita o

placar do primeiro jogo a deci
.são irá para a prorrogação e se

for necessário, para os pênaltis.
Mesmo assim o meia-armador
do Coritiba, Carlinhos Paraíba,
fazquestão de pedir aos com

panheíros para que esqueçam a

vantagem de 2xO.

Bota x Flo, lutam

pelo título, no RJ
No- Rio o Flamengo preci

sa apenas de Um empate para
se sagrar bicampeão carioca, já
que venceu a primeira partida,
domingo passado, por 1xO. O.

Botafogo precisa vencer por dois

gols de vantagem para levantar
a taça. Caso o jogo termine com

vantagem mínima para os alvine

gros, a decisão será nos pênaltis.
A preocupação na Gávea é com

o cansaço dos jogadores, por isso
a ordem é descansar. Já no Fogão,
a dúvida está no esquema tático.

- Cuca testou escalações com dois
atacantes e outra com três.

Inter'terá uma

missão dura
O Internacional tem uma

parada dura pela frente. O Co
lorado precisa vencer o Juven
tude por dois gols de diferença
ou devolver o 1xO que levou em

,

Caxias do Sul e decidir o título _

nos pênaltis. O meia Alex disse
estar preparado para ajudar o

time a conseguir esta façanha.
O atleta, que se recupera de

::;; -

1!5 uma lesão, acredita em uma re-

�'ação do Inter na final. Já o time

'15. de Caxias vem desmotivado da
g desclassificação na Copa do
� Brasil, mas confiante, por ter

vencido o primeiro confronto.

O CORREIO DO POVO rn' SABADO, 3 DE MAIO DE 2008

Final- Jogo de Volto
Amanhã
16h - Palmeiras x Ponte Preta

CAMPEONATO CATARINENSE

Final- Jogo de Volta,
Amanhã

'

t6h" Criciúma x Figueirense
-

CAMPEONATO GAÚCHO
Final- Jogo de Volta
Amanhã
16h - Internacional x Juventude

Final- Jogo de Volta
Amanhã
16h - Atlético x Coritiba

Final- Jogo de Volta
Amanhã'
16h - Botafogo x Flamengo

UGAHITSAL'

Hoje
17h - Ulbra )( Atlântico
19h - Banespa x Malwee Futsal
19h - Unisul x Teresópolis
19h - Joinville x Vasco
19h - Petrópolis x Horizontina
19h - Intelli x Álvares

Segunda-feira
20h15 - Petrópolis x Praia Clube
20h 15 - Cabo Frio x Minas
20h15 - Teresópolis x Horizontina
l0h15 - Unisul x Atlântico

-

20h15 - Banespa x Álvares

í'OMEROOE
TAÇA POMEnODE

RETURNO'
Amanhã'
13h45 - Botafogo x Atlético Jaraguá

JAMGUÁIJO
CAMPEO�Am VA�lEANO

Hoje,
.

RioMolha
13h45 - Galvanizaçíio Batistti x

Borracharia Senen
-

15h45 - Kiferro x Supermercado
Bral'!denburg
Botafogo
13h45 - Vidraçaria Barão x Rio
Molha
15h45 - Mega Tranze o Pé x Bazar
doRau
Vila Lalau
13h45 - Garibaldi x Caxias
15h45 - Roma x Amizade
Arsepum

.

13h45 - OperáriO x Água Verde
15h45 - Botafogo x Sangu
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