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Ajusté de Conduta completa
dois enossem sair do papel
Problemas, como o descumprimento do horário de trabalho dos médicos, continuam sem solução.
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NOS.sentimos honrados em festejar esta data com todos os leitores, pois entendemos que, na essência, é você o motivo de evolução de nosso jornal
Nessa perspectiva, estamos continuamente desenvolvendo projetos na direção de um jornal mais completo. com mais conteúdo, mais

cor, promoções, e outras novidades Que estão sendo estudadas, sempre no sentido de contribuir com o desenvolvimento social, cultuial;
- . econômico e político da nossa comunidade do Vale do ltapocu. contando com a credibilidade de um veiculo de tradição.

Brindamos com você esta data tão especial!

As flores "acenam" aos insetos pim
conseguir ateriçõo, diz estudo britâni
co. A descoberta ajuda a explicar per
que muitas flores balançam na brisa,

.

revelando uma artimanha usada para
atrair agentes polinizadores. Segundo
os pesquisadores, flores com caules
longos e finos se movem mais ao ven

to e, portanto, atraem mais insetos do
que as flores que crescem em caules
curtos e grossos, e também produzem
mais sementes.

fonte: BBC Brasil
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CHARGE

O CORREIO-DO POVO.
HÁ 89_05 CONTRIBUINDO

COM O PROGRESSO DA REGIÃO.

PONTO DE VISTA

DO LEITOR

,10 de maio, o �iário Correio
do Povo comemoro 89 anos

Em 1919 foram fundados dois importantes jornais no

,
Brasil, O Jornal (Rio de Janeiro) e o Correio do Povo [laraguá/
SC). O primeiro circulou até o ano de 1974 e o segundo con

tinua circulando até o presente momento, na região do Vale
do Itapocu, com sede em Jaraguá do Sul, a "Pérola do Vale".

Atuando durante 89 anos, o jornal mantém os princípios
norteadores da imprensa atuante, transparente à serviço do
jornalismo sério e responsável, colocando a cidade de Jara
guá do Sul no cenário do jornalismo catarinense e brasileiro,
com destaque. Todavia, a existência do jornal está associado
a experiência de homens com visão ampla da sociedade de
cada época, destacando-se Venâncio da Silva Porto ( 1919
- 1922); Artur Müller ( 1923 - 1936); Honorato Tomelín
(1937 -1957); Eugênio Victor Schmõckel (1958 '- 2004);
Yvonne Alice Schmõckel (2005 - 2007) e Walter Janssen

-

Neto ( 2007 ...).
Ao longo dos 89 anos, o Correio do Povo testemunhou e

produziu importantes notícias que se tornaram história na

imprensa regional e catarinense. Na década de 20, notícias
diversas narravam a edificação da Sociedade Atiradores Jara
guá e o movimento em prol da construção da Escola Abdon
Batista e do Hospital São [osé, Nos anos 30 foram registrados
o movimento de emancipação política dó distrito de Jaraguá
e o movimento integralista. Na década de 40 o destaque foi a

Segunda Guerra Mundial e as' conseqüências para a região,
como o envio de inúmeros jovens para integrar a FEB.

Todavia, nos 50 acontecimentos-locais mais evidencia-
'

dos estão a explosão da fábrica de pólvora, as disputas polí
ticas e a morte do Sr Artur Müller, célebre homem pensante.
Após esse fato entra no cenário do jornalismo, o Sr Eugê
mo Victor Schmõckel, o qual durante quase cinco décadas
noticiou com propriedade e autenticidade, o crescimento, a

,

evolução econômica e os aspectos históricos de Jaraguá db
Sul e, do Vale do Itapocu, com notoriedade de um exímio

pesquisador. '

Atualmente, o diário constitui-se uma excelente opção
de leitura, destacando-se pela variedade de colaboradores,
colunas informativas diversas, as quais revelam o dinamis
ina e a pluralidade do seu jornalismo atuante.

ADEMIR PFIFFER E SILVIA REGINA TOASSI KITA, tlISTOfW\OORES
ARQUIVO H!STÓRICO MUNICIPAL ;'EUGÊNIO VICTOR SCHMÔCKEI.."

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

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

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

• telefone (' não serão publicados).

Inovação: gove_rno, empresas e instituições de ensino_
buscado envolver governo, empresas e as

instituições de ensino.
'

O surgimento de entidades como a Asso

ciação Brasileira das Instituições de Pesquisa
Tecnológica (Abíptí], a Associação Nacional
de Pesquisa, Desenvolvimento e Engenharia
das Empresas Inovadoras (Anpei) e a Asso

ciação Nacional de Entidades Promotoras de

Empreendimentos Inovadores (Anprotec),
ampliaram a mobilização não -só no sentido
de cobrar políticas públicas e programas de
investimentos, corno para estimular o envol
vimento do setor produtivo e da sociedade

organizada com o assunto.
.

Corno resultado deste trabalho, é visível que
háuma convergênciade ínteresses.e a expecta
tiva é que eles se transformem em ação prática
principalmente na definição de mais recursos

e em políticas que valorizem ainda mais a pre
sença das instituições de ensino em um grande
projeto nacional de pesquisa e desenvolvimen-

PEDRA SANTANA

ALVES, RE!TORA DO

CENTRO UNiVERS!TÁRlO
DE JARAGUÁ DO SUL

-UNERJ

Intensamente debatido nos últimos anos, o

tema inovação envolve cada vez mais o poder
públiço, a iniciativa privada e a academia. É
consenso que o desenvolvimento tecnológico é

condição sinequanon para a efetiva integração ,

do País entre os players globais, sob pena de
termos nossa economia ainda mais afetada pelo

,

aumento da concorrência internacional.
Nos três níveis; realizam-se esforços no

sentido de oferecer ao Brasil essa condição
de igualdade ou ao menos na melhoria da

competítividade. No setor de ciência e tec

nologia, algumas iniciativa tem surgido e
,

to em ciência e inovação tecnológica. No esta

do, especificamente, tem se atuado nesta dire

ção com a organização da Rede de Incubadoras
de Empresas de Santa Catarina.

Faz parte deste projeto o Núcleo de Desen
volvímento Tecnológico de Jaraguá do Sul - Ja
ragua'Iec, empreendimento que visa a atender

, às expectativas de empreendedores que querem
iniciar seus próprios negócios a partir do desen
volvimento de novosprojetos tecnológicos,

O resultado nos fáz crer que, se de urn lado
-

há urn consenso quanto ao fato da inovação,
acontecer na empresa, também é verdade que
ela não está sozinha nesse "processo. Como
acontece ern outros países, a maior proximi
dade com universidades e centros de pesquisa
fornece subsídios essenciais à capacidade de

inovação das empresas. Com a existência de

políticas públicas perenes e consistentes de es

tímulo à inovação, será possível alcançar resul
tados ainda mais promissores.
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----------pOLíTICA·

FALA Aí! Mesários e -jurados�-
A Comissão de Educação do Senado aprovou projeto de lei do senador

Raimundo Colombo (OEM), apresentado em 2007, que isento os mesários e

jurados do Tribunal do Júri o pagarem taxo de inscrição em concursos públi
cos do administração federal e de exames em vestibulares nos instituições
federais dé educação superior. Para incentivar, diz o senador o participação
popular nas obrigações derivadas do lei ou que procede de autoridade pú
blica do que impor punlções àqueles que, convocaMs, esquivam-se do pres
tação dos serviços. Colombo observou que o projeto "é um reconhecimento
do poder público aos relevantes serviços prestados por esses indivíduos para
o realização da justiça e paro 11 expressão da soberania popular".O projeto
será agora examinado, em decisão terminativa, pela Comissão de Constitui-
ção, Justiça e Cidadania daquele parlamento.

'

" Não devemos nos

impressionar com

us manchetes com

escândalos. "
PAULO �UQUE (PMOB-RJ), VíDEO QUEM?

Com candidaturas majoritários a prefei
to previamente definidos, o encrenco,
agora, é pelo indicação dos candidatos
o vice. Porque, vocação para ser apenas
o substituto nas férias do titular, no polí
tico ninguém tem. E, muito menos; poro
viver no ostracismo se não I he for dele
gado nenhuma emu função.

Câmara de. Jaraguá divulg.ou vídeo
institucional que resume o trabalho
desenvolvido pelo Legislativo. A ser

em sessões solenes e no Projeto Luz,
Câmara, Ação!, e que os vereadores
poderão exibir em reuniões de asso-

componho eleitoral ciações de mcrndores; entidades e
.

. I. outros eventos.

nõo sei mais o que é. "
JARBAS VASCONCElLOS

r-------------,------�-�

(PMOB-PE), SENADOR, NÃO É?
acusando o presidentelula de fazer

campanha eleitoral com recursos do
PAC para eleger seu sucessor.

SENADOR, dizendo que o Senado
é o Brasil e que os senadores devem

ter orgulho disso,

"Se isso nõo é

.

"Há poucos
funciQoários para

atender tontos pessoas."
ÁDILA HORONGOSO ZIPF,

MASSOTERAPEUTA, esperando
atendimento na fila do

�retran de Jaraguá

Sobr� nlita do' coluna, o vereadora Ma
ristela Menel (PTdoB) disse que não

pertence à base aliado do prefeito Mo
acir Bertoldi (PMDB), o mesmo que lhe
garantiu vencer o eleição à presidência
do Legislativo. Por isso, ou não, voto
'sim' em todos os projetos do Executivo

-e é freqüentadora assíduo do gabinete
'do Executivo: Nesta semana mesmo saiu

If) 'em defeso do prefeito, argumentando
� que o péssimo situação de muitos ruas é
;;: "herança" de outros governos. Vai ver é

j� vereadora autônomo.
.

.

O CORREIO DO POVO IISABADO, 10 DE MAIO DE 2008
.

ELEiÇÕES 1
,11 adoto t1Ítica

, � ai:�enadoral
tstudo �empre ssível. epers de Ferna
e Dilma Rousseft do Coso Civil, agora é o visito de Ifredo Nascimento,
dos Irqaspertes, que já está agendada. Para o final de moia. Vai visto
�ior obras do PAC no Vale do ItajaL

ELEiÇÕES i .

.

Aliás, também nos espaços gratuitos no TV, o partido adotóu outra es

tr.atégia. Nada de falar sobre obras do governo pejo país aforo e, .sim,
, ,§ó,de Santo Cota' a. Como nü.o coino negar vmeros, à opa'

.

'llst(j'cobrar p poro in' clusão dê? látll:a é es
Cial poro olavo r candidaturas petistas às pre

���!fo���d�.j8, na Acijs, Q j,oJEncontro Suprq ária de Mu
res/de âmbito régional, que vai discutir assuntos igados aos desa
do mulher no vida pública. Unia prévio dos eleições de outubro. Com
inscrições.gratuitas.

1:0S ,v"
1'\ ",:t';);- ,,,�h. ">" '"

,,�

co de dois mil eleitores procuraram o cartório eleitoral de Jaroguó
até o prazo final, 7 de maio. Entrç títulos novl)s, transferências e

segundas vias. Ró uma expectatjva de que o município chegue 00
, Jed9c de 95 mi ito res. N!) ��Jado"focam moi 2 mil'ele.i

';te��4Iarizand s. '.:l·

TíTULO
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� O CORREIO DO POVO'
.... SABADO, 10 DE MAIO DE 2008

DURANTE A SEMANA

pOLíTICA--(5gcu�pri�ento o di'reçõo � o equipe do Jornal O Co�r_eio' do 'Povo MÁRIOSÉRGIO _
,

, pelos ímpartantes serviços prestados o nosso regloo. Chegor PEIXER,
aos 89 anos é um grande feito. Maior ainda é atingir esta PREFEITO DE

marco com notável dinamismo e credibilidade. Parobéns!pp GUARAMIRIM

PT se reúne com pe PPS, PTB> e PDT
·Partido quer definir até início de junho o nome do candidato a vice na chapa
JARAGUÁ DO SUL partido dele, Ivo Petras Konell,

Depois de se reunir com as -caso o pai e ex-prefeito, Ivo Ko
executivas DOS partidos, o PT nell (DEM), não consiga reaver

quer agora ouvir os pré-candida- os direitos políticos. Os petistas
tos à eleição majoritária. A sigla trabalham ainda com a possibili
pretende definir o nome do can- dade de ter na chapa o vereador
didato a vice na chapa até o iní- Dieter [anssen (PP),disputado
cio de junho. Na próxima semana, também para ser candidato a

a executiva municipal e 6 pre-can- vice do prefeito Moacir Bertoldi
didato a prefeito, Dionei da Silva, (pMDB).

-

programam encontros, separados"
'

O PT também já tratou sobre
corn o Pp, PPS, Pl'B e PDT. alianças com o PSDB, PSB e o

,

.

São estas as legendas com-as
'

PRo os dois últimos ;Uiados do
quais o PT tem conversado sobre .

governo municipal. Mas, segun
coligações, todas da base aliada \ do o presidente Marcos Scarpa
do governo Lula, com exceção to, foram conversas informais,
do PPS. Por isto, esta semana a

-

"o mesmo que acontece com

executiva' petista . encaminhou outros partidos que hoje estão na

comunicado à direção estadual coligação do prefeito". Scarpato
do partido informando a possibi- informa que o PT quer definir a •

lidade de coligar com o PPS. Foi . questão das alianças até junho,
a exigência feita pela executiva permitindo também ao partido
nacional do PT, através de reso- trabalhar as candidaturas a ve

lução aprovada no último dia 28, reador com o ou os partidos co

com prazo que termina hoje. ligados na proporcional. "E isso
O PPS tem corno pré-candi- demanda tempo".

dato o sindicalista Gilda Alves. Depois .dos encontros com

'Outro possível candidato a vice os pré-candidatos dos possíveis
do PT é o vereador Ronaldo Rau- aliados, a executiva do PT se reú
Imo (PDT). Também são cogita- ne, no outro domingo, dia 18.
dos os nomes do vereador 'Ierrys
da Silva (PTB) e do presidente do CAI;lOLINA TOMASELLI () pétista Dionei da Silva vai conversar� separa'damente, com os pré-candidatos dos possíveis aliados

Domingos quer conheCer nominata �os partidos. para decidir com quem coligar

PV inicia conversa com siglas
sobre coligação à proporcional

Definida a participação do datas, dois deles mulheres: "O
PV na aliança do prefeito Mo- PV pode lançar 17 candidatos,
acir Bertoldi (PMDB), gover- mas numa' coligação é o dobro
no do qual faz parte, os verdes de cadeiras, portanto 22. Se co-

'

querem agora resolver com qual ligarmos com outro partido que
,

.partido vão se coligar na dispu- lenha 14 vereadores, sobe para
ta proporcional. Ontem à noite, 28 o número de candidatos, daí
a executiva se reuniu para dar já começa a ter problema", aya
start às negociações. 'l\té então,' lia o presidente. Por isto, reflete,
só estávamos conversando extra é mais interessante coligar com
oficialmente. Agora é assunto de partidos com menor número de
pauta", informa o presidente da candidatos. Também considera
sigla, Joaquim Domingos. que a decisão deve levar em con-

Segundo ele, o partido vai co- ta de qual região são os candida

meçar a: agendar reuniões com o tos de cada sigla. SegundoDo
PMDB, PRo PSB, PC do B e PMN, mingos, o partido quer ter estas

siglas que devem fazer parte da questões esclarecidas até o início .

aliança majoritár= p.nr.flbeçada de junho.
pelo prefeito. A idéia é conhecer Apesar de não ter elegido
a nominata de pré-candidatos nenhum vereador em 2004,
de cada legenda, para decidir' quando estava desativado, o PV

,com quem, rnatematicamen- . é atualmente um dos sete parti
te, há mais chances de eleição. dos com assento na Câmara.' A
para os verdes. Domingos'"faz- bancada está ;representada por
as contas, levando em conta Iurandir Michels, o Lika, que foi'
que o partido tem 14 pré-candi - eleito pelo PT.

Pedro Garcia
preside CPE-

,

O vereador Pedro Carcia'
(pMDB) assumiu a presidência
da CPE (Comissão Parlamentar

Especial) da BR-280, reativada
esta semana, O nome foi esco

lhido na última quinta-feira,
quando também foram defi
nidos Eugênio Garcia (PSDB)
como vice-presidente, Afonso
Piazera Neto (PR), relator, e os

. membros
.

Jaime Negherbon
(pMDB), 'Ierrys da Silva (PTE),
Rudolfo Cesser (PP) e'[osé Osó
rio de Ávila (DEM).

De acordo com o presiden
te, as prioridades serão defi
nidas através de um relatório_

.

que será elaborado na próxima
reunião, que deve acontecer
durante a semana. Mas adian- -(

ta que, além da duplicação da
rodovia, .a comissão também
deverá cobrar a instalação de -

postes no trevo de acesso à BR-
101' e melhorias 'na placa de

sinalização da cidade.ina BR-

101, hoje pouco visível.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



(!C$ 6roços à profissão de meu pai, li jornalista Moacir Iguateiny do Silveira, cresci sentindo o
-_

h· d h b d t· t b
.

d I·· d -I d
., WIZ HENRIQUE

c eun o c um o e os IR os, nncon o com os inntlpcs, tropeçan o nos ou os e urns- DA SiLVEIRA,
condo "cotar milho" no suo velho máquina de escrever. Por isso, sinto-me particularmente GOVERNADOR

feliz-ao irmanar-me com todos os dirigentes e colaboradores desta verdadeira instituiçõo do DO ESTADO
, jornalismo cotorinense por ocasiõo dos festejos dos seus 89 anos de existência. ps>

Ladrõesdê'
cruzes detidos
JARAGUÁ DO SUL

Dois homens foram deti
dos por furtarem 47 cruci
fixos de metal do Cemitério

Municipal do Centro, na Rua

Procópio Gomes, na manhã
de quinta-feira. A PM deteve
os suspeitos perto do local.
Um deles estava com uma

mochila preta; onde esta-
- vam guardados os crucifixos

roubados. Os acusados ad
mitiram o roubo e disseram

que venderiam as peças a

um ferro-velho. O dinheiro
da venda seria usado para a

compra de pedras de crack.

Cemitério é alvo de ladrões

Assaltantes
levam R$ 6 mil
GUARAMIRlMjJARAGUÁ DO SUL

O funcionário de uma dis
tribuidora de alimentos foi as

saltado na noite de quinta-fei
ra, na Estrada Poço Grande, no

Bairro Poço Grande, em Cua
ramirim. A vítima foi rendida

por dois ladrões no momento
'

em quê transportava um ma

lote com o pagamento dos fun
cionários. Os ladrões levaram

. R$ 6 mil e o automóvel da ví

tima, um Gol placa MEE-Ol02,
'de Joinville. Os 'bandidos não

foram localizados.
Na noite de quinta-feira, a

Polícia Militar também aten

deu uma ocorrência de roubo
na Rua Max Wilhelm, Bairro

'Baepimdi, €.7.' [araguá do Sul.
Dois homens saíam de uma

laia de games quando foram

ameaçados por três bandidos,
ordenando que os acompa
nhassem. Perto da Boate Love

House, ulna -das vítimas foi

obrigada a retirar o par de tê
nis. Em seguida, os bandidos
amarraram os pulsos das víti
mas com o cadarço dos tênis
e fugiram. Até o fechamento
desta edição, os ladrões não
haviam sido localizados.

- GERAVPOLíCIA O CORREIO DO POVO DSABADO, 10DE MAIO DE 200B

Abro da bananeiro em debate
Projeto quer aperfeiçoar produção e incentivar artesanato

iJARAGUÁ eo SUL

Ampliar a comercialização
da fibra da bananeira no Vale
'do Itapocu. Este' é o objetivo
que norteia o projeto "Fibra da
Bananeira", desenvolvido pela
SDR (Secretaria de Desenvol
vimento Regional) e Epagri,

- em parceria com universida
des do norte do Estado.

O
-

projeto foi, apresentado
ontem para representantes de

associações e sindicatos de
bananicultores e instituições
de ensino e design. A meta de

impulsionar o mercado será'

atingida através de três fren
tes: melhoria da qualidade
e a conservação da banana,'
melhoria da organização e da
identidade da região e aperfei
çoamento da. técnica e da pro
dução da matéria-prima.

"Pode�os gerar novos ne

gócios, mais empregós e me

lhorar a renda familiar apro
veitando resíduos que hoje são

jogados fora", comentou o en

genheiro agrônomo da Epagrí,
Anselmo Benvindo Cadorin,
tim dos integrantes do projeto.
As tarefas foram divididas em

comissões a partir de uma ofi
cina de análise e planejamento
do projeto realizada nos dias /

27 e 28 de março, na Univille.
Cada etapa tem um cronogra-.
ma a ser cumprido.

.

As universidades parceiras
trabalharão no desenvolvimento
de máquinas especiais de benefi
ciamento da fibra. Os integrantes
também pretendem fazer um le-

Objetivo é tornar o beneficiamento da fibra uma atividade que gere empregos e aumente a renda familiar

vantamento de quantos artesãos

que atuam na região, indepen
dente de trabalhar ou não coni

.

a fibra da bananeira. O objetivo

é saber o número de pessoas
envolvidas com o artesanato e

quanto a atividade movimenta
ria economia da região:

. Outra ação que está sendo
planejada é a realização. de um

.

concurso regional de artesanato.
Um corpo de jurados - forma
do por historiadores, arquitetos,
agrônomos, pedagogos, desig
ners, artistas plásticos e jorna
listas - deverá escolher a peça
de artesanato que representará
oficialmente a região. A data do
evento ainda não foi agendada.
Mas o lançamento das peças a

serem julgadas deverá acontecer
no dia 8 de outubro, durante a

Bananenfest, em Corupá.
'

DAIANE ZANGHELINI

Pesquisador lança obra sobre padre
Livro "Frutos de um Sim" homenageia o religioso Antônio Echelmeyer

Padre projetou igreja de Nereu

VALE DO ITAPOCU

O pesquisador Giuliano
.Sávío Berti iniciou, no ano
de 2002, uma pesquisa so

bre a história do Padre An-·
tônio Echelmeyer. Durante
todo este tempo, Giuliano
colheu depoimentos, bus
cou documentos, encontrou

ffl fotos e as reuniu em um li

� vro que conta a história do
i religioso. _O livro ''Frutos de
� um Sim" será lançado hoje,

às 19 horas, nas dependên-

.
cias da Igreja Nossa Senhora
dó Rosário, no Bairro Nereu
Ramos. Segundo Giuliano..o
livro é uma .homenagem ao

.relígioso.
O padre Antônio Echel

meyer ficou conhecido não

apenas por celebrar missas e

rezar, mas por projetar tem-
. plos católicos, entre elés a

.

igreja onde. o livro será Ian

çado, Echelmeyer, nascido
na Alemanha, foi ordenado

padre em Taubaté, no inte-
.

rior de São Paulo, no ano

de .1939. Dos 45 anos de mí-
, nistério do padre, 40 foram
trabalhando na comunidade
de Nereu Ramos, em Jaraguá
do Sul, lugar onde nasceu e

'cresceu Giuliano.
Quem prestigiar à lança

mento do livro vai poder ouvir
o coral do centro de cultura
alemã que estará se apresen
tando na igreja.

OSNIALVES.
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SAÚDE

ESPECI'AL--�-6G- Aolongo da sua trajetória de.89 anos, O Correio do Povo tem construído uma história
de permunsnte compromisso com a comunidade do Vale do Itapocu; participando

ativamente do desenvolvimento politico e econômico de Santa Catarina. A experiência
até aqui alcançada é caminho para o aprimoramento tecnológico e no avanço do

papel da mídia como veículo de trcnsformnçõn social. S)5)

PEDRA SAJ'IiTANA -

AUfES, REITORA
DA UNERJ

Termo de Ajuste completa dois anos
Problemas,·cormo descumprimem do horário de trabalho, continuam sem solução
JARAGUÁ DO SUL.

Há dois anos a adminístra
.ção pública 'municipal assinava,
junto ao Ministério Público de
Santa Catarina, o TAC [Termo
de Ajustamento de Conduta). O
documento firmou, em suma,

'. uma antiga obrigatoriedade aos

funcionários da área da saúde.
A nartír de 11 de maio de 2006, .

el.,s deveriam cumprir a jornada
diária de trabalho-ou teriam des
contos na folha de pagamento.

Depois de inúmeras discus
sões acerca da novidade-e a pas
sagem de 730 dias, ainda existem
controvérsias quando o assunto é
a implementação das cláusulas
descritas no TAe. Nem ao me

nos os equipamentos de cartão

ponto fazem parte' da: realidade
. de todos os postos, de saúde db

município.
Conforme o secretário Ser

gio Ferrazza, 30 aparelhos estão
licitados e comprados. Mas, até

agora, nenhum deles chegou a

[araguá do Sul. A previsão para o

início do funcionamento do sis
tema, interligado coni o setor de
Recursos Humanos da Prefeitura,
ficou para o começo do segundo

. semestre. Mesmo assim, ele afir-

ma que as horas não trabalhadas

pelos servidores estão sendo des
contadas dos saldos a receber de
cada faltante d�sde 2007.

O presídente do Conselho
Municipal de Saúde, Agostinho
Zimmermann, em contrapartida,
demonstra insatisfação. "Nós as

sinamos o termo, ninguém cum-
-

pre e o NIP (Ministério Públicor
também não pune", denuncia.
Sobre isso, Ferrazza é categóri
co na resposta. Ele' afirma que
a secretaria enfrenta dificulda
des para colocar em prática as

exigências contidas no TAe. O
maior problema, na opinião dele,
está na resistência dos próprios
profissionais. .

.

De .acordo com' Jean Beno
. Lucht, presidente da Associa

ção Médica de [araguá do Sul e

funcionário da Prefeitura, antes
da polêmica "utiliza-se do bom

.

senso". Até 2006, prosperava um

acordo entre ambas as partes no
. qual era aceito que os clínicos
cumprissem números, fixos de
consultas e não os horários. O
Correio do Povo tentou falar com

o promotor Hélio Sell, responsá
vel pela fiscalização do TAC, mas

eMnão foi encontrado.
,

Secretário garante: médicos têm descontos na folha quando faltam

'O salário' agride:o nossa

formtl,çáo' diz Jean Lucht Cláusulas do
Termo de Ajuste:
• o município deve fiscalizar o cum

primento integral da carga horária
de todos os profissionais de saúde,

.

principalmente, dos médicos e odon
tólogos, através da implantação de
registro diário Ife freqüência;

JARAGUÁ DO SUL

No final do prímeíro mês de
trabalho na rede municipal de
saúde um clínico geral recebe
R$ 2.412 por 20 horas semanais
de serviço. Se o profissional tiver

algum curso de especialização,
a folha de pagamento sobe para
R$ 3083. Mas, para FI. maioria dos
servidores da área, essa quantia
não condiz com as necessidades
da formação.

Na opinião do presidente da
Associação Médica de Jaraguá do
Sul, Jean Beno Lucht, "o salário
agride a formação". Segundo ele,
o Conselho Federal de Medicina
recomenda um piso inicial de R$
3,2 mil. Por cansadisso, a classe
entende que não tem a valoriza
ção merecida.

_: Seguindo essa linha de racio
�. cínío, Lucht acredita que, caso o
«

� TAC entre em vigor oficialmen-
�. te, haverá mais uma debandada

Jean Beno Lucht acredita que médicos sõo desvalorizados e por isso somem' geral de médicos, a'exemplo da

ocorrida na época da assinatura
do documento. Antes, mesmo

-com- a defasagem salarial, eles
aceitavam as condições ofereci
das porque existia a compensa
çãode horas. Quando as consul-

.

tas eram encerradas, os clínicos
podiam ir embora das unidades
de saúde sem qualquer problema.
"Queremos bater o cartão-ponto,
desde que sejamos remunerados
adequadamente", sugere:

O secretário Sergio Ferra
zza concorda com o presidente
da Associação Médica sob-re a

distância existente entre o va

lor ideal e o pago atualmente.
Porém, lembra que à média ja
raguaense está acima da encon

trada na maioria das cidades
de Santa Catarina. "Esta ad
ministração teve a coragem de
implantar o Plano de Cargos e

reajustamos o salário deles (mé
dicos), portanto estamos valori
zando a categoria", retruca.

• o descumprimento do TAe implica ..

multa de R$ 30 mil mensais destina
dos ao Fundo para recuperàçõo dos
bens lesados de Santa Catarina.

'

• o preenchimento precisa serfeltc na

entrada e na saída do expediente;

• A responsabilidal" .,\.) controle
da carga horária' é ce u.n servidor
público de carreira do setor de �e- .

cursos Humanos;

• A administração deve descontar da
folha de pagamento dos profissionais
o valo[ correspondente às horas nõo

,

registradas e sem justificativa;
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(j($ A trajetória do O Correio do Povo nestes 89 anos de sucesso une-se com a

própria história do progresso de Jaraguá do Sul e região.Por isto esta data
merece ser comemorada com satisfação por todos nós leitores. Parabéns

também a toda equipe do Correio do Povo, rumo aos 90 onos!'5)5)

WAIIIOÉR WEEGE, -- ESPECIAL .

MALWEE MALHAS

O CORREIO DO POVO O·SABADO. 10DE MAIO DE 2008

Falta de médicos lidera reclamações
População e autoridades se dividemquando o assunto é o atendimento prestado
JARAGUÁ DO SÚL

A costureira Helena Caeta
no, 45, costuma buscar atendi
mento médico nas unidades de
saúde do município. Para ela,
o segmento "está uma tristeza".
A principal reclamação diz res

peito à falta de profissionais e

na conseqüente demora para o'
agendamento de consultas em

determinados postos.
O protesto da paciente não

é novidade. O próprio secre:
tário Sergio Ferrazza admite a

existência do problema que,
na opinião dele, tem influência
direta da postura assumida pe
los médicos. Nos dois últimos
concursos públicos, realizados
em 200,7 e 2008, a adesão foi
mínima. De 42 aprovados na

seleção do final do ano passa
do, apenas quatro assumiram
as vagas oferecidas. Já na prova
de janeiro, houve até especia-

lidades sem candidatos, como

no caso da endocrinologia.
Para o médico Heverson

Secco, recém chegado na cida
de, muitos colegas de profissão
desistem das vagas por c.ausa
do salário. No caso dele, 'ao
deixar Chapecó e vir para Ja
raguá do Sul o prejuízo foi de

quase R$ 1 mil na folha de pa
gamento. "Eu aceitei por uma

questão pessoal. Tenho família
.

pQr perto", explica.
Segundo Jean Beno Lucht,

da Associação Médica, a Orga
nização Mundial da Saúde in
dica que se tenha um médico

para cada mil habitantes. No

município, de 131 mil pessoas,
existem mais de 150 profissio
nais e, ainda assim, o quadro
da Prefeitura amarga um défi
cit de profissionais.

KELLY ERDMANN

funciÓnárids. tia Saúde x População
Jaraguá do Sul: 392 servidores

Jolnville: 2,6 mil servidores
Criciúmo: mil servidores

Itajoí: 1,2 m.il servidores
São Bento do Sul: 350 servidores

Urussanga: 170 S,ervidoresF

131 mil habitantes

496 mit IlabitQnt�s
188 mil habitantes

168 mil habitantes

76 mil habitantes

19· mil habitafltes

EDITAL
MARGOT ADELIA GRUBBA LEHMANN. Iabelía Desiqnada
da Comarca de Jaragua do Sul, Estado de Santa Catarina,

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

acham oeste Tabelionato para protesto de Titulos contra:

ESPECIE NUMERO
DOCUMENTO CREDOR

VENCIMENTO VALOR SACADOR
DEVEDOR

ALEXANDRE MARCARINI
I 353700r

ANTONIO CARLOS BECKER
I 2883064

AVELINO ORGANIZACAO CONTABIL LTDA
.

I 0935022008
C A COMERCIO DE AUMENTOS LTDA

I 000007641$
CLAYTON MOREIRA

I
EDSON LUIZ DEPINE

N
ERICA AUNE BAADE·

I
JONIMAR STEEKER

-

I 2326/07
. JOSWTA TELES DE ANDRADE

. .1 LOT192JF/13
JDSELITA TELES DE ANDRADE :

I LOTE192JF!0
KATH PIZZAS LTDA

I . 1968673U
KUSTER E KUSTER .'

I 026374/3
MARIA $ANTINA LEMES CARLET

I • 107739/5.
MÀRIA SANTINA LEMES CARLET

. CH 900060- 7
MARIA SANTIt,A LEMES CARLETE

I 98916/03
SjJZETE,SCHUG

I

036.311.709-75 MECANICA E RETIFICA OIESELSUL LTDA EPP
15/04/2008 639,25 O MESMO

579:868.609-44 FUNDACAO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU
15/04/2006 380.34

.
O MESMO

01.987.941/0001-23 SANTA CATARINA INFORMATICA LTDA ME
16í04!200a 200,00 O MESMO

08.862.185/0001-55 COOPERATIVA REGIONAL ALFA
28/04/2008 1.0.514.00 O MESMO

757.789.049-91 TEEN COMERCIO DE CELULARES LTOA ME
23702371,04 20104/2008 122,00 O MESMO

814:192.369-20 BANCO FINASA S/A
22/04/2008 16.272.88 O MESMO

à64,091.169-26 TEEN COMERCIO DE CELULARES LIDA ME
15/04/2008 109.00 O MESMO

751,511.709-53 CIZESKIINCORP ADM EMPR IMOBIL L

21!°i��og�0875:i�00.0�JD IMOVEI� �Õr�o
15/0412008 301,40 O MESMO

272.430.875-15 OJD IMOVEIS LTDA
15104/2008 250,00 O MESMO

03.972.975/0001-70 OESA COMERCIO E REPRES.lTDA
10104/2008 584 ,58 O MESMO

00.555.544/0001-10 SCAPEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
. 26/04/2008. 466,80· O MESMO

576.087.259-15 _ CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CON
17/04/2008 195.00 '0 MESMO

576,087.259-15
-

LENIR DOS SANI,OS MALHARIA
A VISTIl . 550.00 .

O MESMO
576.087.259-15 EMMENDORFER COMERCIO DE VEICULOS

15/04/2008 521.25
.

O MESMO
O1n 535,679·65 FIGUEIRA MAT DE CONSTRUCAO
22/04/2008 246.72 O MESMO

3668448198

251,303

1342

E. como os drtos devedores nae'foram encontrados ou se recusaram a aceítar a devida inbmacao;faz por intermedio do presente
. Edital. para que osrnesmos comparecam neste Tabelionato na Av. Mal. Deodoro da Fonseca, nr. 1589. no prazo da Lei, a fim de

liquidar o seu debito. ou entao, dar razao por que nao otaz. sob a pena de serem os referidos protestados na formã da Lei. etc.

Jaragua do :'01. 9 de Maio de 2008
----------------�------------------

Opinifto depende da localidade. No Nereu Ramos, onde Secco assumiu recentemente, a populaçõo nõo reclama

Secretário contesto Ass�ioção Médico
Para Lucht, cidade está deixando de ser referência. Ferrazza diverge
JARAGUÁ DO SUL

Segundo Jean Beno Lu

cht, -a atual política púb-lica
de saúde do município dei
xa a desejar. O presidents da

Associação Médica de [ara
. guá do Sul afirma que a qua-
lidade do atendimento caiu
desde o início do governo de
Moacir Bertoldi. "Até pouco
tempo não tínhamos tantas

reclamações", alerta o gine
cologista.�

Para consolidar a afirma
ção, ele cita algumas situa

ções ocorridas ao longo dos
últimos anos. A adesão ao

Termo de Ajustamento de
Conduta, . firmado em maio
de 2006 com o Ministério PÚ
blicó, na opinião de Lucht,
deveria ter sido gradativa e

não imposta à. classe. Além
disso, por causa do aumento

da demanda de pacientes.. o

sobreaviso dos médicos teria
se

.

transformado ern plantão
24 horas .não remunerado.
E,' ainda," houve a exclusão
dos especialistas dos postos
abrangidos pelo PSF (Progra
ma Saúde da Família). "Eu'
defendo a manutenção deles
nas unidades", enfatiza.

Município possui quase 20 unidades de saúde, doze delas integram o PSF
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D O CORREIO DO POVO
•

SABADO. 10DE MAIO DE 2008
" ARI.EDIADES 6G_Nessa data especial. queremos agradecer toda dedicação. empenho
VA M e o desejo de levar a notícia oportuna para as pessoas certas na hora

mais adequada. Simpfesmente porque qualidade se realiza através
das pessoas e.é para pessoas que vocês trabalham todos os dias. ps>

GRUPO -

LUIllENDER

Por Fabiane Martins
circulocao@ocorreiodopovo.com.br

Para serem publicadas nessa coluna, as fotos devem ser enviadas para publicidade@ocorreiodopovo.com.br. É obrigatório o envio em alta resolução.

Na foto, Ana Carolina e Jéssica, que estiveram
dia 4, no mercado Municipal de São paulo.

Betina Laube Ehlert, comemorou

mais um ano de vida dia 1°.
Quem manda os parabéns pelo
aniversário e Dia das Mães, é
o esposo Fábio e filhas Kelly e

Ketlin;!'Te Amamos"

, PARABÉNS PARA LAURO TOWE, QUE TROCOU IDADE DIA 8.

Fabio,BoldiJan Burigo e Roseli '

Buttendorff. trocam alianças hoje,
na Comunidade Pastor Albert
Schneider, e recepcionarão os

convidados na Sociedade ACllrai.

Márciu Cleiton, sobem ao altar

hoje. Colegas e amigosdo Supermer
cado Gumz, desejam felicidades.

A filha Helena, junatamente com

sues 12 irmãos, parabeniza a mãe
Leonir Baron, pelo Dia das Mães.

Parabéns para Celestina Pelens da
Silva, que completa mais um ano de
vida ,hoje. Toda'a família deseja felici
dades e parabéns pelo Dia das Mães.

A Senhora Hedwig Rosa Emma

MullefKruger, comemorou 100,
anos no dia}. Sua amiga Inês
Kanzler manda os_parabéns.

,lli..,

Os filhos mandam os parabéns
para o casal Waldir e Helena
Anacleto, pe.los 24 unes
de casados.

.

MAIS O RAS E INFRA-ESTRUTURA
,,0 •. , ,_

'18 KM DE PAvtMENTAçOes
• MAIS10 KM PftOJITADOS
• PONTE BÂRTOLOMEU SPêztA
• to AREAS DE UZER

� • CONSTRuçA� RiFoRMA
,

• AMP.LtAÇÀO DE ESCOLAS
,

.

• A8iRTURA ESTRADAS�
• 41 MtL TUICS COlOCADOS
• AQUlSlÇAO D MÂautNAS

Nos últimos anos a Admínistração Municipal executou

no-9nver:nQ
.2()()�

AQ.ü&:t��Q lQQt'-.lIK1

GUARAMIRIM

irnportantes investimentos na melhoria da qualidade de vida

da população, principalmente em Educação, Saúde, c

Desenvolvimento Social, Obras Públicas, Programas Agrícolas;
Eventos Esportivos, Manutenção das Vias, e um grande conjunto
de obras de infra-estrutura.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



·. � EDtÇÃO ESPECIAL·

SÃBADO. 10DE MAIO Df 2008

. Informando com

credibilidade
O jornal O .Correio do Povo completa
hoje 89 anos de história, pautado pela
missão e determinação emcontribuir

para o desenvolvimento social, cultural,
econômico e político dá região

do Vale do Itapocu.

-

,

Soluções completas em logística e comércio exterior
.

".-'" \._�- --------

-
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II O CORREIO DO POVO
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Escrevendo a hist6ria
O CORREIO 1)0 POVO

,:7
1919· 2008

A vontade e a determinação em participar e ajudar no construção e no desenvolvimento de Jaraguá
do Sul sempre pontuaram o trabalho desenvolvido pelo O Correio do Povo, que acompanhou o história de

Jaraguá do Sul, �a região, do país e do mundo e evoluiu junto com ela Entre os períodos mais difíceis no

área econômica e político estão as décadas de 20, 30 e 40, épocas que O Correio.do Povo já registrava os

reivindicações do comunidade jaraguaense e informava sobre o que acontecia no mundo.

• A DÉCADA'DE20

A década de 1920 foi conhecida como o período entre-guer
ras, uma época de excepcional prosperidade econômica, na

qual os Estados Unidos se consolidaram definitivamente como

potência mundial - prosperidade essa que teve uma forte que
da em 1929 com a quebra da Bolsa de Valores de Nova Iorque.
A Europa, contudo, sofria as conseqüências daPrimeira Guerra
Mundial (1914 -1918), o que permitiria a ascensão do Nazismo,
após a Crise dê 29, o surgimento do Fascismo italiano e ainda o

Salazarismo em Portugal. ,
"

•
•

f i·, I �I
"

Enquanto]araguá do Sul engatinhava no que se refere à

infra-estrutura urbana, sendo ainda uma vila com menos de
20 mil habitantes, o Brasil completa o primeiro centenário da .

independência, Em Jaraguá do Sul, O Correio do Povo mostrava

a vitória de Arthur Bernardes, eleito presidente da República em

1921, numa eleição marcadasabidamente pela fraude.Iegitiman
do, mais uma vez, a continuidade da política do "Café com Leite".
Ou seja, o leite de Minas Gerais e o café deSão Paulo, representa
dos na política pelos candidatos desses dois estados, sempre ven

cedores das eleições.
Em 1924, Arthur Müller, diretor do OCr, assume o cargo de

Intendente Distrital de Jaraguá do Sul.
O final de década é marcado pela vez dos liberais. O Correio do

Povo dá apoio ao candidato Júlio Prestes, que não chega a assumir.

Em seu lugar entra Getúlio Vargas, que assume o poder e lidera uma

revolução, movimento militarpara a reforma do regime. O presiden
te Washington Luiz é deposto e Getúlio Vargas assume.

As tropas revolucionárias tomaram Santa Catarina; No dia
12 de outubro de 1930, os revolucionários ainda podiam ser

vistos no pátio da estação ferroviária de Jaraguá do Sul.
.

Política e Economia

Cultura
No Brasil, entre 11 e 18 de fevereiro de 1922 é rea-

.

lizada,. no Teatro Municipal de São Paulo, a "Semana
de Arte.Moderna", que contou com a participação de

escritores, artistas plásticos, arquitetos e músicos. Nes

sa década a diversão e a cultura eram distração para
poucas famílias, que se reuniram apenas em saraus

íntimos. Em 1928, no primeiro mês do ano,'o Salão
Buhr inaugura o Cinema Central, administrado pelo
empresário Eurico Doubrawa. Em 1929, comemorou

se o Centenário da Imigração Alemã em Santa Catari
na. Também nesse ano é lançada a pedra fundamental

para construção da Igreja Luterana, luta encabeçada
pelo pastor Ferdinand Schülzen. Também no Brasil
iniciaram as primeiras transmissões de rádio.

RUA 25 DE JULHO, 577· SALAS 01 E 02
'

BAIRRO: VILA NOVA • JARAGUÁ DO SU�-SC
Fone/Fax: (47) 3275-6666

Arthur Müller, diretor
.

do oce assume o

cargo de Intendente
Distrital do município
em 1924.

Infra-estrutura
O governo e os municí

pios relegavam os proble
más sanitários e' a maio
ria também não destinava
verba para a educação. Os

poucos que o faziam, desti

navam uma verba irrisória.
Em Jaraguá do Sul esse não

era o setor mais atingido,
haja vista que, na época,
existiam no município 26
escolas (cerca de 20 sub
vencionadas pelos gover
nos municipal e estadual)
para uma população de 12
mil habitantes.

No resto do Estado o des
caso com as questões de sa

neamento básico e educação
resultou na proliferação de

doenças contagiosas. Ainda
nesse período Jaraguá do
Sul se ressente da falta' de
um hospital e de armazém
de carga na estação ferroviá

ria, pois a ausência de espa
ço para armazenagem fazia
com que muitos produtos
apodrecessem antes de se:
rem transportados.

• Ernest Rutherford conségue. pelá primeira Ji!.. É fundada a federação das Ba�d�Jrantes ,do
vez n'o· mundo. desintegrar artificialméllte. Bra.sil. visando formar as joven� do Brasil
um átomo;

.

segundo o métod� de Baden-Powell;
• É inaugurada a primeira linha aérea comerciál. • Começa a circular no Rio O Jornal (até 1974);,.

na Alemanha (Berlim - Leipzig - Weimar); • Manuel Bandeira publica Carnaval;
• Surge O gato Felix. criado' pelo cartunista • Cecília Melreles estréia com seu livro de

australiano Pat Sullivan e animado por Otto
.

sonetos. Espectros;
Mesmer; • Monteiro Lobato publica Cidades Mortas. que

• Em Hollywood. Charles Chaplin. David Wark trata do abandono do povo das' localidades
Griffith. Douglas Fairbanks e Mary Pickford rur!lis pela decadência do, café;
fundam o estúdio cinematográfico "United

• É publicada a revista Para Todos (até 1932),
Artists Corporation"; ilustrada pelo caricaturista 1. Carlos (Rio de

• Presidente Epitácio Pessoa (1919 a 1922) Janeiro. 1884 - id., 1950);
tomo posse em 28 de juI�o;

• A Ford Motor Company' é autorizada a

montar automóveis no Brasil. em São Paulo.
na Rllg .Ftorêncio de Abreu. Apenas doze
operários montam o Ford Bigode com peças
Impllrtadas;

'1_.

LOROCAE.BLOGSPOT.COM

No ano dá fundação do O Correio
. do Povo; em 1919, cí Europa sofria

as conseqüências da Primeira
Guerra Mundial

• O Brasil conquista, seu Ptimeiro título
internacional. o Campeonato Sul-Americano
de Futebol. vencendo o Uruguaí com um gol
do paulista Friedenreich na prorrogação.
Este gol deu .origem a uma compo�ição de

Pixinguinha in Um a zer
..

Parabéns. Jornal "O Correio do Povo"

pelos 89 anos de Informação e Cultura
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Totalitarismo e censura

A década de 1930 é tida corno urna

das épocas mais sangrentas de toda a

história mundial. Neste período, Hi

tler ascende ao cargo de chanceler na

Alemanha e tem início o genocídio do

que Hitler chamava de "raças inferio

res", em especial osjudeus. Tem início a

Segunda Guerra Mundial. Nos Estados

Unidos, Franklin Roosevelt dá início ao

New Deal, o plano de recuperação eco

nômica após a quebra da bolsa de Nova

York, ern 1929.
'

Os inüvirriehtos totalitários come

çam a eclodir também em outros paí
ses europeus, com Mussolini na Itália, ."

,

Salazar ern Portugal, Francisco Franco
, na Espanha e Stálin na União Soviéti-

ca, além de Hitler na Alemanha.
.

No Brasil, um golpe de Estado de
Getúlio Vargas dá 'início à Revolução
Constitucionalista em 1932, organizada
pelo estado de São Paulo. Chega ao fim

a política do café-com-leite e tem início o

Estado Novo. Jaraguá do Sul sente os re

flexos do governo nacionalista de Getú

lio Vargas e compactua com a formação
da Ação Integralista Brasileira. Em meio

às dificuldades, o município consegue
sua emancipação e pé!,rle .em ,busca de

soluções para os problemas' que impe
dem seu crescimento.

Nessa época, O Correio do Povo

registrou prisões arbitrárias. Em nome

do patriotismo, escolas foram fecha

. das, clubes de caça e tiro foram proibi
dos e muitas pessoas sofreram torturas

e humilhações por serem de origem
,

alemã.
Também neste período tiveram iní

cio a Segunda Guerra Mundial (1939�
1945) e as primeiras indústrias da re

gião, apesar dos sérios problemas de

, energia elétrica no distrito. Jaraguá do

Sul foi o município do Vale do Itapocu
que mais enviou combatentes. Os cha

mados Pracinhas até hoje são reconhe

cidos pelos feitos em prol da vitória

dos aliados.
Em 1935 é fundada a primeira malha

ria da cidade; de propriedade de Hen

rique Marquardt. Até a década de 1930

os laticínios e a 'criação de gado leiteiro,
aliado à agricultura, geravam a sustenta

bilidade econômica do município.

O CORREIO DO POVO DSABADO. 10DE MAIO DE 2008

• J\t.DÉCADADE40

� stfJiCídiof'de'ftitlér

, Waldemar Grubba, um dos diretor�s de oce .

'

foi eleito prefeito do município em 1947

Éstação Ferroviária (foto da década. de 40) contribuiu

com o desenvolvimento de Jaraguá do Sul.

Inauguração da antiga Estação Rodoviária na Praça Leônidas

Cabral Hersbter, hoje Praça do Expedicionário, 1944

smd.
li ,aguá .' .

,
..
::lob o gli?Verl\Q, deéGaspfl+ Du� e
,-

,

"_. .::�,," , 'TM:'"

a q fado Naya de Gefúlio Vargas, são

:resta�leéi�õs osy,direit@s inQividqais e, devolvida •
a autghornia aos Estados e Municipios, e o direito

.� el�ções &iire am?l're�àente. (') c�tarinepse
Nereu Ramos f leito para o senado e para aCâ

mara Eedeí'M, :Permitido peja legislação qa épogt.
Ao final da década de 4O,.depois de 10 anos

de ditadura; as eleições deram vitória aos repre
sentantes udenistas, em Jaraguá do Sul. Arthur

Müller é eleito deputado estadual e Joaquim l?ia
zera assume a prefeitura local até 1947, quando
o pre£eit():,eleitaj;Waldel)W:'Gm��a to;m;t.a pO!?se.

Parabenizamos O,Correio.do Povo, pela sua

brtlhante atuação nestes 89 anos de história!

0800011 7888· www.bvfinancelra..om.br
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. Edição Especial--�-----

Os desafios de uma nova fase
O Jornal O Correio do Povo, ao completar 89

anos, vive uma nova fase. As modificações vão
. desde o aumento do número de páginas - de 16

para as atuais 24 - à ampliação da equipe de re

portagem e a aquisição de novos equipamentos,
melhorando a qualidade do conteúdo.

Com o novo projeto gráfico: inaugurado no

dia 1º de fevereiro, o jornal passou a oferecer
mais matérias, melhor aproveitamento do mate-.
rial fotográfico e cobertura mais ampla da região
do Vale do Itapocu. Também abriu mais espaço
para colunistas, com abordagens nos mais di-

.

ferentes assuntos' de interesse da comunidade,
como Economia e Esportes, além de oferecer um

espaço diário para a publicação de crônicas. '.

Uma das novidades é a página Comunidade

(15), que possibilita a abordagem de assuntos po
Iêmicos - em nível regional, nacional ou mundial

"'. com a participação popular. Já a Contra-Capa

Evolução
constante

-

.)

A vontade e a determina

ção em participar e ajudar na
construção e no desenvolvi
'mento de [araguá do Sul sem

pr� pontuaram o trabalho de

senvolyido pelo O Correio do

Povo, que acompanhou a his
tória do município de raraguá
do Sul e da região e evoluiu

junto comela.
Em abril de 1994, O Cor

reio do Povo foi às ruas pela
primeira vez com capa e

contracapa em cores, no 75º
aniversário de sua fundação.
Na época, ainda eram usadas

máquinas de escrever. A reve

lação de filmes se fazia num

laboratório improvisado e a

os textos e fotos eram monta

dos em páginas de cartolina,
posteriormente fotografadas
por inteiro.

Dez anos mais tarde, em

2004, a modernização do par
que gráfico possibilitou o au

mento da tiragem e do número
de edições, quando a circulação
passou de três para cinco vezes

por semana. Em 2007, O CP pas
sou a circular no formatá tablói

de, seguindo a tendência mun

dial do jornalismo impresso.

(24) traz histórias interessantes das pessoas que
contribuem com o crescimento da nossa região e

que lutam por uma melhor qualidade de vida.
Todas essas melhorias foram realizadas a par-

.

tir de 'uma 'pesquisa' de aceitação do O Correio
do Povo entre a comunidade. A repercussão das
novidades implantadas foi bastante positiva.

"O CP evoluiu muito nestes últimos anos, o

salto de qualidade foi enorme. Isso é resulta
do do trabalho quase centenário desenvolvido

pela empresa. Especificamente na minha área,
a redação, posso dizer que houve uma revolu

ção. Hoje contamos com 14 profissionais com

petentes e comprometidos em trazer as prin
cipais notícias, a melhor foto, o melhor texto.

Somos líderes na região e quem-realmente quer
saber o que acontece no Vale do Itapocu precisa
assinar O Correio do Povo", afirma a editora

chefe, Patricia Moraes.

Maior circulação no Vale
O Correio do Povo conta com 5.900 assinantes, número que repre

senta mais que o dobro da tiragem do concorrente diário mais próxi
mo, além da venda em bancas nos municípios do Vale do Itapocu. Até
o final deste ano, a meta é alcançar oito mil assinaturas, explicitando
a abrangência de leitura do veículo. Recente pesquisa feita pelo jornal
identificou que existem 4;3leitores para cada assinante.

"Parabenizamos"
.

O Corrolo dQ Povo
pelos -$QUS 89 anos

de boa ínform�ç.ãQ.
'"

- \," �.....

Rt1-a fi)! jP C�""I' �N'( '4� lo.! I •

fi, t:/l,;s.:�f<,J.ir;�' 1jr1tf.,.,.:o,. 'I)<:/j .!/4�)I'la

�"
Diretor considera qssumir OCP o maior de seus desafios

Direção focada no

desenvolvimento
"O maior desafiá de minha carreira profissional". É

assim que Nelson Luiz Pereira define o que representa
ter assumido a direção do O Correio do Povo, em de
zembro de 2007. O economista, com especialização nas.
áreas de marketing, controladoria e administração, vem

de uma experiência de 25 anos na empresa WEG, sorna

do aos 16 anos de atuação no corpo docente da Unerj.
Ao assumir a direção dó' jornal, Pereira imprimiu um

novo modelo de administração, focado na missão de
contribuir para o desenvolvimento econômico, social..
cultural e político da região do Vale do Itapocu. Para ele,
o' projeto, iniciado em fevereiro, vem atender aos anseios
de uma população ávida por informação, conhecimento
e desenvolvimento. 'Assim, transformar-se, fortalecer-se
e inserir-se no contexto do Vale do Itapocu como veículo'
de comunicação tradicional, moderno é competente re

tratam nossas ações prioritárias", afirmou.
Com abordagens específicas sobre assuntos de inte

resse social e econômico, os cadernos temáticos são outra
.

�.

forma de aprofundar o conteúdo e que vão ao encontro

desta nova proposta da administração. Outra novidade,
em fase de formatação, é o clube do assinante, COIn van

tagens para quem já recebe o jornal e p�a os futuros as

sinantes.

" O Correio do Povo 89 anos"
abastecendo de informação

toda a região.
• Fone 3372-8888 •

PARABENIZA ESTE JORNAL,
DESEJANDO SEMPRE

MUITO SUCESSO -

Parabêllizamos
o Jornai

o Correio do Povo"
f.jJj_�: pelos seus

as.,
Rua Rudolfo Hufenuessler, 466

Centr.o • Fone: 3311:7575 .
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.
'

4) Não desp>erdice comida
,Na hora de sesemr, lembre-se de colocar no prato uma

quantidade de comida compatível com a suo fome.
Estima-se que cerca de 40 a 60% do lixo urbano seja
composto por material orgânico, principalmente restos

de comida.

1) Ande mt';h:08 dt'; carr:o '

o uso de combustíveis derivados do petróleo é a segun- ,

da maior causa de emissão de gases de efeito estufa
no Brasil. Você pode ajudar a combater o aquecimento
global deixando seu carro na garagem e preferindo
caminhar ou usar o transporte coletivo. S) Seja um con8urnidor '

con8cienfe
Você sabia que qualquer prodUto, para ser fabricado,
exige não só matéria-prima, mas também energia e

água? Para produzir um copo de 200ml de leite, por
exemplo, são usados 200 litros de água.

�) Não desperdice iÍ!!1ua
Água tratada e de qualidade é um privilégio que custa

caro manter. Hoje, muitas torneiras em locais públicos
já controlam a quantidade de água liberada. Em casa,
adote esta idéia e economize água fechando a torneira
ao escovar os dentes ou lavar as mãós.

Quando for às compras, leve de casa sua sacola
reutilizáveL Cada brasileiro usa cerca de 66 sacolas 'Comprar, trocar ou reinventar roupas, móveis e

objetos usados, além de consertar o que ainda pode
ter uso, é o caminho para quem quer combater o

aquecimento global. Diminuindo o consumo, aju
damos a conservar a natureza e evitar as mudanças
climáticas.

plásticas por mês, que na maioria das vezes acabam
sendo descartadas no lixo. O plástico demora 400 anos

para decompor.

3) Dê preferência, à

re8ponsaM.Jid.,de 3m�ienfal
Na hora da compra, olhe o que há por trás da etfqueta.
Procure enxergar além do preço e das características do

produto. Se para você é importante respeitar o meio

ambiente e os direitos humanos, procure compras de

empresas que façam o mesmo.

8) taça pes�uisa de preç.o8
Antes de tudo, avalie o custo-benefício do produto
que você está comprando, não só para você mesmo,
mas também para a sociedade, a economia e o

meio-ambiente.

cassuli
www.cassuli.adv.br

89 anos trazendo
informação e registrando

'a história de nossa

comunidade. Parabéns!

1.1' Dig(\ não à pirataria
Quando você compra produtos piratas, está contribuin
do para a sonegação de impostos que poderiam ser

direcionados para melhorar a saúde; a educação ou o '

lazer da população.

1 e) Seja wm �om e*emplo.
a08 seU8 filho8
Ensine as crianças a se relacionarem de forma tranqüila
e menos ansiosa com o ato de consumo. Se seu filho faz
birra toda vez que vocês saem às compras, é hora de
rever os hábitos da família e avaliar por que a atividade
de compra é tão importante em sua casa.

11) Dê afenção à famífia
,

Dê toda a sua atenção para a forma,ção do caráter de
seus filhos, sobretudo por meio dos exemplos de sua

própria vida. Faça com seus filhos atividndes lúdicas
como ler histórias, brincar, ouvir música, cozinhar, etc.

12) Evite es �andejinhas
de A8opor
Evite as bandejinhas de isopor ao fazer compras e informe
sua decisão às lojas, pedindo que elas encontrem uma alter
nativa. A co�posição do isopor é 95% ar, o que dificulta a

sua reciclagem, porque rende pouca matéria-prima.

13) renha uma afimellfaç.âo
saudável
Controle a ingestão de alimentos gordurosos e doces; inclua
mais frutas e verduras nas refeições; jamais deixe de fora
o café da manhã; coma mais vezes ao dia em porções
menores; e hidrate o corpo, habituando-se a tomar água ao

longo do dia.

14) 'PrafA�ue e·.*ercÁcios
físico8 re!!1ularmenfe

'

A prática regular do exercício físico traz grandes benefí
cios à saúde, como prevenção de doenças, aumento da

I

disposição e, melhoria da auto-estima e _do sono.

1 S' Diga não ao .

de8mafamenfo
O desmatamento é o responsável por 75% das emissões
de gases de efeito estufa no Brasil. A derrubada de cerca de
20 mil quilômetros quadrados d� floresta, provoca o equiva-

.

lente à emissão de 200 milhões de tonelôdas de carbono.

1 �) Refire os e�uAp3fnenfo8
da fomada

i

Evite "deixar seus aparelhos no modo stond-bv, Aparelhos
de vídeo, televisores e OVOs - riu quaisquer outros

que tenham controle remoto, carregador de bateria ou

manutenção de memória interna - consomem energia
quando estão em stand-by. ,

11) 'Prefira móvei8 com

madeira de r:e!f'ore8famenfo
Prefira produtos fabricados com madeira de refloresta
mento às madeiras amazônicas. Se, por exemplo, um

quinto dos consumidor�s apenas de mogno no país
deixasse de comprá-lo, evitaríamos o corte de 175 mil
árvores na Amazônia em um ano.

- 18) Apóie a decor()ç.ão
susfenfável
Decoração sustentável exige madeira certificada. Só compre
móveis feitos de madeira se tiverem selo de garantia de ori

gem, como o FSC - Brasil (do Conselho Brasileiro de manejo
Florestal), e ajude a presérvar a floresta amazônica.

v::t) Evife faz'er dívidas,
Planeje suas compras e, com isso, não estoure seu

orçamento. Pagar juros é um dos piores caminhos que
um consumidor pode seguir. É também preciso muito
cuidado com o endividamento no cartão de crédito, com

juros de 12% ao mês:

26' Separe o

"*0 ree'e"�e'
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21' Doe 08 eJetroeJe!frô�icos
�1£4:e não laS(h m(h!s
Doe os upurelhcs eletrônicos que não usa mais. Além de

ajudar a quem precisa, você evita que todos os materiais

usados na sua fabricação, muitas vezes compostos de
substânCias perigosas à saúde humana, acabem nas

latas de lixo.

22) VaJorb:;'e mais o
.6 "JI $6 9t

ser ao .Çfue O ter
Um comportamento consumlsta compromete a suste-nta

Midade da vid& humana no futuro. Hoje, mesmo com a

metade das pessoas vivendo abaixo da linha de pobreza,
se consome 25% a mais em recursos naturais do que a

terra consegue renovar.

23) Viva intensamente
cada momento
Viva intensamente cada momento do seu dia. Programe
sua vida com fé e otimismo. lembre-se: seu futuro está
sendo gerado pelo presente de seus pensamentos. O que

hoje você semeia, amanhã colherá.'

*

peÇfQena8 eoises

Alguns gestos e ações que parecem insignificantes
- como dar um bom dia ou um aperto de mão - pedem=
melhorar muito o ambiente em que vivemos, elevar o

entusiasmo de quem está desanimado e fortalecer quem
está desiludido.

25) Seja positivo
Faça de seus pensamentos diários a bênção de dias
melhores. Substitua as palavras negativas por positivas;
fale de maneíra positiva consigo mesmo e deixe que os

, sentimentos trabalhem para mudar sua realidade.

........(C�

.
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2�) raça aqwiJo qwe 90staria
que fiz'essem por você
Se desprezar, será desprezado. Se criticar destrutiv.amen
te, será criticado. Mas se distribuir bondade, compreensão e.

amor, receberá em �oca amor, compreensão e bondade.

35) GentiJeza é fundamentaJ
Pequenos gestos fazem ,uma enorme diferença no seu ,40) Vi,aje
dia-o-dia e dos pessoas que estão 00 seu redor. lembre- Conhéç.o -novos lugares, novos culturas, faço novos

se de dizer "com'licença", "por favor" e "obrigad.o", 'amigos, vivo nQvas experiências'. Às vezes essa viagem
mesmo que alguém esteja cumprindo suo obrigação pode·signiniar ir o uma cidade próximo ou ir apenas a

ou seja muito amigo. Fole baixo; rio baixo; 'não seja outro bairro. lssc vai ajudar você o ampliar suo rede de
inconveniente. relacionamentos e o se conhecer melhor.

33), Jteff'ita antes
de tomar decisões
Decisões impensados ou mal avaliados sõo a maior

fonle de arrependimentos, remorsos e culpas. Muitos

vezes, pensando em resultados imediatos ou somente

nos ganhos materiais, cometemos erros com conseqüên
cias de longo prazo ou mesmo irreversíveis.2'1) Seja criativo

Paro se ter criatividade, procure lerbastante e assistir o

filmes eprcqrcmes de televisão com consciência crítico.
Assim você melhorará o vocabulário e conhecerá uma

variedade de informações, estimulando o raciocínio.

2q) Seja aJe9re e faça
os outros feliz'es
Cultivjl a alegria em dose máxima, tornando felizes
todos os que o cercam. A alegria vem de dentro de nós .

mesmos, da consciência tranqüila e do cumprimento dos
nossos deveres.

30) raçà da 'eitwra
urn há�ito diário
Procure ler sempre revistas, livros e jornais. Quem
costuma ler diariamente aprende a escrever, a ter um

bom vocabulário e o analisar os fatos com consciência
crítico. A leitura contribui para o sucesso profissional e

com o bom. relacionamento em grupo.

31) S�i�a pedir perdão
Quem pede perdão mostra que a'inda crê no amor, e

quem perdoa mostra que ainda existe amor para quem
acredita nele. Perdoar é o modo mais sublime de crescer, e

pedir perdão é o modo mais sublime de se levantar.

32) Seja ético
É preciso ampliar os limites da ética. Pense se você
é realmente ético, e se o seu conceito de ética não é
restrito apenas a considerações de honestidade .

34 ) Tenha eSf>írito
de liderança
Num time, cada um dos indivíduos com suas caracte

rísticas individuais e aptidões é fundamental. Porém, se

cada um jogar sozinho, o time não vencerá. Na ausência
de líderes, o homem se torna fraco.

3�) f>rocure não

ma90ar as pessoas
Não fale maJ dos outros. Não se envolva com fofocas.
Cuidado com as anedotas e brincadeiras pessoais, como'

apelidos, etc. Controle sua agressividade.

3'1) Seja or9anizado
Ajude a manter limpa a sua casa e o ambiente de

trabalho, favorecendo a produtividade e a excelência.
Procure não deixar as coisas espalhadas.

38) Cwide de 8wa

awfo-Âmagem
As pessoas esquivam-se daqueles que estão sempre mal
humorados ou torcendo paro tudo dar errado. Cuide do
suo comunicação e apresentação pessoais, pois são seus

cartões de visita.

38) Sejajwsto e pontwaJ
Seja justo e pontual com seus compromissos. Atenda us

pessoas rapidamente. Sé não for possível pessoalmente,
escrev!Í, telefone, mas responda as chamadas depressa!

.

.

Saiba atender, um pedido, auxilie, preste ajuda.

3q) Tenha amor

peJo 'Çfwe faz'
Tenho prazer no que faz e faço com prazer. Vale refletir
sobre o que o iornalistõ Whit Hoss escreveu: "Sucesso
é acordor de manhã - não importa quem você seja, onde
você esteio, se é velho ou jovem - e sair do coma 'porque
existem coisas importantes que você adora fazer, nas quais
você acredita e em que você é bom. Algo que é maior que

você, que você quase não agüenta esperar poro fazer hoje".

41) Não seja vin9ativo
Não alimente o ódio e nem desejos de vingança. Se

alguém o magoou ou lhe ofendeu, não imite essa

pessoa, repetinde os mesmos erros: Coloque-se acima'

dele, sabendo relevar.

42) Reserve um tempo
só paravocê
Além do alimentação equilibrado e da prática de exer

cícios fslros, sentir-se bem psicologicamente também
é essencial para garantir uma booqunlidnde de vida:
O passo inicipl para isso é dedicpr um tempo do dia

exclusivamente para você. ,>
.

43) Aceite' as diferenças_
O mundo seria muito chato se as pessoas fossem todas

iguais e gostassem das mesmas coisas. Aprenda a conviver e

aceitar as pessoas como. elas são, e não seio preconceituoso ..

44) Lwte para realizar
seÍ!l8 sonhos
Aquele que batalha sempre terá a felicidade das vitórias

que conseguir. Um dia, o seu sonho irá temor-se sim

jeelidcde, e você verá que valeu a pena tanto esforço e

sacrirrcio para alcançá-lo.

Pa.ràbeniza

"O Correio do ,p()vo" pelos
ITee
,

L. ..

Fie
Sistemes

s
(47) 33

w.te·c of·e
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4S) Acredite em

você mesmo

Não tente imitar outras pessoas. Não tenha vergonha
de fazer as coisas de maneira simples. Pare de ter medo
pelo o que as pessoas acham ou descubram de você.

46) Dance
A dança serve como exercício aeróbico, desenvolve a

consciência corporal, modela o corpo, eleva a auto-es

tima, desenvolve a confiança, a criatividade e retarda o

processo de envelhecimento.
.

41) Cante
Cantar não somente é algo agradável, como também

proporciona ótimos resultados para a sua saúde mental,
física e emocional. Melhora a respiração, postura, relaxa
o corpo e a mente e nos deixa mais dispostos.

48) ,M1!jde a rotina
Quebre a rotina com algo não tentado antes. Um pedido
de desculpas, um elogio, um convite para um jantar
romântico, um bilhete, Oma declaração, uma atitude

cortês, um presente, uma oroção.

4q) Dê adéws à F'reg�iça!
Não se deixe levar pelo comodismo. Não deixe cada

segundo passar sem você ter certeza absoluta que o

aproveitou ao máximo. Não abra mão de seus direitos e

de seus ideais.

se) AF'renda um

novo idioma
Conhecer um novo idioma não significa apenas mais .

chances de sucesso profissional, mas também a pos?ibi
lidade de fazer novos amigos e ampliar seus conheci
mentos sobre a cultura e a beleza de outros países.

.. �.
Cargill"

ASearaAlimentos, uma empresa Carqill,
parabeniza "OJornalCorreio doPovo"

pelos seus 89 «nos.

sn Ow ça a voz'

da e*F'eriência
.

Vale à pena escutar os conselhos e as experiências
vividas por nossos pais e avós. As pessoas mais velhas
têm muito a ensinar às mais jovens.

S1) Vote com consciência
Seja comprometido com o futuro do seu país, escolhendo
os candidatos certos para governá-lo. Não venda o seu

voto. Preste atenção nas propostas dos candidatos e

informe-se sobre eles lendo revistas, jornais e assistindo
ao horário eleitoral gratuito.

S2) Converse
Procure conversar com sua família, seus amigos e colegas
de trabalho, assim você irá conhecê-los melhor, resolver
possíveis mal entendidos e tomar as decisões corretas.

S3) �eja ed1!jcado
no trânsito.
Respeite a sinalização e o limite de velocidade; dê sinal
ao trocar de pista; tenha paciência; não beba ao volante;
atravesse a rua sempre na faixa de pedestres; não ande
de bicicleta na calçada e nem na contramão.

S4) Afe>race a·. '

..

dwpn�ação �a fàR-2SG
Abrace a duplicação da BR-280 assim como O Correio
do Povo está abraçando. Cabe a cada um cobrar que a

promessa se torne realidade. Duplicação é sinônimo de

segurança.

-SS) Não maltrate
* *

os anamaas
.

Não machuque e não abandone animais nas ruas.

Os bichos são fiéis aos seus donos e possuem imensa

copcddnde de compreensão, pois nao B preciso falar

para que te entendam.

56) f:8tude
. O conhecimento nos prepara para enfrentar os desafios

da vida e abre caminhos para novas oportunidades.
Quanto mais estudamos, mais percebemos o quanto
ainda temos que.oprender.

S8) Com água não se �rinca
Todo o cuidado é pouco na hora de nadar, seja em rios,
piscinas, lagos e lagoas. Muitas pessoas, por excesso de

autoconfiança e em busca de desafio e emoção, acabam de
sobedecendo às regras básicas de segurança e. se afogando.

Si)) f9revina o

câncer de pele
o câncer de pele é o câncer mais freqüente no país,
correspondendo a cerca de 25% ,de todos os tumores
malignos registrados no Brasil. Por isso, proteger a pele do
sol desde a infância é a melhor arma contra a doença.

6e) Não seja ihvejoso
A inveja nenhum mal proauz:ao invejâdo, se este não o

permitir. A inveja é como o ódio, que só faz mal àquele
que o sente.

(1) Diga não ao cigarro
O tabagismo, segundo estudos, é responsável por 200 .

mil mortes por ano no Brasil (23 pessoas por hora), e

quase 50 doenças diferentes. E o pior de tudo é que o
.

cigarro não prejudica só quem fuma, mas também quem
aspira a fumaça.

(2) Não F'olwa 08 ri�s
Preserve a água, pois sem ela não há vida na Terra.
Nunca jogue lixo em rios, lagoas e no mar. Evite a

entrada de folhas, galhos, plásticos e outros objetos nos

ralos e caixas de inspeção. Tenha esgoto tratado. Não

jogue óleo de cozinha nem restos de comida na pia.

(3) Não fê>olwa o ar

Evite fumar em locais fechados, procure regular o motor

do seu carro, evite usar aerossóis com CFC (gás respon
sável pelo buraco na camada de ozônio) e não queime
lixo e folhas de galhos e árvores.

(4) Não Jo�u:t 'i�·o no chão
Cultive o hábito de sempre ter um saco de lixo dentro do
seu carro. Se estiver andando na rua e não encontrar uma

lixeira, guarde o lixo até encontrar um local adequado.,

6S) Admire a natwreza
Observe a beleza de uma flor; dê um passeio no campo
e sinta o cheiro da terra; ande descalço sobre a grama;
plante uma árvore Acompanhe a senoridsde das folhas
levadas pela brisa.

(6) Valoriz'e a �eleza .

interior
Valorize a beleza interior das pessoas e cultive a sua

beleza interior. A beleza exterior desaparece totalmente
quando o interior é feio.

61' VaJorb;'e a arfe
e a cwftwra
Procure conhecer mais sobre a cultura, as tradições e a

história do seu país. Vá ao museu, ao teatro, ao cinema,
ao circo, assista shows, musicais, visite exposições. Uma

pessoa sem cultura é uma pessoa "vazia".

(8) flreserve o

F'atrimônio F'ú�lico
Preserve o patrimônio público, evitando pichaçoes e

destruições. Ele é um bem de todos e reflete a nossa

história. E mais:' é pago com o seu dinheiro.

6q) Seja h'wmifde
Não tenha vergonha de dizer que não sabe ou que não

conhece alguma coisa, só assim você conseguirá apren
der e alcançar seus ideais. A vaidade nos faz perder o

sentidQ das proporções e acabamos «iinde no ridículo,
porque enganamos a nós mesmos.

1e) Jte.ff'Ata so�re se1!jS atos

Tenha foco no que for fazer na vida, tenha metas e saiba
aonde quer chegar. Saiba inovar no momento exato da
necessidade, pois se deixar para agir depois pode não
ser mais tempo de novas ações e seu tempo já pnsseu

11) Não à sonegação
Exija sempre a nota ou o cupom fiscal de produtos
e serviços. Além de ser a sua garantia em raso de
defeito, você está ejudnndo a combater a sonegação de
impostos, contribuindo para a melhoria da qualidade de
vida da sociedade.

12) l:J�wfrWa 38 eoíses comWfl8

Desenvolva em você essa capacidade de atenção para
os pequenos e grandes privilégios que se oferecem a

.

cada momento. A vida satisfeita não é feita de grandes
momentos, mas de um cotidiano agradável e positivo.
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13) ALra-se para
nOVM idéias
Se você se limitar àquilo que sabia e com que você se

sentia à vontade em outra época da vida, irá se isolando
à medida que envelhecer e sentindo cada vez mais

frustração com as circunstâncias à sua volta.

1J;.) Culfive � amizades
Reaproxime-se des antigos amigos e aproveite as opor
tunidades no trabalho ou na vizinhança para expandir
seu círculo de amizades.

"15) Noo ConfWnda �n&
materiais Com suct.880
O tipo de carro que você tem, o tamanho da sua casa

ou a rentabilidade dos seus investinientos não fazem de
<'

você uma pessoa melhor ou pior.

1e;) Concentre-se no

�ue é rea'mente
irnflorlante flara você
Ficar o tempo todo tentando impedir que

-

façam cquílc que desejam é um risco:

aqueles que protegemos não desenvolverão
seus próprios meconismcs de defesa, não

aprenderão com as experiências e nós
ficaremos incsssnntemente preocupados.

11) bemrere-se de
onde você veio
Pesquise sua origem e celebre-a. Isso traz um

enorme reforço à sua identidade e faz com que
você se sintp um ser único e original no meio

de um mundo vasto e complexo.

Edição Especial -____:-------j

18) Faça as coisas
nas �uais você se

sente comfletente
Quando você realiza tarefas para as quais tem talento,
você as faz com prazer, mesmo que tenha que pedir aju
da. Reconheça tranqüilamente quais são as coisas para
as quais você não tem jeito e recuse-se a desempenhá
las, se for possível.

1q) gesfi9ue à te'evisão
A televisão tem o poder de nos afastar do que há
de fundamentol em nossas vidas. Os psicólogos
descobriram que algumas pessoas assistem tanta:
televisão que sua capacidade de conversar chega a

.ficor prejudicada.

8e) Não enfrente os seus

rc>ro.b'emas soz·inho
Quando estamos sozinhos, alguns problemas às vezes

parecem insolúveis. Ao falar e ouvir o que os outros têm
a dizer, as -questões e ficam mais claras e assumem sua

verdadeira dimensão.

81) Não se cU'fle
Qual.quer situação é resultado de coisas que estão sob
nosso controle e de outras que nos estapam. E faz parte
da condição humana errar e aprender com o erro. Se
você se entregar ao sentimento de culpa, perderá até a

capacidade de reparar o erro.

82) Mantenha Mflis e

flafle' semflre à mão
As pessoas muitas vezes sentem-se frustradas porque
não conseguem se lembrar de uma boa idéia que
tiveram na "semana anterior, de providências que
precisavam ser tomadas ou de um sonho interessante

daquela noite.

83) Aceite-se ta' como

você é ... incondiciona'mente
Você não é o tamanho da sua conta bancária, o bairro

"

onde mora, a roupa que usa ou o tipo de trabalho que
faz. Você é, como todo mundo, uma mistura extrema

mente complexa de capacidades e limitações.

84) Sorria
O seu sorriso deixa outras pessoas felizes e também faz você
feliz. No trânsito, nas lojas, nas filas, MS salas de espera,
por onde você andar, semeie sorrisos. Você vai se surpreen
der ao ver um rosto fechado iluminar-se e abrir-se.

85) Go.ste da�uUo
�ue você tem
As pessoas satisfeitas apreciam aquilo que têm na vida
e não se preocupam em compará-lo com o que os outros

possuem. Valorizar o que se tem - em vez de lastimar
se pelo que nao se tem ou não se pode ter -leva a unia
felicidade maior.

"*

[
I

t Coraguã Auto EI��jt
L Uma r�lação de

confictll:::J
8e;) �eja fJ'e*4ve'
Em vez de pensàr só no que você quer, leve em con·sideração
aquilo que os outros querem. Aceite que sempre haverá

diferenças entre as pessoas e que, se você for flexível, poderá
aproveitar melhor o encontro e reforçar os laços de afeto.

81)· flarticifle de um

traba'ho vo'untário
Todas as comunidades oferecem inúmeras oportunidades
de doação. Qualquer coisa que você faça, vai ajudar
você também. Dedique-se a uma boa causa.

88) Não flermita �ue suas

crenças s·e enfra�ueçarn
A religião pode nos ajudar a desenvolver valores de
amor, solidariedade e compaixão essenciais para a

realização e felicidade do ser humano.

8q) 9i9a eos outros Corno e'es
soo imf>OMantes flam você
Os relacionamentos se baseiam no apreço mútuo e não
há maneira melhor de demonstrar esse apreço do que
dizer a uma pessoa que ela é importante para você.

MAGNA
Rod. BR�280 Km 55, sn2• Guaraminm » se

Fone/Fax (47) !l373 - 3333

LOGÍSTICA

89 anos trazendo
ínformação e reqistrando

a histôria de nossa

comunidade.
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[[!] O CORREIO DO POVO
SABADO, 10 DE MAIO DE 2008

Aguardamos o sabor de sua visita!

ampda 25, sala 11

Fonp 3055 2229

CRÔNICA

CAR.LOS HENRIQUE SCHROEDER, ESCRITOR.

Crime e castigo
Há flores que enfeitam a vida, há flores que

enfeitam a morte - dizia o, poeta; Há dias que
floreiam uma vida" há dias que merecem es

pinhos. Meu primeiro dia de maio foi um in
ferno, um cáctus. Estava em Criciúma desde o

o dia 28, ministrando oficinas sobre Machado de
Assis e Guimarães Rosa. Peguei meu ônibus às
9h, para retornar a entre-rios [aragua .. Primeiro,
me senti .ilumínado, todos os assentos lotados,
e apenas o do meu lado ausente, poderia me

esparramar. Eis que lá dó início do corredor
vejo o desastre iminente: uma senhora enorme

caminhava com passos lépidos em minha dire
ção, quase não passando por entre os bancos,
ocupando todo o espaço do corredor, e ainda,
carregava numa daquelas maletínhas um poo
dle. Claro,' senta ao meu lado, quase me esma

gando contra a janela. Eu, um poodle e uma:
tonelada em menos de 2 metros CJ.vadrados. Ou
o cachorro era "mucho loco", ou eu estava com

uma cara "daquelas", pois o cachorro não para"
va de me olhar. Quando pensei que a coisa não

podia mais piorar, Q bêbado do assento de trás
começou a assoviar um tema de novela. Tento
ler um material de crítica literária, para ver e

esquecia essa "viagem-titanic" (pois chegaria
na quinta emIaraguá, arrumaria outra mala e

na sexta iria para Blumenau, onde leciono no

Programa SESC de Formação de Escritores),
mas a senhora começa a roncar. E o bêbado
continua assoviando. Começo 'a nutrir uma

certa simpatia por Raskolnikov, o personagem
de Dostoiévski ew"flCrime e Castigb�\'qire mata'

i 't'\J!. s- II I
.

,-
"

�

urna' 'sénhóra repugnante a machadadas por
uma boa causa. Há se-eu tivesse um machado.
Eu tinha o Dom Casmurro na minha bolsa, po
dia matar a senhora e o bêbado com livradas,
Capitu e bentinho "nos comus" dos dois. Aliás,
desgraça e comédia na minha vida é como ar

roz em vômito, sempre tem. Tento me acalmar,
penso no que me aguarda em Jaraguá: chocola
te meio amargo, vinho, queijos e os cafuriés da
namorada. Se o Italo Calvino ainda fosse vivo,
iria partir a senhora ao meio, para ver se sobra
va alguma parte boa: [Em "O Visconde Parti
do ao Meio", durante uma batalha, o visconde
Medardo di Terralba é atingido por uma bala
de canhão, que o divide em dois. As duas par
tes passam então a viver separadamente - uma

praticando o bem e a outra cultivando o mal).
Começo a assoviar também, para me acalmar,
o poodle late, a senhora ronca mais alto. Ahse
eu tivesse um machado!

'YARIEDADES-'_&3 É-notável a longevidade do Correio do Povo, já nos seus 89'
, anos, irradiando toda sua jovialidade, fazendo jornalismo de

,

primeiríssima qualidade, com total isenção e independência. P5)

�prendendo com a

cozinha das estrelas,
As receitas do quadro "Cozinha'das Es
trelas", apresentado pcu Angélica todos
os sábados na TV Globo, fizeram tanto su

cesso junto ao público que acabam de ser

lançadas em' livro.. Principiantes e mestres- ,

cucas dão suas melhores dicas e receitas. O
livro agrada tanto quem:já tem intimidade.
com temperos como quém está estreando
e traz dicas maravilhosas.

'

Perseguição em

ritmo alucinan-te
Duke, um veterano de guerra acha umn
mala cheia de dinheiro sujo. Ele e Amber
caem na estrada para começar a tõo so

nhadà vida nova. O sonho logo se trans
forma em um pesadelo quando Pollen um

agente corrupta da polícia, aparece pam
pega(o dinheiro de volta.

V!C�NTE
0011111\11,

MARISOL S.A.

CIRANDA DE PEDRA
Daniel ameaço contar o passado a polícia. Na
têrcio acuso Daniel de Ser injusto. Divino tente
convencer Eduardo o ir 00 concurso. Natércio diz
o Frau Herta que louro não irá mais morar no

mansão. Faísco foge poro assistir 00 concurso.
.

. Natércio pede que Frau Herta entregue o ves

tido de casamento de louro. Julieta repreende
Cícero por ter demitido Conrado. Margarido
r�conhece o suéter de Elzinha em Jovelina e

Seu Memé diz que pegou emprestado. Jovelina
vence o concurso. 'Natércio jogo o vestido no

lareira.

BElEZA PURA
Joana vai preso e juro que jornais comprou me

dicamentos proibidos. Renato levo seu advoga
do poro libertar Joana. Joana diz tercerteze que
tudo foi uma armadilha de Norma, Guilherme
se chateio 00 ver Renato defendendo Joana no

delegacia. Norma ri quando José Henrique diz
que Joana pode ficar cincd anos no cadeia. Gui
lherme escuto Suzy perguntar o Norma se elo já

, abriu o champanhe e fico desconfiado. Klaus diz
. o Joana que acharam pedaços do roupa de SÔ-'
nia. Joana e Norma brigam no porto do clínico.

DUAS CARAS
Ferraço tento abraçar Mario Paulo e diz que elo
é o mulher de suo vida. Débora élevcdu poro

.

o hospital e Antonio teme pelo bebê. Narciso
diz o Juvenal que �stá feliz por ele ter se en

tendido com Evilásio, Clarissa vai 00' hospital
apoiar Antônio. Evà diz o ROmona que Rudolf
está apaixonado,por elo. Bronco var à coso de

Ferraço e diz que engoliu seu orgul,ho poro lhe" '

pedir que faço uma doação poro o universidade,

Ferraço diz que elo já rasgou �,leu cheque e o

humilhou, mns aceito fomo doação.

AMOR E INTRIGAS
Débora diz poro Felipe que está arrasado. Feli
pe diz que vai levar Romeu poro o hotel. Ansel
mo consolo Telmo. Pedro visito Mario no cadeia,
Mario diz que quer suo vida de volto. Aliée per
gunto poro Rafaela se Valquíria e Alexandra são

amigos, Valquíri� ligo poro Dorotéia e pergunto
sobre o ,pagamento do profissional para motor
Alice. Valquíria convido Dorotéia poro almoçar
no restaurante de Camilo. Rafaela diz que apre
sentou Alexandra poro Valquíria. Eugênio cliega
00 restaurante de Camilo.

ÇAMINHOS DO CORAÇÃO
Isis tem medó de virar uma vampiro do mal e

fico invisível, enquanto Vavá e Pachola prote
gem seus pescoços. Demétrio grilo o nome de
ísis e �achola aviso que irá pegá-lo. Isis foge
e_Demétrio fico arrasado. Tati grito com Mario
que elo devia'ter nrorrido no lugar de Marcelo,
Mario diz gostaria que isso tivesse acontecido.
Tati fi.ca sério e reconhece o amor de Mario pelo
poi. Beto o abraç·a, Guiga diz.para Beto que Tali
pode ficar no coso dele, quando ele voltar poro
ilha com o equipe do Depecom.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



� Que maravilha conviver com um órgõo noticioso. que prestigio, divulgà, e participa
,

ativamente de todos os eventos de nossa comunidade. É um orgulho para nós
jaraguaenses poder conter com este grande órgõo da imprensa escrita .. i)S)

IWOVARGAS, -�VARIEDAD�SGEJUVENTUS

Atriz prepara
chá de'bebê
Antônia já está quase chegando. E já
começaram os preparativos oficiais
'poro o nosclmentc do primeiro filho
de Camila Pitanga com o cenógrafo

'Cláudio Amoral Peixoto. Segundo
informações do Jornal O Dia, hoje
elavai fazer um chá de bebê, no coso

de suo amigo, o atriz Betty Goffmann.
Muitos amigos deverão prestigiar. O
nascimento do menino.está previsto
para o início de junho.

SUDOKU

Filho de Nando
Reis no palco
Os próximos dias 9, 10 é 11 serõo es

peciais poro Nando Reis. Isso porque,
.

pelo primeira vez em suo carreira,
seu filho mais velho, Theodoro, de 21
anos, abrirá seu show. O rapaz assümé'
o voz e o vialõo do grupo Zafenate.
O espetáculo acontecerá no Citibank
Hall, em São paulo. No palco, Nando
Reis apresento os sucessos do luau
MTV. Nando é pai de cinco filhos e

apóio o todos.:

Galisteu 'veste
novo uniforme,
o Palmeiras apresentou o novo

uniforme do equipe no tarde de
quinto-feira (8). Tonto osjogadores,
quanto os dirigentes, prestaram mais

atenção em uma convidado especlnt
o belo Adriane Galisteu. Os jogadores,
lógico, que fizeram à festa! Galisteu
foi carregado no colo; O uniforme
será utilizado, o partir deste domingo
(11), quando o Palmeiras estréia no

Campeonato Brasileiro.

DIVIRTA-SE

Bom vendedor
'

o vendedor ambulante bote à porto
do coso:
- Minha senhora tenho aqui linhos,
agulhas, alfinetes, presilhas, zíperes,

, grampos, pentes, escovas...

- Não preciso de nado disso já tenho tudo!
- Então, que tal comprar esse livro de

orações pro agradecer o Deus por não
lhe faltar nado?

SOBRE OJ060
É um jogo de lógica muito simples e viciante. O óbjetivo
é preencher um quadrado 9x9 com números de 1 a 9 sem

repetir números em cada linha e cada coluna, Também
nõo se pode repetir números em cuduquedmdu de 3x3.

Falta de opção
Adão e Eva passeavam pelo Paraíso. E
Eva perguntou o Adão:

'

- Adão, me respondo: Tu me amos?
,Adão, resmungando:

- Oro éssa. E eu lá tenho escolha?

PREVISÃO DO TEMPO . Fonte: Ciram/Epagri

SOLUÇÃO

.8) ÁRIES
"

(20/3 a 20/4)
Sua vida domésti
ca e profissional

,

pedem cuidado.
Profissionalmente você tem

necessidade de colocar seus

projetos em andamento, mas seu

tempo não,coincide com o dos
demais. Em casa, procure ser

mais tolerante.

'�
T�URO
(21/4 a 20/5)
Po�& ser qU,e hoje
você tenha qu.e

. " enfn!.ntar algumas
confusões no trabalho. Procure
não acreditar em contos de

'

fadas. Não permita que o realis
mo, sua principal característica
abandone você no dia de hoje.
Tente ser claro no que filiar.

A mossa de ar frio começo o se deslocar poro
o mor, favorecendo o aumento de nllvens. A

_

temperatura mais baixo no madrugado deve
ocorrer entre o Oeste e o Planalto.

,� Jaraguá do Sul e Região

NOVA CRESCENTE· CHEiA MiNGUANTE

20/5 ,�28/5
HOJE

ÔMí�: 13°C .

MAX: 22° C '

Sol com nuvens

D�MINGO 6'MIN: 13° C
MÁX: 23° C • '

'

Sol ,com nuvens,
.

)(
GÊMEOS

'

(21/5 a 20/6)
_ Não saia gastando

seu dinheiro compul
, sivamente. Procure

entender que oJlinheiro, assim
conio tudo o que existe, é pura
energia. Quando você trabalha,
toda energia despendida é trans

formllda em algo que chamamos
dinheiro. Nãl) desperdice energia.

,.,,,
CÂNCER

�"""'.J '(21/6 a 21/7)
;:"f�' Voçê poderá sentir
: ; a sensação de que

algo ruim sai de
seu coração. A raiva presente
nos últimos dois meses e que
muitas vezes fez com que você
não entendesse de onde vinha
tanta agressividade, finalmen
'te vai deixllf você 'em paz.

�� LEÃO

�,.J (22�7 a 22/8)
:. '} Voce sente que

� u,...-; algo está muito
errado. Hoje o mais

sensato é não tomar decisões
definitivas, pois a confusão, .

que você sente pode causar

conseqüências maiores do que
você imagina. Se puder, leve o

dia sem muitos desafios.

IIf
VIRGEM'
(23/8 a 22/9)

" Fase de estrutu
_ ração em todos

,

'os setores de sua

vida. Apróveite para iniciar uma

saudável dieta e fazer exercícios
que aperfeiÇoarão seu corpo
físico. Procure estabelecer com

clareza seus limites e não permi
ta ubusos emocionais.

SEGUNDA

6Mí�: 12° C ..MAX: 24°C '

Sol com nuvens

#UBRA(23/9 0'22/10)
T�das as finaliza

çoes costumam
ser um pouco

complicadas. Você está vivendo o

final de um ciclo lóngo, que pode
causar algum estranhamenfo e

,

sensação de estar perdendo o

chão. Não se preocupe e procure
neste momento exercitar sua fé.

ti
-

ti' ESCORPIÃO

��..� (23/1 � a 2yll)
::::;��=:::: Os amigos tem

- ''; decepcionado um

(�_j '.'

pouco. Mas não se

afaste. Às vezes é
,

preciso deixar pora trás alguns
'

sentimentos e I!té pessoas que
não fazem màis nenhum sentido
em nossas vidas.Abm seu coraçlÍo
para novas possibilidades.

'

TERÇA

Ô'Mí�: 11° C
MAX: 25° C ,

Sol-com nuvens

SAGITÁRIO.
(22/1f.a 21/12)
Fa� ótima para

,

fazer novos amigos
e conhecer muita

gente especial. Mesmo que essas

amizades sejam passageiras,
elas podem trazer à sua'vida algo
que voá: pen_!eu vem perdendo
lentamente nos últimos dez anos.

Não perco oportunidades.
,

,CAPRICÓRNIO
(22/12 a 20/1) ,

"..[. Quando você ouve
, falar que e�tá

passando por um

momento de mudanças, seu

coração estreniece. Niio deixe

que o medo, faça com que você
não perceba a maravilha que a

vida está preparando paro você.
Deixe as desconficmças de lado.

O CORREIO no POVO m'

SABADO, 10DE MAIO DE 2008

,
AQUÁRIO

,

(21/1 a 18/2)
Pela primeira
vez na vida você

começa a entender
o verdadeiro valor do dinheiro.
Não que você esteja apegado a

ele, muito pelo contrário, mas

você coméça a perceber que ele
tem funções_ e elementos que '

podem trazer liberdade e prazer.

PEIXES
,

it 0(19/20 1.9/3) A

que mais voce

tem feito liltima-
'. mente é amigos e

está adorando esse movimento.
'

Procure fazer de sua casa um
.

ambiente pr�pício para reuniões
. que trarão a você muita alegria.

Hoje você consegue unir diver
sõo com responsabilidade.

.
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m O CORREIO DO POVO� SABA DO. 10DE MAIO DE 2008 " ARIEDIADES � Paroben�zo neste dia uma das empresas mais antigas de �os�a GUIDO BRETZKE,-
VM M comunidede pelos seus 89 anos de sucesso em sua gestao e PRESIDENTEcapacidade de reinventar todos os dias a tarefa de repassar DA ACIJS

p�,��. k eu�;;"ent�.tO::�;�����O��!O�!�!.��;br

. K
_ Emanuel de Oliv�i,raO gatmho aua

u no mês de abril
Baigido, comemoro

m o pai Gilberto e
3 anos. E j�n�amented�oos parabéns poro
o irmão �u�I:�:a��elo Dia das Mães,

,mamae
" d' 13

e aniversario la .

Os padrinhos Josian J'um beijão ar
e � eferson, mandam

KI'
P a o 9?tlOh� Henrique Will

,
elO, que sera batizado hOJe.

Pa�abéns para o gatinhofelIpe Eduardo Hornburgque completou
'

6 anos dia ,26/4.

Parabéns para a gatin!! ..

Amando que completou
1 aninho dia 30/4.

Comemor� 12 an�\:u:=:� avós
Henrique Schunke. �!: osgparabéns.Beno e Gerda man

Schavone Julio Wessling
_

mondo um beijão paro suo �t�e
,Marli Adriano. "Te amo ?,lUI

e obrigado por tudo .

,

felicidades para Natal'Andre/'e k' me
, w� I, que completou idade

N
nova dIa 6. Os pais e a irmãatana mandam os parabéns.

i rn8f3.�IÀJ[3rníJ@0,

-

GB 01]�.újrn8
.__-

Erick Gustavo friedemann
Fernando G. Cardoso Júnior 02/05/2008

: Gabriel Soethe Ramthun 28/04/2008
r Guilherme Franz Rodrigues 28/04/2008';_� .__.C.__�_

t Hillary Gabrielv K. Veloso '30/04/2008
l Kaua Evaristo Simões OssoskiI Kelvin de Ramos Paulo

01/05/2008
30/04/2008

Manuela Mariana Murara 30/04/2008
, Marcelo Alves 01/05/2008
I . Pietro Mocellin Duarte da Silva 28/04/2008:

Vanessa dos S. Nascimento 28/04/2008
Yasmin Camille de Oliveira 28/04/2008 I

1
CARTÓRIO REGISTRO CIVIL, !
TíTULOS E DOCUMENTOS E1

. PESSOAS JURlmCAS
.

! MargotAtklia GntbbaLehmann jOficial Regístrador
! Rua:Mhur Muller, 60 � 89251-030 - JlIIlIgtla do Sul - se !l Fone/F�:(47) 3372-0863 - t::'-mail:rtdjaragua@bOI.,:"m,b�

Nas�eu dia 17/4 .

aS9h46
Gustavo'

Henrique
Fall�ater. SeusPOIS Nelso;,

Ricardo e
Rosangela Klein

.

e SUa irmãLarissa desejamboas vindas e
mUita saúde
para este
anjinho.

Em comemoração
00 titulo Estadual.
do flamengo, �ant,
Joana e franclene.

Sendo que a pequena
Joana mondo um

super beijo _paro
o suo mae

"frandene {D).

ti-
mIss LOUI!

L O V E W E A R

Camila Wendorff
. complet9u 11 anosd,a 25/4. Quem manda

.os �arabéns são seus,rmaos Carlos, Gabrielo papai e a mamãeMuita saúde e
.

felicidade ..

Venha conferir jaquefas infanfis
'a preço de fábrica.

Eltij,j[,i,mlfll
POSTO DE VENDAS

. .3.371-1147
.

RU4 .Jo.qultn Frenclsco de Pau" 295
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CLASSIMAIS
.

,FIM-DE-SEMANA, 10/11 DE M,AIO DE 2008.
. � -

.

�
iii � IMOBILIÁRIA
· .

�\chavel PIAZERA
.' imóveis

WOLFEPAREMPREENDIMENTDSEPARTICIPAÇÓESLTDA, 111!II1IM¥I1m�. CRECI5330
, .' Realiza "eu .dDHk-! '

www.parcimoveis.com.b'r·
.:

.

../ . Mais de 500 imóveis'
•

-

•

/
-

I

../ Mais de 50· corretores
, ,

../ Mais rapidez em vender seu imóvel

../ Mais 'comodidade em atendimentn
, '

../ Mais segurança e facilirlade .

J
. 1

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

J '

BarraSul
A imobiliária da Barra

"'FlRISMa
. IMÓVEIS

GIRASSOL CREC/2567J,

.

IMÓVEIS .

r
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Edificio Figueira -

Apartamentos com suite +

2quàrtos, 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 GUB)

Ilha da Figueira I Residencial
..

Maria Alice - Apartamentos com

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

duas vagas de garagem.
Condição Especial de

Lançamento -

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

com correção do CUB

3371·8814

Empreendimentos Imobiliários
www.seculus.net

.'

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

Plantão 9653-5256

R. EpitácioPessoa,415-JaraguádoSul

�, .....�U!tIf=I::�fl!�M�·]2!����!!!:�I:úl:'NG�EN Hl!!!'!:��

Res. Novo Horizonte -

Apartamentos com suíte + 2

quartos, sacada com

churrasqueira e demais
dependências, 2 vagas de

garagem, Estrutura completa,
com Espaço Fitness, Espaço

Gourmet, Piscina, playground.

(Entrada de 20% e parcelamento
direto com a construtora em 120 .

meses (direto com a construtora
com correção do CUB)

Ref. 1021 -

Ed. Plathanus
- Centro - Apto
novo com 2

·quartos. sala.
cozinha, bwc,
1 garagem.
R$ 120.000,00

Ref 1003 - Centro - Ed. Dianthus -

. Cobertura Duplexcorn 3 suites, 5 owe,
amplas salas de estar, jantar, chusquareira

. integrada, cozinha, lavanderia, 2 vagas de
. garagem, área total de 422m2•

R$ 590.000,00 mais fotos em

www.seculus.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 60m2 e piscina ', R$ 290.000,00

TERRENOS

Ref 2045 - Ceritro - Terreno cl 700m2(25X"28) na
Barão contendo 01 casa residencial, 01 sala

comerciar e Ó2 apartamentos. R$ 750.000,00

-Ref 2019 - Schroeder I -

Terreno com 360m2 (15X24) -

R$25.000,00 á vista,

Ref 2023 - Amizade - Terreno

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

R$ 65.000,OQ

Ref. 007;" Champagnat • casa cl 300 m2 de
área, sendo suite cl closet +.2 quartos, dep.

empregada, sala de estar, jantar e de TV, salão de
.

festas e demais dep., Garagem para 2 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
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Empreendimentos Imobiliários
www.seculus.net

(ASA AlV • JARAGIJÁ ESQIJERDO

Plantão9973-8335

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

LOCAÇÃO RESIDENCIAL

R.EpitácioPéssoa,415-JaraguádoSul

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

02 Quartos:
.

- Ed. Amaryllis(VIIa Nova - próx. Via Pão) c/ garagem R$ 580,00
- Ed. Hass(Centro-prox. São José)c/mobilia, garagem. R$ 600,00
- Ed. MontVermont (Champanhar - próx. Alberto Bauer) c/ garagem R$ 900,00

03 Quartos:
..

- Ed. Bela Vista(Vila Nova - próx. Bardo Oca) c/ garagem R$ 670,00
- Apto(Centro- em frente ao Beira Rio) c/ mobfla.D? garagens. R$1.500,00
- Apto(Cent(o-prox. Estudio FM)c/ 03 qaraqern. R$1.500,00

Casas:
.

- Casaalv. (Schroederüt - próx. CSM) c/03quartos R$ 370,00
,

- Casa alv. (Jgua'Esquerdo) c/ 03 quartos.R$ 800,00
- Casa alv.(lIha da Figueira-prox. Farmaeia Curi) c/ 3 quartos. R$.900,00
- Casa �lv.(Guaramirim-prox. Fameg) c/ qaraqern, murada. R$1.1 00,00

.

- Casa alv.(Viia Lenzi-prox. Arena)semi mobiliada. R$1.600,00·
- Casa alv. ( Ilha da Figueira-prox. Posto Perola) c/piscina, murada. R$ 1.600,00
-Casa alv. (Centro - prox. Verdureira da Raque1f!l'2 garagens. R$ 2.400,00
-Casa alv.(Centro-prox. Colégio Abdon Batista). R$ 2.800,00

. LOCAÇÃO COMERCIAL

Salas Comerciais
- Salas emls Ed. Astral (Ilha da Rgueira - 1 km. após posto Peróla) De 39m2 á 45m2. De.

R$ 325,00 á�75,00.
- Sala eml.(Centro-p'róx. Jangada) c/ aprox. 38m2. R$ 340,00
- Sala eml.(Centro-próx. Maeol) 10 andar c/32m2. R$ 400,00
- Ed. Alberto Marangoni(Vila Nova - próx. posto Mime) c/ aprox. 35m2. R$ 400,00
- Sala eml.(Schroeder - próx. posto Mime)' c/ aprox. 30m2. R$ 450,00
- Ed. Tower Center (próx. posto mime) R$ 600,00
- Salas emls.(Lalau.- próx, BESC) c/ aprox. 50m2. R$ 750,00
- Sala eml.(Sehroeder - próx, Panificadora Hora Certa) R$ 800,00
- Salas NOVAS(Barra - próx. Barra Marlian) 02 BWC, c/ aprox. 167m2. De R$ 900,00 á R$
1.000,00
- Sala Cml (Barra-prox. Ponte da Argi) c/ aprox. 100m2, 02 vagas de estacionamento. R$
1.000,00
- Sala emi.(Nereu Ramos - próx. semátaro) c/ aorox 100m2 c/mezanino. R$1.000,oo .

- Salaeml.(Guaramirim -lateral Br280) c/aprox, 90m2, e/02 BWC. R$1.100,00
- Sítio c/ 02 casas e 01 galpão(Sehroeder - próx. posto Mim�) R$1.500,00
- Ed. Bárbara(Cenfro - próx, Jangada) c/ aprox. 200m2. R$1.800,00
- Ed. João Batista(lIha da Figueira - próx. casa do criador) c/ aprox. 450m2. R$ 2.000,00
- Casa cml.(Centro - próx. Jangada) c/ aprox. 350m2. Semi mobiliada. R$ 2.800,00
- CasaAI.v.(Centro - próx. Verdureira Raquel)H$ 2.40Q,00
- Salas NOVAS(Centro _. próx. Procon) Diversos tamanhos: de 32m2 a 123m2• De R$
420,00 a R$1.600,00

'

Galpões
-Galpão c/ eseritçrio (Vila Nova - prox. Galeria Vasel).R$ 4.000,00
- Galpão Alvenaria (Guaramirim -Próx, Berlim) c/ aprox. 960m2 - R$ 5.000,00
-Gal�ão(Centro - prox. Banco Brasil) c/ aprox. 550m2. R$ 9.500,00.

Terrenos Para Locação
- Terreno '(Chico de Paula, próx. Geração 3000) c/ aprox. 350m2• R$ 380,00
- Terreno( Ilha da Figueira - próx. Brasão) 3 mil metros R$1.000,00 \

.

- Terrenos (Vila Nová - próx. Fórum) c/ 1.807m2 e 2.200m2 R$1.200,00 e R$"1.400,00.

3376-0015
BarraSul
A imobiliária da Barra

RUA ANGELO RUBINI, 1046 barrasul@netl,lno.com.br

BARRA D RID CERRO - 'casa alv.c/laje, 201 m2, terreno

c/408,90m2(14,50x28,20), 3qto, sendo 1·suite c/hidro- .

massagem: 3 bwc, sala de estar, sala TV copa, essas três peças
com sancas de gesso, COZo mobiliada, lavand.churrasqueira, 3

garagens, fogão a lenha, área de festas, paredes com massa

corrida, piso cerâmico, despe aberturas em vidro temperado cor

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

construção, Rua Vergllio Satler, n' 133, R$ 315.000,00, aceita Ap,
como parte de pagto no centro até R$120.000,00.

VILA NOVA.,. casa alv. C'/Iaje, c/117,50m2, sendo n,OOm2
averbada, terreno c/ 375,OOm2(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 cf 3

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

JARAGUÁ 99 - casa alv. c!laje 11 O,00m2, sendo 36m2 averbada, terreno

. cf 285,17m2, 3qtos, sala, copa, coz.2 BWC, lavanderia, garagem,
despensa; toda murada Rua Arduino Perine �o 366 - R$ 85.000,00

Ref. - 325 - BARRA DO RIO CERRO - sobrado em alvenaria c/laje,
235m2, terreno c/ 405m2(13,50x30), murado c/portão eletrônico,

sendo a parte inferior c/116,m2, copa, COZ,. lavanderia, 2
garagens,bwc, sala de estar, ctlUrrasqueira, parte superior c/119m2

em fase de produção c/ aproximadamente 45% conclu!do e
constituído de surre e hidro, 2qtos, bwc social, sala Intima, sala de TV

e sacada e nos fundos uma ed!cula c/27m2, Rua 522-Maria Alves de
Sales, n° 71 - R$17_2.000,00, aceita carro até R$ 20.000,00

'
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1:1 O CORREIO DO POVO.
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COMPRA· VENDE • ALUGA· ADMINISTRA 3055-0900
Plantão·9987-1004

Flat San·
.

Sebastian
duplex e todo

.

mobiliado.

'FERTA IMPERDíVEL
e R$ 130.000,00
or R$110.000,00

CZERNIEWICZ -

. CASA ALTO PADRÃO
1 suíte cl closet, 2

quartos, 2 bwc, 2 "

salas, escritório,
lavabo, cozinha .

mobiliada, área de
festas, quintal,
garagem pi 3 carros.

R$ 380.000,00.
Aceita outro imóvel
como parte do
pagamento

t" t

., Sala comercial centro Guaramirim

r------:--------:------"""T" -----------��--r-------------------.--I 160m2 .Valord<jLocação R$1.200:00
OFERTA AVISTA R$ 149.000,00

" ....,

L.;@iSal� •.
comêrclalse/ 40nl� no .. centro. R$

300,00.

CENTRO casa com 480m2 e terreno
,

com 500m2, 4 suítes, 4 salas,
dispensa, cozinha, lavanderia, bWc, .

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

. <' EM BC

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

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

lavanderla, garagem, dep., terreno
de esquina c/450m2 prox. a APAE

R$ 135.000,00

--

., Sala' comercial n

72m2. Locaçã,9'
untdade

�-.

JOÃO PESSOA casa em alvenaria alto padrão, com 1
suíte cl closet, 3 quartos, 2 salas, cozinha,

lavanderia, garagem, bwc, churrasqueira, área
construída 230m2, terreno de 1500m2. Valor R$

230.000,00 neg.

JARAémÁ 99 casa em alvenaria, com 2

quartos, sala, cozinha, bwc e garagem.
Valor R$ 55.000,00

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

R$13.000,00 entrada e restante

parcelado em até 60 meses.

- Apto Vila Rau com 02.dormitorios, sala e

cozinha conjugado, banhelro, lavamjeria e

uma vaga de garag.en:lY Valor da Locação
R$520,00.

aproximadamente 1.ooom2·e terreno de
5o.oo0m2• Valor a combinar.

RIO MOLHA em.alvenarla, a 50m da
Prefeitura, com.3 quartos, sala, cozinha,

bwc, garagem e lavanderia. R$ 130.000,00
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o CORREIO DO POVO n
FIM-DE-SEMANA, 10/11 DE MAIO DE 2008 .:.

,

A

M,ENEGOTTI
M R Ao B L

3371·0031www.parcimoveis.com.br
e-mail: immenegotti@pàrcimoveis.com.br Rua Bàrão do Rio Branco, 545 -. Centro

COMPRA - VENDE - ALUGA - ADMINISTRA

5835 -CORUPÁ - SíTIO - 172.000m2
- CASA ALV. 160,OOm2 - 3 DORM

COPA/COZ - SALA -LAV - BWC - DEP
- CHUR - PISCINA-GAR - EDIC

50,OOm2 - R$ 350.000,00

5905 - BARRA DO RIO CERRO - CHÁCARA
COM 130.000,00M2 (52 MORGOS) -

CONTENDO WMA CASA DE 430,00M2 -

COM 01 SUíTE + 02 QUARTOS E DÉMAIS
CÔMODOS. PISCINA. R$ 730.000,00

5880 - ÁGUA VERDE - TERRENO COM

450,OOM2 - R$ 65.000,00
5696 - POMERODE - TERRENO COM

412,95M2 R$ 45.000,00 .

5792 - GUA VERDE - TERRENO-

450,00m2 C/ VISTA PANORÁMICA
R$ 70.000,00

5864 - CHICO DE PAULA - CASA AlV COM

15S,00M2 - 02 QUARTOS, SALA,
COPA/COZ, lAVAND, GARAG, + EDíCULA �

R$ 96.000 00
.

TERRENOS .

5808 - PiÇARRAS 314,73m2
R$ 20.000,00

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

5912 - TRÊS RIOS DO NORTE
TERRENO COM 3S7,50M2- R$
27.800,00

5804 - CORUPÁ _

4.724,30m2 - R$ 34.000,00

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

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

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

5408 - NOVA BRASILIA
5.868,00m2 - R$ 410.000,00

LOCAÇÃO
CASAS:

BAIRRO AMIZADE

-RESIDENCIAL VERSAlES - RUA
FERDINANDO KRIEGER, 298 - 01 SUiTE, Q2
aUTOS, SL, COZ., LAVANDERIA, BWC E
GARAGEM. TODA MURADA COM PORTÃO
ELETRÔNICO.
- RUA FRANCISCO DUTRA, N° 470 - 03 mos,
Sl, COZ., BWC.

BAIRRO VILA LENZI

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

BAIRRO ILHA DA FIGUEIRA

RUIj AN1.ÔNIO·PEDRI, N° 281 - 01 SUiTE, 03

�lTOS, SL, COPA, COZINHA, LAVANDERIA,
BWC E GARAGEM.

BAIRRO ANA PAULA II

RUA VICTOR WITHOSKI, LOTE 42 - 02 mos,
SL, COPA, COziNHA, LAANDERIA, BANHEIRO
EGARAGEM
APARTAMENTOS:

BAIRRO CENTRO

- RUA PROCOPIO GOMES DE OLIVEIRA - EDIF.
ISABELA - AP. 1001 - 01 SUITE, 02-0TOS,
SALA, COPA, COZINHA MOBILIADA,
LAVANDERIA, BANHEIRO E GARAGEM.

- RUA DOMINGOS DA NOVA EDIF. JACÓ
EMMENDOERFER -AP.l 02

.

01 SuiTE, 02 aTOS, st, COPA, COZ., LAV., O
BWC, DEPEND. DE EMPREGADA, CHURRAS
GARAGEM P/02 CARROS.

- RUA JORGE LACERDA, N° 310 - EDIF. STA
LUZIA - 01 SUiTE, 01 aTO, SL, COPA, COZ

LAVD., BWC E GARAGEM.
.

BAIRRO JGuÁ ESOUERDO

RUAADOLORATA PRADI, APTO COM 02 aTOS,
SALA, COZINHA, LAVANDERIA, BWC E
GARAGEM.' APTOS NOVOS -

BAIRRO JGuÁ 99

RUA JOSÉ MAESTRI, S/N°, 02 mos, SL,
COPA, .COZ., LAVANDERIA, BWC, SACADA
COM CHURRASOUEIRA E GARAGEM.

BAIRRO AMIZADE

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

BAIRRO ILHA DA FIGUEIRA

RUA JOSÉ THEODORO RIBEIRO, 1014 - A
103, 03 aTOS, SL, ·COZ, LAV., BWC
GARAGEM.

KITINETE

BAIRRO CENTRO

,RUA MAL. DEODORO DÁ FONSECA, AP. 19
01 aTO, SL.,COZ.,LAV., BWC.

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

SALA COMERCIAL:

BAIRRO VIEIRAS

AV. PREF. WALDEMAR GRUBBA, POST
BOGO & BaGO: SLS (01 à 08) da frente R
600,00 - SLS (09 à 14) R$ 500,00.

BAIRRO CENTRO -CENTRO COMERCIAL

RUA PROF. MARINA FRUTUOSO· PROX. SU
ANGELONI

SALAS COMERCIAIS-VÁRIOS TAMAMNHOS.

BAIRRO ILHA DA FIGUEIRA

RUA RINALDO BOGO, N° 216 � 29M' . R$
380,00
TERRENO

BAIRRO ILHA DA FIGUEIRA

1.200m2 - RUA JOSÉ T�EODORO RIBEIRO, LT
36 e 37 - R$ 600,00 + IPTU

BAIRRO ILHA DA FIGUEIRA

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

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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i M Ó V e J S':. Rua Max Wilhelm, 729 - Baependi

WWW.PRISMAIMOVEIS.COM prisma@prismai'moveis.com

TERRENOS OFERTA DO MÊS CASAS
BARRADO RIO MOLHAAMIZADE

0654· Terren0321 ,OOm' R$39.000,00
2210· Terreno padrão 1.633.00m' R$ 140.000,00
Aceita proposta.
GUARAMIRIM

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

'qtos, 2bwc, Copa, Coz, Lavand, Garag
R$160.000,OO

.

TRÊS RIOS DO SUL

GALPÃO

2216· Terreno ComerciaI2.567,50m' BR·280 Próx.
ao Estofados Mannes • Excelente Área Comercial
consune-nos.

"

JOÃO PESSOA .

2239·2249 . Lotes de R$25.000,OO, R$35.000,OO e

R$39.000,OO (Ao lado do Corpo de Bombeiros, .

Entrada 50% e saldo em até 12 vezes. Financiado JARAGUA ESQUERDO

peta CAIXA). 2272· Casa 130,00 m' • terr. 351,00 m' Sala cozinha, 3 ÁGUA VERDE
TlFAMARTINS qtos, 2 bwc ,garagem R$170.000,OO·Aceita Propósta 2232 Galpão

�i��E��eno 325m' R$55.000,OO. R$110.000,OO

2211 . Terreno 342,OOm' R$26.500,00 Aceita carro

nonegócio.

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

119,00m', Terr. 3'64,OOm'.

CHÁCARAS".,_ .

_

.'

ARAQUI!RI
207 • BARRA DO ITAPOCU 93.050,00 m'

asa, pomar, rancho, etc. R$132.000,OO..
.

- BARR1I DO ITAPOCU Chácara

2264· Casa 176,98 m2 terreno

387,4Sm2 - 2 qtos, Suíte, 2 bwc.Saa,
Cozinha, Área de Festas cf Churrasqueira
Lavandena, Gar. para 2 Carros Totalmente

legalizada pronta para Financial1Ínento.

2233 - RUTH BRA�N ,83m' 2 suítes, copa, coz ,sala
de estar/intima, lavand., sacada c/ churr.

R$174.782,00. '

PiÇARRAS
2236 • 141m'· área útil 4 qtos., sala, copa, coz.,
lavand., 2 bwc, 2 sacadas frente e lateral c/ chu .

R$130.000,00

2254 _ BARRA DO RIO CER�RO�C-a-sa-1-34-,0--'0�m'-=' VILA NOVA. .

Casas com 2 quartos por R$ 63.000,00
Terreno. 646,45 m' 2 quartos, suite, sala,

2225· Ed. Capri 11- Apto. com 1 Suíte, 2 quartos com Entrada de R$ 8.000,00 e Casas

cozinha, 1 bwc, lavanderia, garagem
Sala de estar / jantar, COZ, lavanderia; sacada co com 3 quartos por R$82.000,00 com

R$200.000,OO Aceita Prop6sta churrasqueira e 4- vagas na Garagem Piscln Entrada de R$10.000,00. Financiamento

� ��
Privativa, Area defestas, Playground. pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.

3371-2357
.

<'
Corretor de Imóveis

CRECI4936

Plantão: 9135-8601
R.Cel.ProcÓpioGomesdeOliveira,1207

..

www.parcimoveis.com.brlvilson@parcimoveis.cOm.bJ

* PODEM SER FINANCIADAS VIA BANCO.

L IÇ ITO

� IMOBILIARIA

1l\Chilve,
WOLFEPAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. BarraSul

A Imobiliaria da Barra

.. *.

PIAZERA

'I=�-J

f-"
Empreendimentos Imobiliários

?"-ISMa
IMOVSIS

GIRASSOL
IMÓVEIS,

CRECI 2567J
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IMOBILIÁRIA

H. WOLF CONSTRUTORA E .INCORPORADORA LTDA

Ref. 0450 - Tila Martins - 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 lS0,00m2..

Terreno com 643,00m2 R$115.000,00..

.I.�el. 1953 . Terreno na Barra do Rio Cerro
(após a Malwee) com 463m2.

R$ 45.000,00

(47)3275-1594
www.parclmovels.corn.br

achave@netuno.com.br

ReI. 0650 . Chico de Paula - Casa madeira
com 80,00m2 e terreno com 360,00m2, 02

dormitórios, sala, cozinha, bwc e área de

"serviço. R$ 50.000;00

Ref. 2750 . Vila Lalau ,

lado Weg II - Terreno com 420,OOm2
e/15,OOm de frente.

01 SUíTE
-02 DORMITÓRIOS

COZINHA E
ÁREA DE SERViÇO
SACADA
SALA PARA02
AMBIENTES
PONTOS DE
TELEFONE
TV E INTERNET
MEDIDOR

.INDIVIDUAL
.·DE ÁGUA

o Apartamento

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

Fone: (47) 3275-1594 -: e-mail: wolfepar@netúno.com.br 9-.

,
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GIRASSOL IMÓVEIS (47)_3371-7931

Rua CeL Procópio Gomes de Oliveira, '654 - Centro
Horário de Atendimento: 8hs às 12hs e 13h30min às 18hs de segunda a Sexta..

PLANTÃO DE VENDAS

9955-4774

Cód. 2103-

Apto com 2

dormitórios,
sendo uma

suíte,l
banheiro,l vaga
de garagem,e
de-mais
dependências!
R$180.000,OO

imóveis

Reo/£za 4eu 4D«kr!

PIAZERA
I Ilmwt!j¥il=t

CREC15330.
BarraSul
A imobiliária da Barra GIRASSOL

IMÓVEIS

Empreendimentos Imobiliários CRECI2567J

.

v-.

z IMOBILIÁRIA

!Lt\ chavel
WOLFEPAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA ..

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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IE 0- CORREIO DO POVO
AM:DE·SEMAIlA.10/11· DE MAIO DE 2008 JM'ÕVEIS

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

CRECI n012567, (47) 3373.• 1343
992'3�4221
PLANTÃO PERMANENTE

aguiar.ci@bol.com.br

OSNI CARDOSO DE AGUIAR

Corretor de I I
RUA 28 DE AGOST6, 3062 - BAIRRO"AMIZADE-SC

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

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

_NEGOCIAVEIS

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

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

Cód. 086 _ CASA ALVENARIA DE 130M', 3
DORMITORIO,l 'c/ SUITE, SALA, COZo BWC.
TERRENO C/350M'. VALOR R$160.000,00

t
Corretor de Imóveis

e-mail: marquardlimoveis@gmail.com

Rua Pastor Alberto Schneider, 1945 • Barra do Rio Cerro
ALBERTO G. MARQUARDT

CREcr12152

REF 068 • BARRA
DO R10 CERRO -

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

suíte +_ 2 qts, bwc,
sala estar / 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/68m2 - 3 qtos,
bwc, cozima - Terreno c/337,5m2 -.R$ 69.000,00

3371-2117r

INTERIMOVEIS
INTERMEDIÁRIA DE IMÓVEIS LTDA ..

Acesse outras opções em nosso novo site

www.inter.imoveis.net

VENDE: AMIZADE - Terreno comercial c/ área
total de 2.063 m2, fazendo frente em 23,00 pi
Rua RobertoZiemann, contendo casa alvenaria
e salacomercíaí

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

.

lavanderia, bwc
social, sacada cl
churrasquera e

vaga de garagem
pi 2 veículos. Rua
Bernardo
Dornbusch -

Residencial Caribe

VENDE: ILHA DA FIGUEIRA - Terreno c/ área
total 304,50 m2. Rua Rio Grande do Norte.
Apenas: R$ 60.000,00

.

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

duas vagas garagem. Residencial O
'

Angelis

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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. IMOBILIARIA

_��üIDE:1m)
www.itaivan.com.br

e-mail: itaivan@itaivan.com:br

PROJETOS ARQUlTETÔNICOS I INTERIORES

REFORMAS I ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS

Re . di - Casa Alv.
c/200,00m2 - suíte - 2 dorm - bwc - 2 salas
estar - sala jantar - coz c/ móveis - lav - gar -

R$290.000,OO

ReI. 6297 - Amizade - Lot. Bella Vista -

Sobrado c/ 406,00m2 - Sufie cf closet - 1 Sufie
- 2 Dernl Suite - bwc - sala estar/jantar

escritório - sacada - desp. - coz - lav - gar p/ 4
carros - área de festas - R$550.000,OO

ReI. 6226 - Ilha da Figueira - Sobrado c/
214,00m2 - 3 dorm - 2 bwc - 2 salas estar

sala jantar - coz - la� - área de festas c/ bwc -

gar p/ 2 carros - R$188.000,OO

TERRENOS-' .,0 , •. ,�-- .
1 >' �. ;, ....-: ,< :_.

",.,- '.-- -

_
--

-... _' ._ _ • • -Ó:»

••
-

'-.
• .�;:: .'+� � �

.._

"'.� '. ��.Ii-. .� ..

�
" t.

� ,

'

ReI: 6289 _ Amizade _ Lot. Blla Vista _

Sobrado c/ 218,11 m2 _ Sufie Master _ Sufie
c/ closet - Suite - 2 saías estar - sala jantar -

lavabo - despensa - coz - lav _ gar p/ 2
carros - área de festas c/ bwc -

ReI. 6102 - Nova Brasília- Casa Alv. Comercial
c/ 225,00m2 - 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 pagamento

ReI. 4553 - Czerniewicz - Resd. Juliana - Apto
Novo em Cosntr. c/ 71 ,62m2 - Sufie - 1 dorm -

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

R$99.000,OO - Entrega Julho/2009 - Entrada +

Saldo Parcelado
.

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

sala estar/jantar - sacada - coz - lav - gar
R$72.000,00 - Entrega em Dez/2009 30%

Entrada + Saldo em 50X

ReI. 4595 - Vila
Nova - Resd.
Monize - Apto
c/ 95,40m2-
Suíte - 1 dorm
bwc - sala

estar/jantar -

sacada c/ churr
-coz-lav-1
vaga gar -'

R$115.000,OO Rei. 4606 - Czerniewicz - Resd. Layne
Fernanda - Apto c/ 85,00m2 - Sufie - 2 dorm
- bwc - sala estar/jantar c/ sacada - coz - lav

-

- gar - R$130.0ÓO,OO

ReI. 4636 - Centro - Ed. Clarice Koch - Apto c/
99,25m2 - 2 dorm - bwc - sala - copa - coz c/

móveis - lav - gar - sacada c/ churr

R$128.000,00

ReI. 4631 - Nova Brasilia - Ed. Gomes - Apto c/
76,11 m2 - Sufie - 1 dorm - bwc - sala

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

Á partir de R$95.000,OO - Entrada + saldo
parcelado

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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bons ..• negócios·

. www.jardimjaragua.com.br
(47) 3371 .0768
JARAGUÁ DO SUL - se

'
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III O CORREIO DO POVO'
FIM-DE-SEMANA. 10/11 DE MAIO DE 2008 .

IMÓVEIS

• Compra • Vende • Aluqa- Administra

, 3371-1500
r-

Rua Reinoldo Rau, 58 - Centro - Jaraquá do Sul - �C
Fax: (47) 3275-1500 I Plantão: 9975-1500

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

-

.

.

.. e",ce1='66\'0 . /

4�ETISTA Lt�J:f;-:.*f�-""!,!�A�V.MaL Q.�od.Qro dÚonseca - próx: Ma[��tto
!Ill Aptos corü-areas de:"

Ãreatótal estimada: 75,OOm2; Área priva�iva estimada: 40,. 5m2.
Área Jotal estimada: �9.,p{)m2. Área privativa �stimada: 36,90m2_

.
'

.

.

. hlVISêES I,NJEBNAS:< i@

1 suíte, cozinhá .ç!G�urrasqueira, I.a�anderfa, sala ele estarlian
-;Q1 vaga de..�arage��1 ...�� ínotierno�CO��.�ito de loft,êem pareces

",,8

CREel 643-J .

..�

.. 1
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r

Compra� Vende, Avalia, Aluga, Administra
Casa, Lote, Apartame.nto, Chácara.

www.barlelimoveis.com.br
'(47) 3275�1133 I PLANTÃO 9658-5584

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

Ref. 133 • Jaraguá
Esquerdo· Casa de
alvenaria com 03
dormitórios semi
mobiliados, 02
banheiros, sala
com estante TV +

sofá de 03 lugares,
cozinha completa,
lavanderia semi
mob.icep, de
empregada,
dispensa, chur..,
garagem:
R$ 175.000,OQ.

Baependi • Edificio.
Betel - Aptos
Novos em constr.

c/56,30m2 •.02
dormitórios,
banheiro, sala de
estar/jantar,

_ cozinha, lavanderia,
sacada, 01 vaga
na garagem .

. R$ 75.000,00
(30% Entrada +

saldo em 50x) -

Entrega em

dezembro de 2009

Rel313 - 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;

'-apartamento
mobiliado com 03
dormitórios, sendo
01 suite, 02

. banheiro, sala,
cozinha,
dependência de
empregada, 01
vaçana garagem.
R$ 170.000,00

Rei. 312 . Edilicio
Gering , Apto com

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

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

churrasqueira, 02

Rei. 321 - Centro -

Edificio Schtoquet -

Apartamento com 03
dormitórios sendo 01

• suite, bant]_eiro, sala,
'. , cozinha; lavanderia,•

01 vaga na gàragem.
R$ 180.000,00.

Rei. 324 . Residencial
Caribe - Apto c/03
dorm, sendo 01 suite,_ -

OJ 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
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lmóveisplaneta;���O�:���!�'!7��bu
www.lmoveisplaneta.corn.brr imoveisplaneta@terra.com.br o CEP 89251·400 - Jaraguá do Sul i se

.

I

PLAN,TÃO AOS .SÃS, DOM E F.ERIADO.S N.O 9176-0064

Lot.' Palm Sprir;Jgs
cM.1079108-
Lotes no' Jguá

. Esquerdo,com
completa inf(a- ,

estruturà .

• Terrenos com

405m2 ••
Parcelamento
direto em até,

60 meses!

VILANOVA
cód. 1019/07 -

.
Ótima'

.

. Iocalização!

]i�$ :�?�.oo�,ooo

ILHA'ON
.

cód.
Casa

. . íte
.0,.. >:,,<

+ 02 qtos, sala,
cozinha"área de

festas e garagem.
Ótima lo<:qlizaçãb,
rua pavim�ntada.

Com, 16;1m2 de

1 ..
área cOr;Jstruídal

� .� e terreno •

..,. com 4Z0m2•• &

Céd. 1083/08
Casa.dé' alven.

Suite c/ closet,
0.2 quartos,

.

\·sala estar, e

jantar, bwc,
área de festas
com churrasq,
02 vagas, atrás
do DGda WEG.

cee. 1086/08
Barra {lo

Rio Cerro..

Terreno,
com 372m2.

Consulte-nos!
,

.

CENTRO' cód, 1056/07
obrado próximo á"

.

Duas Rodas, com 04
suítes; escritório, dep,
de el)lpregªda, cozo

mobiliada, sala Intima,
área de festas com

piscina e 94 vacas de

ljaragem .• Terreno
com 685.1)12 e 294m2
'de-área eonstrulda.

..

Residencíet Moradas da Serra
,

" '10, ,.

ENTRE(;;;A 1\1,pARTIR Df; JAN!2009
.

0'1 ,suíte' + 02.,

quartos, sàcada
co� churra�q:ueira�
préãip com 'elevadof

,

Saldo na entrega.das
.chaves, financiado.

pela ÇE:F e,m
-

até-360cmeses� R$ 1'11� ..279,88

IVENHA MOAAR EM UM CONDIMINIO FECHADO! f
. Infrà estrutura completá, asfalto;

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

'-VILA NOVA - CÓd,1Oilf08" Casa de
alto padrão com 02 suítes + 02 qtos,
sala com lareira, escritório, área'de

\
"

- festas com piscina, 3 vagas de
.

garagem, Com 439m2 de área'
construída e terreno cf 897m2,
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0101 - Oferta: TERRENO
470AOm2 no Bairro Ano
Bom em Corupa, C/01
meia água c / cozinha,

banheiro e 01 dorm. Valor:

45,000.00.

0147 - Casa no Centro
Norte, Shoereder CI 02
dorm, 02 suites, closet,

estar social, cozinha,
banheiro, despensa, lavand,

Varanda, Depósito, 02
vagas garagem, Piso:

Ceramico. Valor:
130,000.00.

0431 - Gasa no Jaragua
Esquerdo,C/ 02 dorm, 01

suite, estarsocial,sala jantar,
cozinha, banheiro, despensa,

lav(!bo, lavand, ar condic.,
laje, 02 vagas garagem,

Churrasq, Piso Cerâmico.
Valor: 185,000 ..00.

0506 - Casa 204m2 (averbada)
na Barra do Rio Cerro,Jaragua do
Sul, C 104 dorm, 01 suite, estar

intimo, estar social, cozinha,
. banheiro, despensa, lavabo,

lavand, porta gar.automat,
Varanda, Depósito, 01 vaga
garagem, Churrasq, Piso: .

Cerâmico. Valor: 360,000.00.
Aceita proposta.

Barrado Rio Cerro, Jaragua
do Sul. Valor: 27,000.00.
Aceita-se carro no valor

R$20.000,00 + 7.000,00
parcelado.

0658 - Casa rio Amizade,
Jaragua, cl 01. dorm, estar

intimo, estar social,
cozinha, banheiro, Laje, 01

vaga garagem, Piso:
Cerâmico. Valor:

72.000,00. Aceita-se
proposta.

Estrada Canivete,em Guaramirim
C/6.000 pés de pupunha, 2.500
pés de banana,árvores frutiferas,
nascente de água e 01 casa de

mad. Valor: 240,000.00. Aceita-
se proposta: Casa ou terreno

prox. ao centro em Guaramirim.

IMÓVEIS

PLANTÃO 24H8844-3&011 9&04-2513 I 9925-2801

Po"�a�
Realizando os melhores ,negócios

011 9 - Casa no Lote Ouro
Verde, Jaragua do Sul, CI

03 dorm, estar social,
cozinha, banheiro, lavand,

laminado mad., forro
mad., 02 vagas garagem.
Valor: 70,000.00. Aceita

se proposta.

0347 - Ótima opção: Casa
em Guaramirim, no bairro

Cx.D'água, C/03 dorm, estar

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

comercial em frente fi mais
uma edícula construída nos

fundos). Valor: 80,000.00.

0439 - Casa 107m2, no

Bairro João Pessoa,
Jaragua do Sui, CI 02
dorm, estar social,

cozinha, banheiro, lavand,
Depósito, Varanda, Piso:

Cerâmico. Valor:
88,000.00.

0572'- Casa 80m2 cl
terreno 396m2, no Bairro
Vieiras, Cf 03 dorm, estar
social, cozinha, banheiro,

Varanda, Laje, 01 vagá
garagem, Piso Cerâmico.

Valor: 128,000.00. Entrada:
Negociável.

0627 - Casa na Ilha da

Figueira, Jaragua do Sul,CI
02 dorm, 01 suite, estar
social, cozinha, banheiro,
wc auxiliar, lavand,fogão a

lenha (revestido de azulejo)
Laje, 01 vaga garagem,

Churrasq, Piso Ceramico e

casa de mad nos fundos.
Valor: 150,000.00,

0655 - Casa no Chico de
Paula, Jaragua do Sul, C/

.
03 dorm, estar social,

cozinha,banheiro social,
lavand, Farro mad.,

Varanda, Chu,rrasq, Riso
Cerâmico. Valor:

70,000.00.

0659 - Casa em Guaramirim,
bairro Avaí, cl 02 dorm, estar

social, cozinha, banheiro

social, wc auxiliar, despensa,
lavanderia, ar condie., Varanda,

Laje, Grades, 01 vaga
garagem, Piso: Ceramico.

Valor: 127,000.00. Aceita-se
casa ou terreno em

Guaramirim, como parte do

negócio. ,

0678 ,lmperdível:'Casa no Bairro
Chico de Paula, Jaragua do Sul, CI
03 dorm, estar intimo, estar social,

cozinha, banheir.o, lavand, Laminado
Mad, Varanda, Forro Mad., Depósito,
02 vagas garagem, Piso: Ceramico.
Valor: gO,OOO.OO.Sendo 50.000,00

+ parcelas.

0390.' Terreno 40.000m2 G/ 01
nascente, 02 fontes.de água e 01
lagoa inacabada, no Bairro Nereu

Ramos(Prox. a Estancia
Ribeirâo),Jaragua do Sul. Valor:

130,000.00 (Entrada Negociável).
,

';, '?"< '.�::":-� ,"<
" �-'

"

:'" ,V�NDA.'�- LOCAÇÃO • DESP.ACttANTÉ'IMOBILIÁ�IO'· .

"

_' ,�.�
• , � .." •

• r '. • .'
•

:
,

.

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

Age.nde uma Visita
pelo fone 47 3275-1447

,bllt! •
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IMÓVE.IS·-----�-�----
I

.www!deiaimoveis,com�br I �eiaimoveis@netuno,com,br

ReafiztuUl6., �eu �1lIdta
Fone/Fax 47. 3275-2990

REF.126, - Amizade -

Casa de alvenaria
com suíte, 3 quartos,

.

2 salas, cozinha
mobiliada,banheiro
social, garagem p/2
carros. R$ 290.000,00
negociável.

REF.01 -Vila Nova - Casa
de alvenaria com 1 suíte,

.

3 quartos, 3 salas,
cozinha, 3 banheiros,
área de festa; 2
dispensas, garagem para
4 carros. R$300.000,00

Apartamento eorn 3

quartos, sala de estar/jantar
com sacada, cozinha
mobiliada, lavanderia,
banheiro sooial, garagem,
R$110.000,00 neg,ociável

Luis "- Belíssimo
sobrado

'

1
REF.127 - Barra do
Rio Molha- .

. Terreno com
.

544,00m2 =

16i<34 em rua

asfaltada
o/escritura valor

.R$ 65.000,00

Terreno com
420,00m2 murado
em r.ua asfaltada.
R$ 65.000,00

'MÜLLER Corretor Imobiliário
CpMPRA - VENDia -.ALUClA �,ADMINISTRA

Edson Müller - Creel 8530'
.

',' -

.�

.

¢ Rua Emílio Stein, 357 Centro (próx, Antenas da Net)

Cód. 2009 Vende Apartamento 200m2
Centro - Condo Jacó Emmnedorffer-

• prox. Stúdio ' ap. com 200 m2. 1
suite. 2 quartos. sala. copa. cozinha.
dep. De empregada, piso de madeira,
bwc, sacada. 'churrasqueira. área para

secar roupa própria. 2 vagas de

garagem, bem localizado, valor R$
200.000,00 - sol de manha e a tarde

10. andar com elevador.

Cóq, 6016 ALUGA Apto Centro - cf
200m2, 1 suite, 2 quartos, sala, copa,

cozinha, 2 vagas de 'garagem, bem
localizado R$ 1,000 00

Cód, 4006 VENDE CHÁCARA
Massaranduba - Com 201 ,000m2 no .

Ribeirão Gustavo, cf córrego, plantio
de 7.000 pés de mudas de eucaliptos

plantadas. etc .. R$ 150.000.00

Cód. 103ó BARRA VELHA - próx. ao

Ginásio de Esportes. Casa cf 250m' de
área constr.. terreno 15 x 15 murada. 7

qtos dois bwc sala copa. cozinha. lav.• 4

vagas. R$ 90.000,00

Cód. 1043 VENDE Ilha da Figueira: l'
Piso: 3 quartos. galpão'. 2° Piso: 1

suftef 3 quartos. cachoeira ao lado da
.

casa. R$ 250.000.00

PLANTÃO
9181-11121 9181-1114
9173-5472 I 9183-2900,

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

REF.61 -- Barra do Rio
Molha - Terreno com

1.207,.00m2 com

18,50m de frente em rua

asfaltada' - final de rU�él. -

lugar privilegiado com �.

vista para cidade.

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

, - .

_.: ._ Pre.ç,is,amos de imóveis par� .:.';:::.
'��./i..�: -:,' .... 'lôcà'çã'l: URG'EN'iE': �" �

�...
:.� .!���

Fone/Fffi<:' (47),ª372-1 081
Plantão: (47) 11608-0000'
imoveis@mullercorretor.com.br
Site: www.rnullereorretor.com.br·

VENDA
Cód.· 1008 VENDE CASA Centro; Casa

350m2, 'cf terreno de 550m2. R$ 350.000.00
N

.

Cód. 1028 VENDE CASA Vila Lenzi. R$
170.000.00'
Cód. 1040 VENDE casa Vila Lenzi. R$
170.000,00

. Cód. 1042 VENDE casa Barra do Rio Cerro -

prox. Malwee, terreno cf 600m2. R$
200.000.00 I

Cód. ,1044 VENDE' casa Centro - Área
construída: 300m' Terreno: 1.1 OO,OOm'. 1'\$
650. 000,00 a vista
Cód: 2005 VENDE APTO Nova Brasília. R$
140.000,'00 aceita terreno, casa ou carro no

negócio.
Côd. 2007 VENDE APTO Vila Nova Edit. Vila
Nova. R$11 0.000,00
Cód. 2008 VENDE' APTO Czerniewicz . R$

.130.000,00
Cód, 3018 VENDE TERRENO ÁGUA VERDE
SÃOJIJDAS -lote de'465m2. R$'60.000,00
Cód. 3019 VENDE TERRENO TRÊS RIOS DO
SUL - APOS LUllMAR - um lote de ; +i-
370m'. R$ 30.000,00
Cód. 3022' VENDE TERRENO Centro - Um

galpão de +/- 1.000,00 m' +.um prédio de
.

+/- 450,00m� terreno com = +/-1.700m',
R$1.'590.000.00

-

Cód. 3011 VENDE TERRENO São Francisco do
Sul- Reta, próx praias, 12x 22 = 264 m', .R$
11.600,00 ACEITA CARRO NO NEGOCIO
ALUGUEL
Cód. 5006 Aluga CASA 350m2, R$ 2.000,00
Cód. 6014 ALUGA kitine\Vila Lenzi -1 quarto.
R$ 350,00
Cód. 6015 ALUGA kitinet Centro. R$ 390,00
Cód. 6017 ALUGA Apartamento Vila Lenzi. R$
500,00
Cód. 7004 ALUGA Galpão Centro. R$ 3.000,00

PROJETOS E

.: CONSTRUÇOES
i

Temos-projetos com equipe
de arquitetos e engenheiros,

"

com grande experiência no

mercado de construções.

Deixe todas as preocupações e os

desqastes estressantes e

emocionais de uma construção por
,

nossa conta, enquanto issovoce
desfruta os sabores da vida até a

entrega das chaves. FINANCIAMOS
PELO SISTEMA (SFH).

PARA A�UGAR ; VENDER,
COMPRAR OU ADMINISTRAR SEU

IMÓVEL,VISIT£ - NOS, E
CONSULTE-NOS MAIS ITENS

DíSPONíVEIS
ou pelo site

www.muliercorretor.Gom.br.
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Ref. 0005 AVAlfGUARAMIRIM,vende-se linda casa em alvenaria no

bairro avai corn 1 suíte, 2 qiJartàs, sala, cozinha, 3 banhelrns, área de
: serviços, garagem, área de festas e piscina. 270m2 de área construída

. terreno cóm'3qOm2. otimo acabamento .. R$ 225.00'0,00

I MÓVE1S',:

. ...,

J:,
U')
U')
N

'13
U,J
cc:
'-'

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

�bi6"'::_êr�1I·;llj�4;::�?,�� .,-::;�,�%.'.¥,,"_d"t�m-m.. *_,__ , __ .'i��;!k., ... M;>';;;;;�"".__ �,,«.,ik."'Th1!íltBltt>.-®. .."f

www.imobiliariaws.com.brRua: Norberto Silveira Junior 233 Centro Guaramirim se

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

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

lavanderia. casa corn 96m2 de area

construida e terreno com 464m2. casa
fmanciavel pela caixa economica federal..

R$ 223.000,00

Ref. 0019 AMIZADEfGUARAMIRIM
vende-se casa em alvenaria no bairro
amizade, com 1 .suite, 2 quartos, sala,

cozinha, 1 banheiro, lavanderia, garagem
e áreade festas. casa com 145m2

terreno com 415m2 casa financiáv.el pela
caixa economica federal. R$ 160.000,00

Rei, 0028 NOVA ESPERANÇA/GUARAMIRIM
casa no bairro noya esperança na Rua 28

de agosto. Casa com 4 quartos, 3

banheiros, sala, cozinha, lavanderia e vaga
de garagem. Casa com 150m2 de area

construida.e terreno com 483m'. OTIMA
AREA COMERCIAL. R$ 220.000,00

Ref. 0010 IMIGRANTESfGUARAMIRIM
Linda casa no bairro imigrantes, com

moveis embutidos contendo, 2 quartos 1
suíte, sala.cozinha, bwc lavanderia e

garagem. '160m2 de área construlda.e
terreno com 308'm2 R$1tlO.000,00

Ref. 0044 AMIZADEfGUARAMIRIM linda
chácara no bairro amizade, com 2 lagoas'

, mata nativa e lindas palmeiras. 48000m2
de área total. casa com 2 quartos,

banheiros, cozinha e vaga de garagem,
70m2 de área construlda. R$ 375.000,00

Ref. 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 garagem.
casa com 238m2 de area construída e

.

terreno Gam 700m2.

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

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

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

,

-1I0FERTA DA IMPERDIVEL

Ref 0076 Joao pessoa/Jaraguá do sul Linda casa em alvenaria
com moveis sob medida, 1 suíte,.2 quartos, 2 salas, copa,

cozinha, lavanderia, 3 banheiros, escritório, 2 vagas de garagem
e área de festas com piscina, Casa toda murada com portao

eletronico, sistema de alarme e lindo jardim, imperdivel

casa no centro com 3 quartos, 2

'. banheiros, sala, cozinha com jogo de
cozinha sot medida e garagem para 2

. carros, 130m' de área construida e

terreno com 5�Om2. R$ 150.000,00

ReI. 0018 CENTROfGUAÍlAMIRIM
vende-se linda casa no centro 'de

quarárnlrirn cf 1 suite, 2 quartos, sala de
estar, sala de jantar, sala de tv, cozinha,'4

, banheiros. garagem e ampla area de
: testa' casa cf 390m2 e terreno cf 542m'.

R$ 350,000,00.
.

Vende-se lotes
, apartir de

R$ 28.. 000,00.
Financiamento,
direto com a

imobiliaria.

Ref. 0016-BEIRA RIOfGURAMIRIM
'vende-se casa em alv., corn.t suite, 2

quartos.sala, cozinha, 2 bwc, vaqa de
garagem, area de festas fi plscina.
casa cf 180m2 e terreno cf aprox,

900m2 R$: 180.000,00'
'

-,

Ref. 0049 RIO BRANCOfGUARAMIRIM
vende-se terreno no bairro rio branco .cf
107.732.50m2 de frente para SC 413,

R$ 160.000,00

Ref. 0038 CAIXA D 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 20.05011]2

Ó�COItRlIO"IJO"OVO .. .- .

FIM-DE-SEMANA. lO/li DE MAIO DE 2-008

. Im \

CAIXA E;CONÔMICA FEDERAL'
Faciíitarnos seu crédíto junto a CAIXA

* Casas Prontas
* Lotes a venda em

diversos pontos da cidade.
* Loteamentos Próprios

Anúncios com validade de 5 dias após a veiculação.

AmizadefGuaramirim Residencial São Luis,
lotes cf ampla infra- estrutura, pronta para
oonstruir. lotes com escritura. um projeto a

altura de seus sonhos ruas pavimentadas e

arborizadas, passeio estilo americana; praça
urbanizada cf plyground e.67% de area de

floresta nativa.

Ref. 0013 AVAlfGUARAMIRIM linda Casa no

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

festas 60ril2 de area construida e terreno com

306m2. casa-financiavel pela caixa econorriica
.

federal. R$ 80.000,00

TERRENOS

Ref. 006,7 AVAí_360 M2 R$ 25.000,00·
. Ref. 0032 TERRENO ,NO BEIRA RIO R$.

30.000,00
Ref. 0046 MASSARANDUBA AREA DE TERRA

CqM283.000,00 M2

Ref. 0050 VENDE-SE TERRENO NO B�IRRO
VILA CAROLINA éOM 400M2 R$2t500,00

.

Ref. 0034 VENDE-SE TERRE�O NO AVÁI R$
2}.000,00

-Ret, 0053 VENDE-SE CHACARA EM

GUARAMIRIM fBRUIDERTHAL ,COM 200.000 M2

DE AREA, COM MATA NATIVA, 2 LAGOAS,
NASCENTE DE· AGUA, OTIMO PARA LAZER,HÁ
2.000 METROS DA RODOVIA DO ARROZ. R$
168.000.00.

Ref 0072 avaVGuaramirim. vende-se terreno
com 366m2. R$ 42.500,00
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IMÓVEIS
ALUGUEL APTO.

MORADAS DA SERRA -

Localização.privilegiada,
. espaço gourmet, com

forno de pizza,
churrasqueiras deck e

piscina e play ground,
coberturas especiais. Rua
Hilario Floriani esquina
com Joao Planinscheck
(ao lado da jartec)
Aptos torre B - 01 suite
mais dois quartos sacada
com churrasqueira,
entrega a partir de janeiro
de 2009

ReUiF10a Bairro Firenze - Casa de

alvenaria, 03 quartos, 01 bwc,
cozinha, sala de estar, área de

serviço, garagem el chur, Valor R$
120.000,00.

-casa de Alveoa.ria
,00 m' de laje, terreno
15,00 x 25,00, todo

murado, com 3 quartos, 2 banheiros,
cozinha, sala, copa, lavanderia,

despensa, churasqueira, garagem
para d.g!s carros, jardim, pomar.

R�a guílherme Hass, n' 380
Bairro Jaragú� Esquerdo

Valor � 170;,OOO�0" •

ALUGUEL COMERCIAL

x. Sear.

Àl'eá lotá!: 2.721,85rri'
Ref. H. - 3Z.f'Terre'ni> Tfês Rios do Norte,

, medindo ll89.9£9,00m', com água e sem

benfeitorias. R$ 300.000,00.
. Ref H 323:Terreno com 15.000,00 m'

com uma sede de 180,00 m'

Massamnduba, RodoviaSC 474.

H$160.oo0,qo

Ret H� 107 Casa Alvenaria (alto
padrão) rocaílzada Vila Baependi,

(. terreno com 1.000rri', área construída
.

250,00m'., Valor: R$ 380.000,00

• TERRENOS

• APARTAMENTOS

R.ef H 503 - Apartamento
Um quarto, lim.• qaga de garagem.

Rua Ferdíhaodo Prad; n° 45 - Bairro
Centro. 'Ed. VirgiÍlía,proll. a Sipar /

Studio. R$ 400.00 + i:ondom1nio
Ref H 5PS- Aparlâ1j1en1o com Z quartos -

no Residencial Amizade Rua Arthur
Gunther n· 220 - 3· andar Vaior do

Aluguel: R$ 3Sa,OO + condomínio aprox.
.

RSloo.OO
Ref H 504 - Aparlâmento com 3 quartos

- No Residencia! Amizade Rua Arthur
Gunther n· 220 - 2' andar RS 450,00 +

condo aprox, R$loo.oo
Ref H 502 - Aparlâmento com 1 suite +

1 quarto - RESIDENClAI. MONT
VERMONT Rua 13 de Maio n' 590 _

Bairro Amizade. Consulte-nos!

Ref H 501 -Apartamento com 1 quarto'
NO CENtRO _ Ediflcio Virginia. Rua

Ferdinanda Pradi n' 45 - 4' andar
(Próx. Studio FMe SIPAR Parafuses),

Valor do aluguel: RS 4QO.OO +

condomínio aprox, R$ 75,00

ALUGUEL DE CASAS
PLANTÃO DE VENDAS 8405-6125

Seu imóvel está aqui.

[bl
'HABITAT

.. <II' ..

CRECI1583-J �

oVENI)E oALUGA
oADMINISTRA'

www. i-mobiliaria habitat. com. br

3371.8009

o prazer esta em cada
detalhe qual é o

tamanho do seu

sonho?

Ref. H-206: ApatfBmento Ediffcio Gehring
Altopadrão 222,24m> no Centro. 03

dorrnitónos (01 sufte ciclose!), sala jantar e

estar, javado CO?inha, Lavanderia. Sacada
com chu"",,!ueira

Réf H 204 Elil1REGA PREVISTA PI
JULHOI2OO8 - ResilfenCia! AIIantis - Rua

Prefeito José Bauer, bairro RAU. Aptos de 02 e

03 dormilórios. A partir de R$ 105.000,00
entrada +saldo direto com a construtora

ALUGUEL QUITINETE

Ref H 601: Casa de madeira
Dois quartos. Rua Cesar Franceschi,
SIn'. Bairro Nereu Ramos. RS 265,00

RefH 603: Casa de a1venarià'Uma
suíte mais Vês quartos. Rua Paulo dos

Santos. n' 75 BllirmVila lenzi.
R$ t7OO,OO

Ref h íiOS - Case de Alvenaria - Uma
suftemais daisqitartos,.quatro vagas de

gamgem. RuaPe • .AlbertoR Jacobs, n'
456 -Baero Vila Lenzi, em cima da

farmáci;l Nossa Sen110ra Aparecida
RS1.íiOO,OO

Ref H 606 - easà de Alvenária com 1
suite + 2 quartos - No Água Verde - Rua

Alberto picolII;" 3Q lPróx. Auto
Mecânica Borehers) Valor do aluguel:

. RS8oo,OO

Mil 007 -Casa4eNladiiim rom 2qualos
noJaJaguà 99Rüa�8JJleodoIfsln"( esq.
-com Rüa 0s<:arStmeide!j("IJIIlX. 210napôs

a MaJwee MaI1as) \1aJor do aluguel:
R$3OO,OO

1;, __..._----

www.imobiliariahabitat.com.br habitat@imobiliariahabitat.com.br Rua Felip'e Schmidt, 157 (próx. Millium) Centro
.

• CASAS

Refl\l- 120 Bairro Reu (próximo
Br�sãb-J Casa de alvenaria, 01 suite,

uartos, 01 bwc, sala, de
inha, área de serviço,
R$121i.000,00

.

la

Ref,H - 110 Casa-Mista, localizada
Uha da Figueira, terreno com

área'construlda 200,OOm'.
$180.000.00

"

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

www.imoveisemjaragua.com.br

CASAS

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

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

CASAS/APARTAMENTOS
Ref. 1711 - Chico de Paula - Casa de madeira com 2 dormitcnos, R$ 55.000,00
Ref. 1001 - Jaraguá 99 - 3 dorrntõros. sala, cozinha, bwc. R$ 59.000,00
Ref. 801 - Estrada Nova - casa alvenaria R$ 70.000,00
Ref. 1851 - Raú - 3 dormttórios, sala, cozinhà, bwc (foriode madiera) R$ 70.000,00
Ref. 1721 - São Luis - Madeira - 2 dormttórios, sala, cozinha, bwc R$ 75.000,00
·Ref. 1921 - Apto - Novo na Barra do Rio Cerro - 2 dormttórios, 1. vaga de garagem
R$ 75.000,00
Ref. 1991 - Casa - João Pessoa - 2 oormnõnos, bwc, garagem - R$ 80.000,00
Ref. 1991 - Casa - João Pessoa - 2 dormttórios R$ BO.OOO,OO
Ref. 1672 - ViiaLalau - apto em construção, Residencial Vermont, com 2

dormitórios, sacada c/churrasqueira, garagem, a partir R$ 90.000,00
Ref. 1901 - Rau -1 suite, 1 dormttório, bwc, garagem para dois carros.

Ref. 1401 - Barra Velha - casa 5 dormtt.derilais depend. R$ 85.000,00
Ref. 1971 - Casa - Tifa Martins - 2 dormttórios, 1 bwc, garagem - R$ 90.000,00
ReI. 1701 - Água Verde, 2 oorrnnõríós, cozinha, bwc, lavanderia R$ 95.000,00
Rel.1931 - Área - Manso 200.000m2 R$l 00.000,00 '

Ref.1931-Area - 200.000m2 - R$1 00.000,00
Ref. 621 - Chico de Paula -casa/junto comerciai 3 qtos, sala, copa, coz., 2 bwc

R$108.000,00
Ref. 541 - Ilha da Figueira - casa alvenaria.- 65m' - terreno com duas casas -

caSa madeira - 57m' terreno esquina - R$11 0.000,00
Ref. 1891 - Três Rios do Sul - R$ 110.000,00 com 3 dormilórios, 1 bwc, e

'garagem para dois carros.

Ref. 2071 - Apto - Jaraguá Esquerdo - 1 Suite, 1 dormilório, 1 vaga de garagem
R$117.000,00
Ref. 2041 - Casa - Vila Lenzi - 2 dcrmitórios, R$120.000,00
Ref. 1091 - Casa 3 dorm. 2bwc, 2 salas portão eletr., piscina R$125.000,00
Rei, 971 - Barra - casa/junto comercial5 dorm. (r. Waltermarquardt) R$130.000,00
Ref. 1241 - Vila Nova - casa 130m2 madeira - R$130.000,00'
Ref. 1661 - Centro - apto em construção, Residencial Aquarela, corn 1 suite, 2
dormilórios, cozinha, e- ..

_
.a c/chur. c/119m'. R$140.000,00

Ref. 1841 - Araquari - Sobrado com 3 cormnónos, 3 bwc R$140.000,00
Ref. 1841 - Casa - 3 dorrnítóríos, 3 BWC, Araquari R$140.000,00
Ref. 2031 - Casa - Santa Luzia - Residência e 2 saías comerciais - R$140.000,00
Rel901 - Santa Luzia - casa suite + 2 dorm. + sala comercial R$150.000,00
Ref. 1811 - Chico'de Paula - Casa mista com 3 dormitórios, 2 salas, área de
festas c/churrasqueira e piscina R$160.000,00
R$ 831- Vila Lenzi- 5 quartos, sala, copa, bwc, sute, chur., cozinhaR$18().000,00
ReI. 11 01 - Centenário - 2'casas no mesmo terreno 150m'+ 70m' R$180.000,00

_ReI. 1831 - Chico de Paula, 4 dorm., 2 bwc, 2 vagas de garagem R$ 230.000,00
Ref. 1041- Barra Velha - sobrado lindo proxa praia R$ 250.000

ReI. 2001 - Apto - Vila Nova com 1 suite, 2 dormitórios, 1 vaga de garagem R$
250.000,00

.

ReI. 151,1 • Barra Vetha - sobrado "aKo padrão' R$ 260.000,00
ReI. 1521 - Baependi - sobrado aKo padrão 'interno inacabado' prox recr. Marisol
R$ 385.000,00
Re1.281- Pênha casaaltopadrão frente p/omar R$550.000,00
ReI. 1571 - Centro sala comercial ótirno Para cllnica, c/ 255m' + 2 aptos 275m'
+ sobrado c/piscina R$1.000.000,00

SALA COMERCiAl
ReI 1491 - Rau - sala comercial c/ garagern (prox. Unerj) R$ 35.000,00
ReI. 1751 - Sata Comercial- centro com 41 ;50 m2 R$ 56.000,0º

TERRENO
ReI. 774fi75 - Jaragua Esquerdo -prox, arena - R$ 53.000,00
Ref431-JaraguaEsquerdo R$45.000,00
ReI. 1731 - Jaraguá Esquerdo R$ 46.000,00
Re1.514/515 - Chico de Paula - terrenos 432m2 R$ 47.000,00
ReI. 1981 - T�rreno - Água Verde - R$ 50.000,00
Re1.1801- ÁguaVerde-455m2R$55.000,00
Ref. 1983 - Terreno - Água Verde -327,00 m2 R$ 55.000,00
ReI. 1961 - Terreno - Chico de Paulo 350,00m2 R$ 55.000,00
ReI. 1951 - Terreno - Chico de Paulo 392,00m2 R$55.000,00
ReI. 1541 ,Rau - terreno360m' R$ 58.000,00
Ref. 2061 - Vila Lenzi - 406m2 - R$ 60.000,00
ReI. 2081 - Terreno - Vila-Lenzi - 406m2 R$ 60.000,00
REI. 1252 - Chico de Paulo - 445.50m2 R$ 70.000,00
ReI. 852 -lIhá da Figueira terreno 13ÓOm' R$ 71.500,00
ReI. 1681 - Ilha da Figueira - 370.80m2 R$ 75.000,00
ReI. 1531 -Ilha da Figueira - terreno 385,17m' - R$ 76.000,00
ReI. 1532 - Ilha da Figueira - 503.30m2 R$ 90.000,00
ReI. 1881 - Barra do Rio Cerro - ótimo para comercio - 620,50m2 R$92.000,00
REF. 1861 -JGUÁ ESQUERDO - CONDOMíNIO QAS AZALEIAS R$J25.000,00
ReI. 1941 - Terreno - Vila Lenzi 25Ô.OOOm2 R$ 250.000,00

sino I CHÁCARA
ReI. 861 - MOlha/Massaranduba 260.000m' R$ 95.000,00
ReI. 551 - Corupa - 1 casa de alv. "estilo chale' - 40.779,00m - R$l 05.000,00
Rei. 741-RiodaLliz - 2casasQ"72m', em aIv., águacorrente-62OOm-R$110.000,OO
Rel,1141 - Gaiibalde - area de 5777m2 com casa R$ 220.000,00
ReI. 1741 - Garibatdi 75000m2 R$ 320.000,00.
Rei. 663-Massaraoduba-7 lagoas casas, area de testa 238.000m'. R$600.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Tel�: (47) 3276-1572 - Fax.: (47) 3376-3659
Plantão: 8836-1971 I 8805-8708

I Veja!!! Opções de imóveis aqui! Adquira o seu!

IRef. A 1001. B, Rio do Cerro - Ótima oportunidade - Apto (68,27m2), 2 do�m" sala,copa,
,

bWG,cozinha,lav" sac., gar., prox. Malwee - Ac, Proposta, liberado para financ, R$ 72.000,00

I Ref. AN 1002 Baependi - Apto Novo (98 m2) c/ suíte e 1 dórm., sala, copa, sacada com

churrasqueira. bwc, garagem, ótima localização. entro R$ 36.000,00 restante eni 24 X. R$
90.000,00

.

I
I

Ref. R 2001 N. Brasília - Residência (287m2) c/ 3 suítes, dormitório, sala de estar, jantar, cozinha,
salão de festas, 3 vagas de garagem, prox. Ao centro, ac. ímóvel de menor valor. R$ 260.000,00

Réf. R 2002 Novissima Residência c/ suíte, 2 dorm., sala, copa, coz., gar., churr.excelente
acabamento, rua asfaltada. R$ 172.000,00

Ref. R 2004Vila Nova - Lindo sobrado. (370m2), suíte, 2 dorm., 2 bwc, sis estar, jantar, jogos,
churr., mob., piscina, 2 gar. R$ 400.000,00

.

Ref. T 5001 Barbada - Guaramirim - Amplo Terreno c/ 200,000 m2, e/nascentes, ideal para chácaras.
Aproveite por apenas... R$ 86.000,00

Ref. FI 2005 N. Brasília - Resid. (116 m2), 3 dorm., sala, copa, cozinha, área serviço, BWC, dispensa,
garagem, a 600 mts do centro, Ac. Proposta.·R$-110:000,OO

SE VOCÊ QUISER VE'NDER OU ALUGAR
SEU IMÓVEL, FALE CONOSCO!

Compra - Vende - Aluga· Administra seu Imóvel e Condomínio fi, (''''''Ad>J. e' 'I,J;
,

ARIETUSA S. VEIGSDING tTUSAJ JADIEL VEIGSDING
Creci: 11.765 Creci : 11707

IMOVEIS

EM BREVE!!!

- - -

l
•

I

I
I
I

O CORREIO DO POVO mFIM-DE·SE.MANA. 10/11 DE MAIO DE 2008

'Corretor de Imóveis
CRECI . 13252 Compra, Venda, Locação e Administração

Chácara com

1.462.500m', contendo
benfeitorias, 50 margas
de pastagem, 06
tanques de peixes, 8
nascentes e plantações.

,Coru pá-SC,
"

va I or:'
: 1.500.000,00.

Cháca r'a , t e r re n o ,

149"000m�, com 6:000
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. Estradá localizado a três Km da
Rio Natal, Corupá. Valor R$
220.000,00.

-------

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

'$.�'

'Casa com 195m2, terreno
'com 1704m2, pomar nos
i fundos, terreno encosta no

'rio. Localizada no Bairro
i S'eminário, Corupá. Valor R$
, 165.000,00.

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

, .

004 - Vila Nova, terreno com área de 372,97m'. Aceita apartgrnento até R$ 60.000,00 como (arma de pagamento.
007 - Santo'Antonio, com área de 62.352,00m'.

.

014 - Nereu Ramos, com área de 990,29m'
020 - Corupá, terreno com área de 945,00m',
037 - Nereu Ramos, terreno com área de 714,00m',
045 - Vila lenzi, com 450,00m' .

056 - Simta luzia, terreno com 300,00m'.
057 - Santa luzia, terreno com 300,00m'.
064 - Estrada Nova terreno com área de 89.000,OOm'

. 065 - Santo Antonio, com área de 105,OOO,00m'.
www deocarimoveis com br 069 - Nereu Ramos, terreno com 337,50m',• ....

109 - Nereu Ramos, área de 11.470,00m' (ótimo pf indústria)
111 - Schroeder, terreno com área de 3.042,00m',
125 - Schroeder, terreno com 489,B6m'.

CORRETOR
".

,

DE IMOVEIS

053 - Vila laIau, com área privaliva de
109,37m". Aceita arC'1:lmento de 02
quartos, como forma 0'" pagámento.

11$160.000,00' ,)

172 - Três Rios do Sul, casa de
alvenaria com 167,00m' e terreno com

" 49B,40m'" R$ 155.000.00

.

COMPRA - VENDE - ALUGA - FAZ DOCUMENT�ÇÃO IMOBILIÁRIA - R:'Guilherme Weege, 166 - Edifício Bergamo - Centro

R$ 500.000,00
R$100.000,00
R$ 120.000,00
R$ 97,(ioo,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.olio,00
R$ 25.000,00
R$ 250.000;00
R$ 45.000,00
R$ 27.000,00

APARTAMENTO
046 - Apartamento - Centro, com área total de 165,00m' -, R$ 175.000,00

CASAS
010 - Jaraguá 84, casa com 3B,66m' e terreno com 207,55m'.
017 - Chico de Paula, casa de alv, cf 140"OOm' e terreno cf 720,OOm' (aceita troca por outro imóvel)
024 - Vila Rau;sobrado cf 219,OOm' e terreno cf 390,00m', Mais uma edicula de 70,00m', Negociável:
031 -Ilha da Figueira, casa de alv. cf 132,OOm' e uma de mad, �� 60,00m' cf terreno de 525,00m'
(aceita apto de menor valor em Jaraguá, Floríanópojs,' praias ... )
040 - Água Verde, casa com 150,00m' e terreno com 360,00m'.
050 - Centro, com uma casa mista de 125,00m' e terreno com 774,OOm'. Aceita Proposta.
052 - Vila lalau - sobrado residencial ou comercial com 395,OOm' eterreno com 375,70m'
074 - Nereu Ramos, casa de alvenaria com 1 08,00m' e terreno com 322,00m',
'083 - Baependi sobrado com 250,00m' e terreno com 548,OOm':
096 - Tifa Martins -rcasa de alvenaria com 180,0011)' e terreno com 301 ,07m',
104 - São luis, sobrado com 199,00m' e terreno com 350,00m'
154 - Schroeder, casa de alvenaria com 48,00m' e terreno com 450,00m'.
155 - BR 280, ssntído Corupác' casa de alv. de 170,00m', lanchonete, rnercado, borracharia, terreno cf área aprox. de to.OOO,OOm',
.(aceita casa em Jaraquá). Valor a combinar
168 - Estrada Nova, casa de alv. cf 70,00m' mais edicula (aceita carro na negociação) R$ 50.000,00
175 - Nereu Ramos, casa de alvenaria com 72,00m' eterreno com 378,OOm'. R$ 55.000,00
186 - Ribeirão Cavalo, casa de alvenaria com 100,00m' e terreno-com 437,50m'. R$ 75.000,00
188 - Santo Antonio, sobrado com área ca 170,00m' e terreno com 2.500,00m', .

R$ 100.000,00

R$ 35.000,00
, R$ 140,000,00

R$ 165.000,00
, R$150.000,00

R$165.000,00
R$ 350.000,00
R$ 445.000,00
R$ 80.000,00
R$ 3QO.000,00
R$ 80.000,00
R$ 180.000,00

SALA COMERCIAL E GALPÃO
077 - Água Verde, Sala Comercial com 68,12m'.
DaS - Sala Comercial térrea, bem localizada no centro da cidade, com 97,00m'.

R$ 45.000,00
R$ 160.000,00

sinos
0�6 - Santo Antonio, com área de 475.650,00m',

•

044 - Nereu Ramos,com área de 60.000,00m', com casa, área de festa, rancho, lagoas,
070 - Santo Antonio, com-casa, com área de 7.356,60m'.

•

089 - Santo Antonio, mini sitio com casa de alvenaria, rancho, com área de 7.125,00m'.
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 - Caimao, Itapocu, cf 30.000m', Casa mista 60,00m', aviário, 01 lagoa, 1000 pés de eucalípto.

R$ 500.000,00'
R$ 300.000,00
R$ 55.000,00
R$ 120.000,00
R$ 170.000,00
R$ 75.000,00
R$ 220.000,00

ALUGUEL
João Pessoa - casa de alvenaria - R$ 480,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Rio da Luz
Galpão pré-moldado cl 200m'
Escritório 40m' R$l 90.000,00

Três Rios do Norte

casa c/3 qtos, 2 bwc, sala de jantar e estar,
Cozinha mobiliada, área de serviço + garagem pI

dois carros R$ 9S.0oo,OQ - aceita troca

Barra Rio Molha

Sobrado, terreno c/450m" 2 saías, bwc social, 1
- qto, cozinha, lavanderia: garag pi 2 carros, nos

fundos área de festas + lavabo. R$ 300.000,00

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

bwc, cozinha, lavanderia,
dispensa, 1 suíte cf closet e

banheira, + 2 dormitórios; sala
intima, bwc social. Excelente.

_ acabamento Em rnassa corrida,
Águ'a quente, piso Laminado e

porcelanato.

Barra·Rio Cerro
Casa 99m' de área construída, sala, cozinha,

lavanderia, bw�, garagem

Sala Comercial
No Czerniewicz após a canarinho

C/63,40m' Aluguel R$ 700,00

Terreno de 10.845m'

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/l.54 í ,25m' planos

Barra Rio Molha
Terreno S.OOOni'. Ótima localização em frente a

prefeitura de Jaraguá do Sul R$ 2:500.000,pO
. não perca!

Prédio
c/ elevador, medidór de

água e gás individual,
portão e porteiro eletrônico,

salão.de festas como

preparação para split

"Apartamentos - Sala c/ .'

dois ambientes, sacada c/
churrasqueira,Cozinha,
lavanderia e estendal, 1
suite + 1 ou 2
dormitórios. Consulte-nos

Apto c/120m' 2
óormitórios sendo 1
suite c/ closet, BWC
social, sala de estar e

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

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

Residencial Lucila Lara em
Vila Nova - Aptos' c/1 suíte
+ 2 quartos ou 3 quartos.

. Todo's cf sacada e chur: À
partir de 100.000,00
.

entrega em oüt./2008

Res .. Dom Pedro BL.2 - Aptos 1 suíté +

-1 dorrn., ou 2 .dorrn., sala cf dois
ambientes, bwc social, duas sacadas por

-

apto. sendo 1 com churrasqueira à partir
-

de 85.000,00

uartos cl aprox. sam' Vila Rau

Entrega Nov./2009. Ótimo pI investidor
sacada cl churrasqueira, 2 quartós(com ou sem

. suíte), lavandena, bwc social .:

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

Central de gás, Aquecimento de água
Apartamentos Sala c/2 ambientes,Cozinha

ilitegr�da, Lavanderia,Sacada cf c'hurrasqueira,,:"
Suíte cl sacada + 2 quartos

Residencial Athenas
Czernievicz Apto DUPLEX

4 salas.cnzinha, 1 bwc social, lavabo,
2 suítes (sendo 1 cf colset e banheira), + .1

dormit
Sacada e área de festas privativa,

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

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

Duplex tipo 3 cf 220m' prívafívos, sala de jantar e

estar, 1 suite máster cl sacada + 1 suíte simples,
2 quartos, bwc 'social, coz, lavanderia, saláo de
jogos +. terraço com churrasqueira e 2 vagas de
garagem.
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3370-1122 I 9117f&1122 Ivana l:apraro
www.ivanaimoveis.col.Í1.br

ivaná@ivanaimoveis.com.br

Corretora de

Imóvei§
1002 - CASA NO
AMIZADE, LOTEAMENTO
WILLE DE FRANCE, 1

SUíTE, 2 DORMITÓRIOS,
SALA DE ESTAR E
JANTAR, COZINHA,
LAVANDERIA, BWC
SOCIAL, GARAGEM PI 2

CARROS, ÁBEA DE FESTA

PREÇO: R$ 223.000,00

1005 • CASA NO
BAIRRO AMIZADE, 3
DORMITÓRIOS, 2 BWC,

, SALA DE E'STAR, SALA
DE JANTAR, COZINHA,
LAVANDERIA,
GARAGEM COM
CHURRASQUEIRA,
DISPENSA PREÇO:
R$141.000,00

2006 - RESIDENCIAL TQRRE 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 SUITE, 2
.

D'ORMITORIOS, BWC SOCIAL, SALA DE ESTAR/JAN'TAR,
COZINHNÁREA DE SERViÇO, SACADA COM CHURRASQUEIRA, 1

VAGA DE ESTACIONAMENTO PREÇO: R$ 111.000,00

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

SACADA COM CHURRASQUEIRA, COZINHA, LAVANDERIA, 2 VAGAS

,

DE'GARAGEM, VALOR: R$ 209.000,00

'Preços e produtos válidos até-a próxima edição oeste jornal.

HELIANO
Proiocolo 2008.24.02.00394'

", '(47) 8428-2835

Corretor d.e imóveis
UM NOVO CONCEITO EM IMÓVEIS PARA JARAGUÁ DO SUL E REGIÃO

APARTAMENTOS
Ref 2010 apto 100m2 Centro
em construção
Ref 2(}17 apto 100m2
Czerniewiçz
Ref 2015 aptos a partir de
94m2 Centro

,

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

Ref 3010 na Barra,
L,....;;__ -'-- -'-- 110.000,OOm'
�-...,.------.------------r-----..-_____1 Ref 3011 na Barra,

127.000,OOm'
Ref 3012 na Barra,
124.000,00m'
Ref ,3013 Schroeder 12.500m2

www.imoveisjaragua.com.br
corretor@imOveisjaragua.com.br
heliano@imoveisjaragua.com.b

Fone 47·84282835

----
"

'

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

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

DRTUNIDADE: Dtimo 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. térreoe 135;17 m2 Apto ...

superior). Terreno com 406 m2. Construção de ótima.
qualidade, em local alto e tranqüilo, no bairro Czerniewicz

,

Jaraeuá do Sul. AVerbado. Valor:de R$ 360.000,00 por
R$ 320.000,00. (aceita imóvel ou veículo de manor valor)

TERRENO EM BL UMENAU 'se VENDE-SE OU TRÓCA,SE POR IMÓVÉL Er,; JARAGuA DO SUL

ComerciaVResidencial R ua Francisco Vahldieck, no bairro Fortaleza. Área: 1.411 m2• 24,3m de

frente para rua comercial, 60m de frente para servidão lateral pavimentada, 22m de fundos e 10m do lado

direito. Próximo ao Hospit�1 da FURB e com acesso rápido ao centro pela viaexaressa.terreno alto, ótimo

para construir prédio comercial de frente para a rua principal e prédio resüíencíal de frente para a servidão,
CONTATO FONE (47) 9929-8265

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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* Todos os móveis, objetos e equipamentos de decoração são de caráter ilustrativo, não fazem parte do,contrato.
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ÓVEIS . O CORREIO DO POVO �
,

FIM-DE-SEMANA. 10/11 DE MAIO DE 2008 �

imlLIDADIE ............• novo estilo

12 CPovimemtOg
02 8Qevodotteg
ffioQQ gOCioQ decotlodo.·

.

ChultlW�queiJ{(;( à gá� I'lO� opto�
"

, CQictcQetátliO .

. CPQoygltoul'ld

goQõo de be�to� com chultlW�quetlW
01 ou 02 CVogo� de galWgel'l�

Ue/{/{oço de �oaelt
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Ela O CORREIO DO POVO,
, FIM-ÓE-SEMANA, 10/11 DE MAIO DE 2008 IMÓVEIS

karina 8422�7894
Walter 8823-0207

3275'-3300
3055-0707SPEDITO

IMÓVEIS - CRECI: 4364

PLANTÃO
Esnedito 9996-6400

, Vendê-se
Audi 2005 Aá

cempíete menos

tet.o, cor azul
,,·"marinho.21"

a

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

msn: espeditoimoveis@hotmail.com
skype: 'espedíto.Imovels't

vendas@espeditoimoveis.com.br

�.,'_ .

"' ,,' QUER V�NDER;OU'_COMPRAR SEU IMÓVEL? CADASTRE-_SE ÇONOSCO!

REF. 564 - PARCELA·DO EM 1'00 VEZE' Ref. 501 - Casa de alvenaria, 02 pavimentos, 02
dormitórios, 01 suite, 02 sala,' cozinha, 02
banheiros, área de serviço, pscrltérlo, área de
festas com churrasqueira, 02 garagens, toda
murada. Aceita-se outros imóveis na

negociação. Bairro: Barra. R$ 220.000,00
Ref. 518 - Terreno com 1.497m2, plano, tem

escritura, aceita-se proposta. Bairro: Três Rios
do Sul. Valor: R$ 43.000,00

ReI.. 543 - Terreno com 450m2, lugar trangüilo,
plano. Bairro: Schroeder I. Cidade: Schroeder.
R$17.000,00 (àvlsta)
HeI. 596 - Terreno com 7.400m2, plano, área
comercial, prox. a Tritec. Bairo: Barra do Rio
Cêrro, Valor.à combinar.

ReI. 597 - Terreno' com 1.952m2, plano, ár4ea
comercial, prox, a Olipê. Bairro: Rio Cêrro. Valor
à

cornbínar..

4 Terrenos Grances no Rio Cerro.
, Terreno com 72? 15m2 R$ 30.000,00

Terreno com 756,45m2 R$ 3,0.000,00
Terreno com 921 ,75m2 R$ 32.000,00
Terreno com 950,00m2 R$ 32,000,00
Ref. 553 - Chácara com casa de alvenaria, 05

dormitórios, Bwc, sala, cotinha, área de

serviço, área privo 96m2, área terr. 27.500m2,
cam lagoa, aceíta-se outro imóvel na

negociação. Bairro: Pedra Branca. R$
65.000,00
Rel.540 - Terreno com área total de 5.871 m2,
tem escritura, rua asfaltada, próximo a Unerj.
Bairro: Água �erde.

.

Rel.50B - Casa de alvenaria, 03dormitórios, 02 '

.banheiros, 02 saías, cozinha grande, área de

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

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

asfàltada, muro em um lado do terreno, com

escritura. Bairro: Rioda Luz. Valor:R$ 48.000;00

Ref. 585 - Casa de alvenaria, 02 pavimentos, 03
dormitórios sendo 01 com sacada, 02 cozinhas, 02

Bwc, área de serviço e dispensa, 02 vagas na

garagem, churrasqueira, 1° piso com área de 153m2,
2° com área de 153m' (total 312m' com garagem),
área do terr. 308m', acena-se proposta. Bairro: Água

Verde. R$ 240.000,00 .

3 dor mitórios + 1 suite e dependência
reversível, com 1 vaga de garagem.

2 dor mitórios + 1 suíte.
1 dor miério + 1 suíte.
5 salas éomerciais.

12 pavimentos;
chur rasqueira na sacada;
piscina;
salão de festas;
playgrond; .

Finane. direto cl a construtora
financiado em até 120. meses•

CR1CIÚMA
CONSTRUÇl�ES-.

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

asfanada, lado dire�o, com escritura, pode ser

financiado, área do terr. 378m2. Bairro: Amizade.
Valor: R$ 90.000,00'

.

Ref. 559 - 4 Terrenos Grandes no Rio Cerro.
Terreno com 727,15m' R$ 30.000,00
Terreno cotn'756.45m2 R$ 30.000,00

.. Terreno com 921 ,75m2 R$ 32.000,00
.

Terrenocom 9�0,00m2 R$ 32.000.00

Ref. 588 - Terréno no "Condomínió Azaléias" em

condomínio fechada, com guarita e portão
, eletrõnico, área de 688,27m2, escriturado, pode ser

financiado .

Ref. 589 - Terreno com área total de 406m' (
14,5x28), plano, muro nos fundos e na lateral do
terreno, escrnurado.pode ser financiado. Troca
por apartamento em Blumenau, próximo a Furb.

Bairro: Vila Lenzi. R$_60.000,00

Fale com um Corretor On line acesse o 'site: www.espeditoim.oveis.com.br. r

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



IMÓVEIS O CORREIO DO POVO £Ia
FIM-DE-SEMANA, 1 o/i 1 DE MAIO DE 2008 UI

�C \!í1 � a I I3 c�C
&.a.&.....1LL.&.&.&.L.&.I......

3372-1122

www.vivendaimóveis.com

CORRETOR - OSMARI A_ BERTOLDI- 9981-1122
CORRETOR - IRIO LUIZ VOLPI - 9979-6750
CORRETORA - ANNE BERTOLDI - 9927-6088

E-mail: falecom@vivendaimoveis.com

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

apto 75m,. R$ 97.000,00'

. REF 1159 - Vila Lalau - RIJa Pedro A.
Fagundes, 45 - Ed. Vitória Régia - 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.
400m'. Terreno 600m'. R$

700.000,00

REF 2528 - Barra Rio Cerro - Rua ..

João Mass, 787 - casa alv. 90m'.
Terreno 370m'. R$ 96.000,00

RUA JORGE CZERNIEWICZ, N°40Q, AO LADO DO TEATRO DA SCAR

',·LOCAÇÃO

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

em construção. Terreno 451m'.
_

.

R$ 230.000,00 .

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

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

TERRENO

na Vila Nova,
399m2. -

R$ 85.000',00

i'*-

APARTAMEN"J:QS

Silva - Ed. Carvalh0 - apto 01 s4J!e,
02 dorm" dii;pe�dência .:de
empre�ad�,garagero. R$ 880,00
REF 110.dlh(j da Figueira -Bua Jos�.

'}v__ ->W�
_

_

_

'/

I?avanello, 2ÓO - Ed. Hilamar?apto Ql'"

suíte, 02 dorm, garagªm. R$ !i80,00

-ftEF 189 -Ilha da-F

!REF252 - João Pes�� - R�a
sobrado alv. 03 dorm, garagem R$
650,00 + galpão 1 DOm' R$ 20D,OO

SALA COMERCIAL

REF 014 - Vila Nova - Sala comercial'

192,ODm2 - ns 900,09.
REF 242 - Centro - Rua Waldomiro

. Mazürecnén, "35 - sala 80m'. R$
1.200;00

REF 245 - Centro - Rua Waldomiro

Mazure.chen, 33, sâla 06 -

consútórío' odontológico completo.
R$1.600,OO

GALPÃO
REF 161 { Guaramiri!)l - 16 x 60 ;=.
960m' - R$ 4.800,00

.
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� 'RENATO Corretordelmóveis
.•••.

". STEFANI CREC114.407 (47) 3371-8851 - 9929-0273

BAEPENDI
terreno

com 700m2
R$ 140;000,0

'CZERNIEWCZ - casa alto padrão,
ter. 900m2, nascente de agua.

RAtl' (UNERJ) - casa

nova 3 quartos,
piscina

SANTA LUZIA -

chacrmha com agua
4.000m2 negociaveis

AGUAVERDE
casa 3 Quartos

.R$1AOJ}QO,OO

VILA LENZI - apto.
Suite e 2 quartos -

troca por casa.

. NOVA BRASíLIA -Casa
alv., 3 qtos. boa pi

financ. R$ 135.000,00

VILA NOVA - apto.
Mobiliado com 3

quartos R$ 130.000,00.

. FINANCIAMENTOS

""�"mBl_1Ifltw I M Ó V E I S
Rua João Januãrio Ayroso, 2633 - sl.Ol • Jaraguá Esquerdo - JARA6UÁ DO SUL - SC

Com 2 Quartos, Sala e Cozinha integrada, Banheiro,
Area de Serviço. e Garagem - R$ 108.000,00

(Terreno + Cosa + Documentação poro
FINANC. NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL

engenheiramliíal1i@g1l1ai1.eom
.

• ,
.. ·'"':;;:·,·····,---,<""�;;i> -x.·/ .�,fi; .. '."�

próximo ao

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

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

Terreno em Joinville com

360,00m2, na Rua Osmar
Galdino Fagundes, Bairro .

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

como parte de:pagamento.
Chácara no Ja,eu-Açu, distante

12 km do centro de
. Guaramirim e a 2800 metros
da RQdovia SC 413, com mata,

água, luz, vende/troca por
imóvel como forma de

pagamento, no valor de R$
43.000,00.

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

.

Bernardino, com

336,00m2, 03
amplos dorm.,
copa/cozinha,
despensa, lav.,
garagem,92
banheiros, sendo 01
cf banheira, no valor
de R$ 300.000,00

Casa em construção no bairro Corticeira, na Rua José Rover

Belegante, próximo ao mercado Dourado, terreno com
'.

567,OOm2 e área construida de 76,61 m2, com 02
dormitórios, garagem e demais dependências, aceita Vende-se lotes, próximo a Weg Quimica, com 406,00m2 no

financiamento, no valor de R$75.000,00. valor de R$35.000,OO.

RfH:�oo��,��g�)�'�� .
Fone: 3370-1788 Plantão: 9113-1311.

vende-se Casa em alvenaria cf 70nt' em terreno de
450m2, próx, Clube dos Viájantes. R$ 55.000;00

¥.
.

. . 9974-1915

I .

9923-6418
0] • ti ti;.·

= m� nemezioimoveis@pop.com.br .

mOvelS COMPRA I VENDE I ALUGACreci 9414

VENDE-SE 2
TERRENOS

na Ilha da Figueira,
ótima localização.
Um com 338m2 e

outro 548m2, com I

viabilidade aprovada
para prédio.

Tr: 9928-8365 ou
.

3372-1309

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

-

JOÃO PESSOA - 2 qtos, garagem, demais dep. R$ 69.000,00
SCHROEDER - 3 qtos e demais dep. R$ 95.000,00
SCHROEDER -1 suíte, 3 qtos e demais dep. R$140.000,00
SCHROEDER - Centro, 3 qtos, 2 bwc, demais dep. + galpão; 120m'. R$130.000,00

Ti�R.E!\I1I"1L!!"I::a.�;, _,,-:J�.:::ç:;:;;:;�::D:ltliliiii�llil�&;i�C
J.DÃO PESSOA - 12x21. R$ 21_000,DO
SANTA LUZIA - Área de 11.000m'. R$ 215.000,00 '

SCHROEDER 1- Área indo c/ 12.425m2. R$ 12D.ODD,00
Terrenos em Schroeder com entrada.a partir de R$ ,3.500,00
Área indo c/ 5.DDOm2, c/terreno de 117.DOOm2.

i
r •

ALUGA-SE

QUITINETES
EQUARTOS

. MOBILIADOS.
Mensal e diário •

Próximo WEG "
Reserve também na praia.

3370-3561 c/ proprietário

'VENDO
SOBRADO

com 140m2 na praia de

Itaguaçú, Aceito
imóvel em Jaraguá do

Sul como parte do
pagamento.

Tr: 9119-7339 cl Jean

ALU-GA·SE
Terreno no centre de JARAGUÁ DO SUL.

,

Area com aprox. 1.000m2 .

Tratar com Geovana em horáriQ'
eemerelat (47) 32.75·1500 ou 3371·1500

MANUTENÇÃO, DESBLOQUEIO DE VIDEO GAMES,
JOGOS, ACESSÓRIOS E CONSERTOS EM _GERAL.

Destravamos o seu Playstation 2 (qualquer modelo)
na heracom 1 jogo a escolha do cliente,

.

3 meses de garantia a R$ 100,00 ou 3X s/juros '.

I"" /

Ftua Bertha Weeg�, 525, si 1 - Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul
Fone: (47) 3376-2206 - E-mail: planetagame@hotmail.com

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Rooí'ZIO DE PIZZAS; MASSAS,
CHAP.EAD,OS E BUFFET DE FRIOS

< \P�tO.IVI.o·çAo
.......

,.

'-O QUE FALTAVA PARA

JARAGUÁ,D'p SUL E REGIÃO

PREÇOS ESPECIAIS
DIRETO DA FÁBRICA

Condi�ões de pagamento: 1 + 2x sem

juros com cheques ou 3x sem juros
. com cartão de é;édito. Consulte I VISA 1-==__parcelamento em até 6x no cartão- ii

De 2a à (ja das 8h. às I2h e

das I3h30 às I8h.
Aos sábados das 8h às I2h.

Disk Pizza
3275-2876

COBRIMOS QUALQUER OFERTA!!!

Tell Fax: (47) 3370 1155
graffyartiaragua@terra.com.br Todos os dias a partir das 18h30

Rua Walter Marquardt, 1250
Barra do Rio Molha - Jaraguá. do Sul

, Rua Barão �o Rio Branco, 1.000 - Jaraguá do Sul - se
(na rua do Supermercado Angeloni ao lado da Help Informática)

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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m O CORREIO DO POVO
� FIM-DE-SEMANA, 10/11 DE MAIO DE 2008 IMÓVEIS-----------�--:-

TERRAPLENAGEM
Caminhão e retroescavadeira

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

Aptos de 2 quartos,
sala estar/jantar, BWC, '

cozinha, lavanderia,
sacada c/
churrasqueira e vaga - Suite + 2 quartos, COZINHA MOBILIADA TODESCHINI, sala
de garage_m. .

.' I' estar/jantar, sacada cf churrasqueira, cozinha, lavanderia, BWC
Localização: Vila Nova, ! social, garagem. Aptos com suite + 2 quartos, BWC, sala estar/jantar, cozinha, E I A'

I lavanderia, sacada com churrasqueira, vaga de garagem.
n rega: goslo 2008.

perto da Prefeitura. Apto tipo 2:
'

Área privativa: 95,33m2 - R$ 120.000,00 Apto suite + 2 quartos, banheiro, sala 'estar/jantar, cozinha,Entrega: 24 meses I Suite + 1 quarto, sala estar/)'antar, sacada c/ churrasqueira, '

Area privativa: R$ 81, 17m2 - R$ 115.000,00 !Iavanderia, sacada com churrasqueira, garagem - R$ 130.000,00 ,

',�"'" ���' .

__

'

__

.

_ � ��n�,�a�:�i�, _BW_C_Sc__o�al, gara_ge_m. _. __
'

,

__ 1 Últimas uni�adeS!!! __ _ , ,,__-"- .. , _

- última unidade.
__

'

_ ;

Apto tipo 1: 2 quartos, sala estar/jantar, BWC, sacada ct

churrasq., cozinha, lavanderia, garagem.

Aptos tipo 2, 3 e 4: Suíte + 2 quartos, sala estar/jantar,
cozinha, lavanderia, sacada c/ churrasq., BWC, garagem.

Localização: Centro

Entrega: Jan 2010.

�úkncial q,,/)irwurw
A partir de

.

- �""'"R$ 75.000,00.. I .

A partir de
Parce,lamento direto

�

I.'
-

R$ 99 000 00
em ate 50 meses.

i..j'
. "......... U rir .,

" ,.. nl'J'1l ,. ... r_-••II\II!!r""'1
I .... !\lD1":W III

I loJn •
.- '

Apartamentos de 2

quartos + banheiro,
sala, cozírna,
lavanderia e vaga
de garagem.
Entrega: Nov/2009.
Localização:
Baependi

Com 132m2 - Suíte corn closet + 2 quartos, 2 vagas dé garagem, área de
,

chur. externa, BWe social, lavanderia, cozinha, sala estar/iantár.
Parcelamento direto eem o 'Construtor, Previsão de entrega: 6 meses.

� , Residencial Layne' � rnanda
!
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• COMPRA· VENDE,· ADMINISTRA
. BI. BEI •• lBI BAI, 27.

• CEI1'8. • JABAI".8 Sill

Que.ver mais'? -

Visite nosso site:
www.imoveiscidade.·col11.·br

IMÓVEIS

IMÓMEiS

,API'flS.�f2�ms.�.�C!attlD.
,NAYAAlNtWA, J'BÓX.iAJ'�íSIIIiIR.

-il-SA'I.OO.]lPAmlRD£1B$75M..,

REF.20i9 - SA£Il'EM)t .�S£m.
APARTAMENTOS A PARTIR DE R$ 7:2.�

,

/ _:2002·iOSMlJili) atrulMS- (PRÓX. ANGELONI
NOVO) APTOS A PARTIR DE• :�l),·ENTRADA .

MAIS FINANCIAMENTO DIR�O Cf CONSTRUTORA.

No· Centro
de Jaraguá!

...-'..

(Próx. antig'a
Morc:atto Chapéus)

,

ama

Vendas'
Entrada + Soldo parcelado em até SOx Financiamento direto com a construtora:

-

O CORREIO DO POVO m
FIM-DE·SEMANA, 10/11 DE MAIO DE 2008 �

iflf!f.:!1ll5S,-!�,-f$�QíllP
CASA DE ALVENARIA, i SUfTE, 2 QUARTOS,

Bwe SOCIAL, SALA, CiJPÀ, COZIN,HA; ,

ÁREA DE SERViÇO, GARAGEM

!UE2flN-�I-IR£SIllEMlmUlAaml..
I.:UO_-Q_- APTO. Cf i SUrrE, 2 QUARTOS,

SALA DE ESTAR E JANTAR, B1I'I(C, COZINHA,
ÁREA DE SERViÇO, GARAGEM.

1RE£::204l)·-1CZSRIllIEW� -1fiD.JJAESflR -

-

lR$:lI:31l�APTO. C; i24M2 , i SUíTE,
2 QUARTOS, SALA Pf DOIS AMBIENTES, COPA,

COZINHA, BWC, LAVANDERIA, GARAGEM,
,

SACADA Cf CHURRASQUEIRA.

!REF.i61!lU -IIIatA1D'All!t&UEI,IirA- TERRENO
Cf 2.600M2. R$ i50.000,oo

!R6F:I���0$-_1lltOiOODiOOCf
5i.OOoM>. EXCELENTE PARA SíTIO OU ÁREA DE LAZER,

IRIif.::ttOAa-t£STfW)A�-f�:ll.í:t5J}�
CASA DE ALVENARIA - 4 QUARTOS, SALA DE TV,

SALA DE ESTAR, awc, COZINHA, ÁREA DE SERViÇO,
GARAGEM PARA 2 CARRO,s:

.

IREE:ttl)5j)-lMt_$�At\tJEHARIA,:i1l4OM2, 1
SUíTE, 2 QUARTOS, SALA, COPA, COZ., BWC, ÁREA
DE SERViÇO, GAR. Pf 2 CARROS.,CONSULTE-NOS!

ifIIif.;t1.{)46-JJAR'AGIJÁ\lI:9·-rR$J:t39;DQO;OD
CASA COMERCIAL 17ÓM2' - Cf TERRENO Cf 325 M2

,

'R£f::11'OS1o-tCORlJ9<Ã-lfl$:l170;Qo.o;no.
CASA Cf 320M" - COM 4 QUARTOS; 5 SALAS,
2 BWC'S, COPA,COZINHA, ÁREA DE SERViÇO,

GARAGEM PARA 4 CARROS.

miF,·�47-!ESTRAl)#-NOIIA,-i�'QQQ;QD
(PODEND,O SER FINANCIADA) - CASA iOOM2-
COM 3 QUARTOS, SALA, COPA, COZINHA,BWC,

ÁREA DE SERViÇO, ÁREA DE FESTA COM
CHURRASQUEIRA E GARAGEM
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Em O CORREIO DO POVO
FIM-DE-SEMANA, 10/11. DE MAIO DE 2008 IMÓVEIS

10 piso: área comercial;
banheiro e garagem.
2' piso: rasidenclal
apartamento com quartos,
banheiro, sala, e cozinha.
RS 240.000,00

Edificio Jaeser
11- terceiro
andar - apto
com suite mais
dois dorm.,
sala est�r e
jantar! bwc •

social. cozinha,
lavanderia, uma

Rua Prefeito José Bauer, bairro RAU

Apartamentos de 02 e 03
dormitórios.

A pa�tir de RS 105.000;00
Centrada + saldo em 36x - pare.

direto cf a imobiliária)

"'CAIIDO I·
eO,e,,,'" Yc:RRETOR Df IMOVEIS

ricardocimoveis@gmail.com PLANTÃO
8808-5378
8835-661-7

R:João Marcatto nO 265 • Sala 05 Ed.Mônaco • Centro
Cod. 054 - Terreno com 2.700,00m' .no

.Água Verde R$260.000,OO
Càd. 056 - terreno cl 17.680m' np

centro de Guaramirim. Pr6x. ao trevo

principal. Consulte-nos.

Cod106 - Terreno com ·t037,40m' no

Czerniewicz. R$300.00p,00.
Cod: 116 - Terreno com 337,OOm' em

Três Rios do Norte, R$38.ÓOO,00. . .... '.

Cod.l09 - Casa de alv:.com 1 sufie
master + 2 Quartos, na Vila Lalau.

.R$270.000,OO. Pode ser financiada
ou troca-se por apart. no cen!!,o.

085 i, Casa de alvenaria com 2

quartos no Rio Cerro II.
R$62.000.00.

Cód. 081.- Casa de alv. c/ 1 suíte
mais 2 Quartos, no Bairro Amizade ..

R$190.0eO,oo. Aceita
Financiamento.

'Codl07 - Casa de alv. com 3
Quartos, na Ilha da Figueira.

R$100.000,00.
._------------------- -

Cod.on , Prédio de alvenaria,
com 4 qultinetes, na Vila Lalau,
próximo a WEg. R$150.000,00
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IMÓVEIS O CORREIO DO POVO m
FIM-DE-SEMANA. 10/11 DE MAIO DE 2008 �

'337D�637D
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. Ace�a na negociação troca por

outros imóveis.

apartamentos separados com 13S,00m'
cada, sendo 01 suíte, 02 oormãóríos,
sala, bwc, capá, 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

'"APROVEITE" DISPOMOS DE VÁRIOS LOTES NA BARRA DO RIO CERRO'E REGIÃO PARA VENDA_

Ref. 116 _ Casa em alvenaria _ São Luís
03 quartos + dependencies cf 97m2

-+- edícula com- 30m2

, CONSULTE-NOS SOBRE
OUTROS IMÓVEIS

·1 Franc·sco Alves
FINANCIAMENTOS

CAIXJl
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Facilitamos seu crédito junto a

CAIXA. Regularizamos seu

imóvelpara financiamento.

www.franciscovende.com_· 3370·648� I 9609-0736

Cód.0160 -

Casa Vila Nova
com Lote

510m2
R$110.000,00

(neq.)
Cód.0151 - Casa de Alv. em

Corupá próx. Centro por
R$ 83.000,00

Cód.0153 - Casa de Alv.
.

Chico dê Paula cf 3 qtos. R$
,

,

98.000,00

Cód.0155 - Terreno
Scheroeder cf 1.120m'.

Aproveteótrno preço!!

Rua José Theodoro Ribeiro, ',860 � Ilha da Figueira � Jarag'uá do Sul - se .

,

.,

" 't",.
..' • �.' ....... :�, � !_;. ,_

"

• -;(

''''', '.
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Em O'CORREIO DO POVO
•

FIM:DE-SEMANA, 10/11 DE MAIO DE 2008 ,IMÓVEIS

V.E N D'A

www.atlantaimoveis ..com

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

Residencial Montreal

ENTRADA +

PARCELAMENTO
DIRETO COM A
CONSTRUTORA,

1 suíte + 2 dorm,
Sala de estar/jantar
Bwc social
Cozinha, área de

serviço
Sacada c/·
churrasqueira
1 vaga de garagem e

hidrômetro individual

Apartamentos:
2 dormitórios,
sala, cozinha,
área de serviço,

bwc, sacada
com churrasqueira,
garagem.
R$ 84.000;00

'.

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

ENTRADA + PARCELAMENTO
DIRETO COM A
CONSTRUTORA

Localização:
Bairro Vila Lalau

Rua Henrique Fernando Mielke

Residencial Veneza Residen,cial üon Coliel
Apartamentos:
1 suíte, 2 dormitórios,
bwc social, sala de
estarv jantar, sacada
com churrasqueira,
cozinha, lav.anderia, l
vaga de
estacionamento.
R$ 111.000,00

Apartamentos:
1 suíte, 2

"

dormitórios, sala de
estar / jantar, owe "

. social, cozinha, área
de serviço, sacada
com churrasqueira, 2

vagas de garagem
R$ 176,00 Cub's

ENTRADA + PARCo DIRETO COM A CONSTRUTORA

Localização: Centro- Rua Emilio s'tein

Localização:
Bairro Vila Lalau- Rua Friedrich W.
Sonnenhohl, à 500m da

portaria da Weg II

40% DE ENTRADA E
O SALDO EM 36 VEZES

DIRETO COM A CONSTRUTORA
•
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FIM-DE-SEMANA, 1 DIll DE MAIO DE 2008 E.II

•

Enge!!?£.J
20-�

CONSULTE OUTRAS OPÇOES!
www.engetedmoveis.com.br.

engetec@engetecimoveis.com�br .

Rua Pe Pedro Francken, 253

Apto próxim'o Arena

"Lançamento" Apto c/ 1
suíte (com sacada) + 2

quartos, sala 2'ambientes e

chur. cozinha .. lav. Próx. ao

Centro. Preços e condições
especiais de lançamento.
R$ 95.000,00 com entrada
mais parcelas a combinar!

.

Ed_ Carvalho -

Apto c/ 3 qtos .

(1 suíte), sala 2
ambientes, sacada,
cozinha mobiliada,

dep. completa,
garagem.

R$ 170.000,00

Res. D'Espanha
Próximo ao Centro -

Apartamento com suíte
+ 1 qto, sala 2 amb.,
sacada c/ churrasqueira,
cozinha mobiliada,
garagem, prédio novo.

!f-i "

Halls
Imóveis

CRI;CI1.105-J

PLANTÃO' 8412-4712 -José Carlos I 8422 ..7655 • Suely
8412 ..4710 .: Acassio I 8424-5050 - Luiz I 8424 ..4848 - Sérgio

Czerniewicz - Casa nova cl 1
suite + 3 qtos (sala de tv, sala
de estar, sala de jantar, cozinha

mobiliada, 2 bwc 's, lavabo,
lavanderia; escritório. 280m'

de área construída.
R$ 330.000,00.

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

cozinha, lavanderia, área de

serviço, canil. Pronta para
financiar. R$130.00Q,00

com 2 qtos, sala, capai
cozinha, 2 bwc s, garagem

pl2 carros. Lote com 420m2.

Ilha da Figueira - Lote plano
com 450m2 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,

Vila Nova - 542,4m'. cl casa de lote com 380m2.

madeira, plano, excelente loc. Nereu Ra!TlOS - Casa com 3

para prédio ou residência de alto qtos (1 suíte), sala, copa I
padrão. R$ 160.000,00. .

cozinha, garagem,
1--------'----+---------__-_._-----_-.....--�------__1 cburrascuelra.B'bwcs:

lavanderia, galpão comercial
com 100m2, lote com

'

444,14m2. R$ 165.000,00.
Casa com 3 qtos (1 suíte)
sala, copa, cozinha, área de

serviço, área de festas,
piscina, lote com 1350m2.
R$ 125.000,00
Casá em Cdrreia Pinto: Com
150m' sendo 3 qtos (1 suíte),
sala de estar, sala de jantar, bwc,
cozinha, churrasqueira,
lavanderia, garagem pi 2 carros.

Jaraquá Esquerdo: Linda vista,
próximo ao Condo Azaléia. Lote

com 342m' de esquina.
R$ 65.000,00 -

Vila Rau - Lote com

3500m2 - Próximo a UNERJ
- R$ 350.000,00

Residencial Lalim
Apto cl área aprox. de 130 e

105m' (2 e 3çorm.},4
aptos por andar (1 vaga de
gar.), piscina, playground,

. salão de festa, pintura .

externa Grafiato, chur. na

saçada
.

Centro - Loc.o privilegiada na 'rua 28. de

Agosto próx.a Associação Comercial cf
casa de 250m' cl 3 qtos (1 suíte), sala
de 'estar, jantar, copa I cozinha, chur.,

piscina. Lote 'cl aprox. 900m2.

Imigrantes - Sobrado com 3 qtos, 2
owe-s, sala, copa/cozinha, área de

-

serviço. R$ 170.000,00

Avai
.

No Térreo cl 3 qtos, 2 salas,
coznhaérea de serviço, bwc, 2 garagens,

. chur. No 10 andar cl 3 qtos, 2 salas, copa I
cozinha, área de serviço. 320m' de área

construída. Lote cl 413m2• R$130.000,00.
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FIM-DE-SEMANA, 10/11 DE MAIO DÉ 2008 - 'IMÓVE'IS'�------:c---------

·3275·5000
Plantão: 9979-7750

IMÓVEIS R. BARÃO DO RIO BRANCO, 650 - CENTRO - JARAGUÁ DO SUL - SC

_.

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

1221 - CASA ALVENARIA - JGuÁ
ESQUERDO c/286m' sune c/hidro

+ 2 qtos, R$ 500.000,00

1100 -

SOBRADO "TIPO

LOfT" com

aprox 250m2, 2
suítes.
Mobiliado.

1361 - AMIZADE - CASA MISTA NOVA,
C/ MADÉIRA PRÉ-FABRICADA GRÀPIA
com 83m' em terreno de 390m' (13'x
30), possuindo suíte + 1 qto, bwc ,

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

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

2 bwe
•

s, chut integrada c/ sala TV,
despensa, Iavancena, despensa, terraço,

garagem. 'R$ 290.000,00

3020 - APTO CENTRAL (ED NOVO
MILÊNIO) cf2 qtos, churrasqueira na

.

sacada, prédio cf elevador.
R$ 115.000,00

1303 - Casa Alv., Próx. PMJS - rua

asfaltada. R$ 140.008,00

2007 - TERRENO CENTRAL
EXCELENTE LOCALIZAÇÃO c/

1680m'. R$ 1.600.000,00
1102 - CASA ALV. - BARRA DO RIO CERRO e/210m', terreno c/ 765m'.- suíte + 3

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

2004 - EXCELENTE TERRENO CENTRAL CI
2.294,52M'. CONDo RES. FECHADO. R$
315.000,00

.

2006 - TERRENO CENTRAL (SERVIDÃD) CI
789,90M', R$190.000,00
2010 - TERRENO CENTRAL cf 337,50m'
(13,50 x 25). R$160.000,00
2162 - CZERNIEWICZ - Próx. PAMA cf 406m'

(15x27,06). R$85.000,00
2195 ' ILHA DA FIGUEIRA - Próx. lndurnak.
Linda Vista da cidade, cf 856m' (29,60 x 21 x

41,50 x 40). R$ 93.000,00
2225 - TERRENO - íNICIO JARAGUÃ
ESQUERDO - EXCELENTE LOCALIZAÇÃO Cf
ÁREA DE 2.652M'. R$180.000,00.

PRAIAS
2437 - TERRENO Cf 454,55M' (15,50X 21 ,50)
-lOT. RADUN - BARRA VELHA. R$ 28.000,00
2438 - PRAIA ITAJUBA - LOT. SEREIA DO MAR

- 750mtsdo mar. Terreno cf15,90x 19. Entrada
de R$ 2.000,00 + 60 parcelas

600- VILA NOVA R$ 2.805;00
601 - EXCELENTE LOCAL p/fins comerciais:R$
2.505,00
603 - CENTRO - COMERCIAL OU RESIDENCIAL
Casa ern alv. (470M2) corn. suite master com

closed e banheira, 4 quartos - todos corn
sacada, banheiro no piso superior e no térreo
tem escritório, salas estar e jantar, sala intima,
copa, cozinha área de serviço, despensa,
quarto de empregada, banheiro de serviço,.em
terreno de990 m2 (55x 18).
605 - JARAGUÁ ESQUERDO· cf suite + 2

quartos.Bâ 630,00
606 - RIO CERRO cf suite + 2 quartos. R$
655,00
607 - CENT-RO cf:iquartos. R$1.505,00
608 - CORUPÁ cf 3 quartos. R$ 385,00
610 - CZERNIEWICZ - ALV. R$1:505,PO
612- BARRA RIO MOLHA- R$ 375,00
613 - BARRA RIO MOLHA - R$ 385

.'
00

615 - IDEAL PARA FINS COMERCIAIS
ALVENARIA - R$1.505,00
617 - JOÃO PESSOA cf 01 suite + 02 quartos.
R$505,00
619 - COMERCIAL R$1.255,00
621 - CENTRO cf 04 quartos. R$ 855,00
622 - VILA LENZI R$ 455,00
623 - VlbA NOVA R$ 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$ 995,00
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$
Ú05,00
635 - CENTRG cf 03 quartos. R$ 755,00
637 - CENTRO cl suite master + 2quartos. R$
1,305,00 "

.

638 - NOVA BRASILIA cf suite + 2 quartos. R$ "

855,00
639 - NOVA BRASILIA cl suíte .j. 2 quartos. R$
855,00.
640 - CZERNIEWICZ - MOBILIADO cf suíte + 2
quartos. À$ 905,00
641-CENTRO c/su'te + 2quartos R$795,00
644 - CENTENARIO cf 1 quarto R$ 305,00
645 - CENTRO cf 2 quartos. R$ 525,00
646 - AGUA VERDE cf 03 quartos R$ 455,00
647 - BARRA DO RIO CERRO cf 02 quartos R$
385,00
649 - VILA RAU cf 1 quarto - semi-mobiliado.
R$425,00
650 - CENTENÁRIO - cf 2 quartos - semi

mobiliado, R$ 555,00
653 - BAEPENDI cf 03 quartos R$ 855,00
658 - BARRA DO RIO CERRO - cf 02�uartos R$
410,00
659- VILANOVA--cf01 quarto R$ 245,00
660 - CENTRO Cf 02 DORMITÓRIOS - R$
565,00

'

663 - CENTRO Cf 02 DORMITÓRleS - R$
505,00
664 - CENTRO suite + 2 quartos - R$ 755,00
666 - CENTRO suite + 2 quartos - R$ 785,00
669 - CZERNIEWICZ - MOBiLIADO cf 2 quartoS.
R$775,00
670 - CENTENARIO cf 01 quarto. R$ 295,00
674 - CENTRO MOBILIADO - cf 02 quartos R$
695,00

.

_675 - CHICO DE PAULA quitinete R$ 305,00 '

679 -ILHA DA FIGUEIRA qurtinete R$ 305,00
680 - VILA RAU 3 quartos R$ 555,00
682 - VILA RAU cf 2 quartos R$ 455,00
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COMPRA - VENDA - ALUGUEL - ADMINISTRA ·ÃO

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

PLANTÃO VENDAS 9977-4654 I 9977.;4652 I 9977-9336
,PLANTÃO ALUGUEL 9977-9337

Casa cf 3 dorm., sala estar, sala
jantar, cozinha, bwc, despensa, chur.

Edícula cf bwc,.garagem.,

(liberado pf firianc.)

(aceita permuta) Casa cf suíte, 2
dorm., 2 saíasestar cozinha, bwc,

despensa, lavabo, área serviço, '

garagem, edícula.

(aceita imóvel manor valor) Casa cf
3 dorm., sala, cozinha, despensa,

área serviço.bwc, garagem.

Casa c/2 suítes, 2 dorm., sala estar,
sala jantar, bwc, área serviço,

, garagem.

AptéJ cf suite, 2 dorm., sala estar,'
sala jantar, cozinha, bwc, área de

serviço, garagem.

VENDASPLANE.JAMENTOEMPREENDIMENTO

" O 'tOUREIO DO POVO 'm
FIM-DE-SENANA,10/11 DE, NAIO DE2008 �

Casa cf suíte, 2 dorm., sala estar, sala
jantar, cozinha, bwc, área serviço,

área festa, garagem.

• TERRENOS

:556 RioCer
66ÍiCfijçilde

"�71 Centro.
,

2. R$395.0
683 Jguá 99. 450m2• RS 40.00
684 Rio Cerro. 7 ,1§:.2m', RS 240.000,
688 Barra Velha. 13.046m2• R$ 20MOO,OO (negoe.f•

707Vila Lenzi. 609m'. R$ 75.000;00 .t
721 Rau. 364,70m'. R$ 82 . .000,00 ,

754 Ilha da Figueira. 400m'. R$135.00Q,00 (neg.)
758 Chico de Paula. 420m2• R$ 80.000,00
795 Água Verde. 450m2. R$130,000,OO·
194Gqaramirim. 368m', R$ 55.000,QO

, 791 Ami�ade. 334,13mi, R$ 85.000,00
.

781' Rau. 875m'. R$ 85,000,00
.

664 Vila Nova. 46.909,05m2, R$ 720.000,00,
815 Barra. 405m', R$190.000,OO ,

8.00 Três Rios do Norte. I :581 ,64m','R$ 39.000,00

,,�_,__ ><"'���;':;j..1'� � �", �7' � ..._� L"��,t,,,
- ",- .,' � .... " -

_, �.' �,
• ''''<;'

�- � -, ',' _
_ .'-� _'''... -.� t:� -�.�..

'
•• ,:. ""I, �I;:::. -"�-';' ,-:"'V';;�'

���:,�,:,J/'., ·\�·jj,:,\t;,���',Vi�itê noss,a"p,agin'à virtual'_' conlle!�,'�utf.os,im�veis que,tein�s,'pâr�,óferecêr"�/"""
,

'

,'"'//c,:"
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NOVO 'ENDEREÇO:
AV. MARECHAL
DEODORODA

FONSECA, 1698

(EMFRENTE
AOREGISTRO
DE IMÓVEIS)

IMÓVEIS------------

»,

EMPREEN-DIMENTOS
IMOBILIÁRIOS

-

NOVOS TELEFONES: 3370-0888 .' 327r5-0077 � 3275-0500'
, " .' .

"
; "

23�1 - TERRENÓ NA8ARRA O() ,

RIO (;E�O Cf 2,150M2

exCEÍ-ENTE SOBRADO PRÓXJMOAMALWEE

, 6.1-CASAEM.ALVENARfÁ-

NO BAEPENDI
'

-ÇÓD. '55.1'- TERRENO NO RIO -MO HA
C/319.706M2. R$ 130.000,ÓO

"

-

12.1 CASAEMAVENARIA NOAMIZADE
RUA 1228, LOTEAMENTO VILLE DE LYON

_.---'

�
.

�

24.1 CASA PRÉ-MOl.DA-flA·
MISTA DE ITAOBA - FIGUEIRA

.
.

14.::1 --CASA DE ALVENARIA
AMIZADE - PROX,SALÃO AMI
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CLASSIMAIS
,.

FIM-DE-SEMANA, 10/11 DE MAIO DE 2008

Peugeot Boxer

CAEP.- Central de Atendimento .Espe"tiaJizado Peugeot: 0800703 2424 - www.peugeot.com.br Peugeot usá e recomenda lubrtfícantes TOTAL,

Peugeot 407 Sed;m Peugeot 407 SW Peugeot 301 HS Peugeot 307 SW Peugeot 307 cc Peugeot 307 Sedan ?eugeot 206 Escapade Peugeot Partner
-

jaraguá do Sul.- (47) 3370-1,900
Rua Reinoldo Rau, 414 - Centro

Blumenau - (41) 3331-4500

Itajaí - '(41) 3344-1000
Brusque - (41) 3396-8661

Rio do Sul- (41) 3522-0686

Fotos somente para fins ilustrativos. Campanha "EU E PEUGEOT, PEUGEOTE EU". Peugeot 206 HB Sensation 1.4l Aex, 3 portas, ano/modelo 08108, piõtura metálica Preto Perla Nera, através do Peugeot On Line- Frete incluso � Preço público sugerido para vende á vista a partir de RS 28.690,OO-Acondlção de Pronta
Entrega e Emplacamento Grátis éváãda para veicules Peugeot 206 HB Sensation 1.4l Rex - Veiculo de Internet ·AnolModelo.:08/08-Exclusfvameote na CorBrRnca-15 unidades em estoque nas Concessíonã:rías Strasbourg na CDr aranea.reuuectzna HB Presence 1.4lFlex- 03 Pertas -Ar cond.icionado manual
Direção Hdráuüca -Vidros e travas elétricas - Faróis de Neblina - AnolModelo,:08f08 - Pintura sólida-Frete Incluso -Valor tabela de RS 39,290,00 -Valor promocional a partir de RS 34,990,00 com RS 4.300,00 de bônus já incluso -'15 unidades em estcque nas Concessionérias Strasbourg.Peugeot 206 SW Presence
1.4l Flex,S portas, ano/modelo 08/0S, pintura sólida, Fre.te incluso. Preço público sugerido para venéa à vista ri partir de RS 42.640,00. Plano CDC � trédito Oketo aoConsumidorpelo Banco Peugeot. Simulação considerando o veículo acima e apreço à vistnsugerido de RS 42.640100 para a Grande São Paulo. Plano de
24 meses sendo: Entrada de AS 21.320,00 (50%) à vista, mais 2... parcelas fixas de RS 1.021 ,99 com vencimento da 1 {primeira} parcela para 30 etas. Preço total do veículo à prazo para 24 meses: RS45.847,76. Taxas de juros 24 meses de 8,601 % a.a, a eEr (Custn EfetivoTotal) da operação de financiamento é de 15,09%
a.a e 1,18% a.m, com lncldêncta de IOF de 3,0% aa para Pessoa Física (o custo do IOF adiciona! de 0,38% está incluído no coeficiente). Sujeito à aprovação de crédlto.As taxas occerão ser alteradas se houver alterações significativas no mercauc financeiro, sem aviso previa. Unha PeUflCO! 206 HB Feline 1.6 FLEX
AukHnático - Ar.Condlcionatkl Olgital- Drreção Hidráulica - sensor de üurnlnação e sensor de c�uva - Vidros e travas elétricas -Paréis de neblina - Rodas de liga leve -Fretos ASS -Ano/Modelo.: 07/08 - Pintura sólida-Frete Incluso - ValOt tabela de RS 49.950,00 - \IaIor promocienat a partir de RS 45.950,00 com AS
4.000.00 de bônus já incluso, " t O unidades em estoque nas eencesscnerns Strasbourg .. Prazo de vigência da promoção de 0610512008 a 311D5/200a, ou enquanto durarem os estoques. Todas as fotos somente pam fins Ilustrativos. Não cumulativa para outras promoções. Para mais informações sobro preços e

condições espectaís, consulte a Rede de toncesslcnârías Strasbourg, ligue pam uma Concessionária Strasbourg.

Segunda a Sexta das 8h às 19h. Sábados das 9h às 13h. www.strasbourq.corn.br DIRIJA ESSE PRAZER
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Rua Walter Marquardt, 2670 Barra 'do Rio Cerro Jaraguá do Sul· se Fone: (471 -3370·7500

. COMPLETO + CO

.$,1:1:1+-

Astra Elegance 2006 R$ 43.900,00
Celta 1.0 2005 cl opcionais azul R$ 21.500,00
Chevette SLE 1989 R$ 5.500,00
Clio Sedan 2002 completo -. dh R$ 22.900,00 .

Dorsa Sedan GL 1.6 cite 1996 cinia'R$15.80o,00
Corsa Wind 19�5. azul R$ 11.300,00
Corsa Wind 2001 2p azul R$ 16.500,00
Ecosporte XLS 1.6oL único dono·2oo4 R$ 38.800;00'
Escort GLZetec 1997 acfdh/kit R$14.90Q,00 .

Fiesta 4p 1998 R$ 12.900,00
Fiesta Street 4p 2003 R$ 18.500,00
Rorino 8aú 1.0 1995 R$ 10.500,00
Fiorino Furgão 1.5 1998 R$ 15.500,00
Ford Royalle 1993 C! kit GNV R$ 10.500,00
Gal Gill 2000 R$ 16.900,00
Golf 1.6 2000 completo. R$ 28.500,00
Gol CLl1.81995 R$12.30o,00
Kangoo Express 1.6 2003. R$ 23.000,00
Marea ELX 1999 campi + couro R$ 21.900,00
Palio EOXAp 1999 campi azul R$ Hi.90o,00
Palio ELX 1.3 Hex.completo R$ 28.500,00
Palio ELX 1.3 4p 2005Idt/aq/te prata R$ 26.800,00
Palio Fire 4p 2001 brsnco R$ 18.500,00

'

Palio 1.6 4p 1998 completo. R$ 16.500,00
Palio Weekend 1.5'1997 cl 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$13.5oo,oQ
Seat Inca 2001 R$ 15.900,00
Tipo 1.6 4p '1995 R$ 9.500,00
Uno ELX 4p 1995 R$ 10.90Q,00
Uno EP 4p R$ 11:000,00
Uno Fire 2oI'J2 R$ 14.900,00
Uno SX 4p 1998 azuIB$1.2.5ol'J,00
Uno Mille 1992 R$ 6.500,00 ,

Vectra CO 2000 campi cf teto e camb.aut. R$ 29.900,00
Vectra GL 2000 completo R$ 28.800,00
Vectra GL 1997 R$18.ooo;00
Vectra GLS 1997 R$ 19.900,004:1111',1,8,1,.

BLAZER ST 2.2·1999 BRANCA
COMPL

vefculos .corn.br
Realizando so

RAR SEU CARRO CONO'SCO
')

,

""ç'

I'

Ru. An..- 8HiiOêh'" _
�

Ceon .. daral" *8UI
..

F_=47327&-t132
·�fR
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Vai comprar ou trocar
. .

seu· carro ???

,,' .
Por que não vem aquiv

,

. .
.

'AUTOMÓVEIS

Temos mais de 100 Of=ERTAS

·

,'E a MEN'OR prestação dacidade

CONFIRA ...
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30.000,00
35.000,00
40.000,00
50.000,00
60.00000

Parati CL 1.6 1994" Clio Sedan 1.0 2002 Fiesta 1.0 8v 1997 -

CONFIRA ALGUMAS DE NOSSAS VANTAGENS

Sem taxa de adesão;
Redução de parcela após contemplaçâo (via lance);
Carência de 2(dois) meses após contemplação (via lance);

ntecipação de parcela' na ordem direta ou inversa;
.em juros, sem taxas extra etc;

95

MESES

.... 5

MESES

378,94
.

3'15,65
442,'10' '

.. 368,26
505,26 _ ,420,87
63'1,58 . 526,08
75789 , ·63'1 30

8842'1 '736 S2

'1.0'10,52 "

.

'84'1,74
'1.'13684 94695

'1.263,'15 '1.052,'17

PLANOS DE CONSÓRCIO
PARA VEícUUlS

.

I 70
CREDITOS MESES

"3."15700 2"1990

"15.350,00 256,55
"17.543,00 293,20
"19.736,00 329,86

23.48000 39243

25."9000

.lath.oi.•
&EWWt-:wm.

37.56500 62784

38.77000 6480"1

3371-8153do Sul
o Januário Ayroso, 80

"

uniaosilver@netuno.com.br"
-

9936-1304
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�

TINO AUTOMOVEIS
FINA�EIRA

Vectra GLS 97
GNV completa

R$ 22.900,00
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Rua João Planinscheck, 293 - Nova Brasília - eEP 89259-20.0 - Jaraguá do Sul - se

Compra - Vende
Financia'

Charles - 9147-5164

Sérgio - 9975-9054

corsa wind 1999 vermelho gaso básico 6.5+36*516 uno fiorino 1.5 1992 branco gaso .. básico 9.500
ka 1999 cinza gaso básico 15.000 cg 150 sport 2005 preta gaso c/partida 4.0+ 15*232n
chevette se 1987 azul. alccol . básico" 5.500 fíesta .1997 prata gaso básico 4.0+27*334
verona glx 1991 azul gaso completo 7.500 palio fire flex 1.0 2006 prata all/gas a,dt,lt 5.5+50*640
gol gl :1990 branco ga!gnv básico 7.900 tempra sx 16v 1997 cinza gaso completo 12.500
gol cli 1.6 1995 azul gaso básico 11.500 tempra ouro 16v 1993 preta gas/gn completo 9.000
parati s 1984 'rnarron alcool básica 3.500 une 1.0 1993 prata gaso básico 5.5+16*326
escort 1985 branco alcool básico 4.200 uno ep ·1996 bordo gaso aq,af,lt,dt,ve,t 10.500
gol16v 1999 prata gaso básico 5.5+46*390 clio 1.0 2005, preto gaso ch.te.a.dtjt, 25.000
tipo 1995 preto gaso completo .9.500 scenic rt 1. 6 2001 cinza gaso compl 31.000
logus gls 2.0 1994 branco gaso completo 7,5+15*225 gol plus 16v 2p 2001 cinza gaso básico 17.000
celta 2004 branco gaso básico 6.0+32*633 gol cl 1990 . bege gaso básico 8.000
agrale 180Q 1991 braneo diesel. '24.500 gol 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
peçeôut 1995 preto gaso ·ar 9.5 polo 1.6 2006 preto ga,a,gn completo .39.000
senic - 2000 azul gaso completa 26.000 saveiro c11.8 1995 prata alcool ' básico 5.5+42*280
ka gl 2001 branco gaso a, te, It,dt 16.500 versallés 2:0 gl 1992 azul gas.gn completo-ve 11.5
cg titan ks 2003

-
verde gaso 3.800

escort wegon 1-998 branco completo' 16.000
corsa gls wd 1999 azul gaso dt, It, 4p 16.000 gaso

uno cs ie 1996 cinza gaso dt,lt,ve,te,a 11.500
fiesta hatch 2.005 vermelha gaso básico 28.000

logl,ls cI1.8/Vw 1994 prata gaso básico 10.000
fiesta .1997 vermelho gaso bàstco 2p

,
9.500

gol cl- 1992 azul alcooí básico 5.5+29*273 focus 1.8 2002 prata gaso completo 4.5+55*763

quantom gl 1987 vermelha gaso ve"dh 5.5+19*280 escort l 1.6 1991 prata alcool a.te, rll, 9.500

kadett si efi 1993 cinza gaso básico 2.5+31 *351 corsa wind 1998 prata gaso básico aq 16.000

uno mille 1993 verde gaso básico 6.800 corsa secam 2002 cinza gaso ve,te,a,aq,dt 22.000

corsa super' 1999 vermelho gaso te 16.000 montana conq. 2004 branca gaso completa 28.000

fiorino ie furqão 1994 branca gaso básica 5.5+23*258 biz 125 ks 2006 vermelha gaso s/partida 3.7+10*243
/

fiesta 1996 branco gaso básico 11.000 fazer ys250 2008 preta gaso 1.8+33*442

go11.0 2004 branco gaso 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 2008
.

preta gaso 1.5+35*260
-.

VEíCULOS
3275-0045

www.giovaneveiculos.com.br

Rua Bernardo Dornbusch, 330 * Entrada Clube Atlético Baependi

CORSA SEDAN 1.6 2005COM OPCS· . ESCORT GL 1.81998 C. OH + OPCS

GOL G4 1.0 2P 2006 C. AR + OPCS

PAllO WEEKEND CITY 1999

L_

GOL 1.0 1994

TWISTER 2005

ESCORT M·L 1992

FIESTA PERS.ONALIT 2003 C. OPCS PRETO

•

·OMEGA GLS 1995 COMPLETO

FIESTA CLASSI4P 1999 C. OH + OPCS

PEUGEOT 307 FELINE 2005 ATU.

PÇ!iESjtl CONS

EMAIS ...

BLAZER Dl completa
CORSA SEDAN milenium
CORSA WIND 4P
MONZA SLIE 2P comet
AUDI A3 1,8 COMPL.
PARATI G11I1.0 TURBO COMPLETA
PARATI G11I1.8 4P completa
POLO 1.6 completo + rodas

.

GOL G4 4P com opcs
GOL GIII4P
GOlMI
GOLF Gl COMPL. 1.8 .

PALIO WEEKEND 1.0 6 marchas opes
FUSION completo

..

ECOSPO_RT XLT 1.6 air baa+couro
FOCUS GL 1.8 completo
FIESTA Gl 41' COMPL.
VERONA GHIA 4P compl. + rodas
SCENIC RT 1.616V COMPLETA
CLIO SEDAN RN'1.0 16V completo
XT600
CG 125 C/ PARTII1A

99
02

'

02
87
03
01
01
03
06
01 "

'97 .

96
00
06

.04
01
00
93
02
03
04
00
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FIM-DE-SEMANA, 10/11 DE MAIO DE 2008 �

I

SEMI
• COISOIàt NOVO �JW ri.,,' Baepenw,o....t.- ,

JAVEL Concessionério FIAT. Ruo Expedicionúrio JoõóZ6pefk.li'214 -'F:one 32740100 - Joroquó do $\,11- se - www.jcvel.com.or

- - -- '.-'--�'':'"'' ._-- �-'-
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tta O CORREIO no POVO
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., vEícULOS--------'-------

PROTETOR
FRONTAl.

grx�non.
Rack; �

Calha de Chuva
Santo Antônio

Capota_'>Mar�timtJ
Estribo
Pára-choque'
Rodas
Calotas�0, ,.

. Caixas THULE

,Engates Carl
í,/Carret 'ti,
é

jet-ski etbarcosl.etc.
4; �. .J

, , •

,

'

�

�y �;,; ,

' /<
�n%)<- ,����ii; ,

'

.

©7��

- ,\:PROTETOI1ES DE CAÇAMBA,
R "PARA TODASAS PICK UPS

TRANSFORME SEU HAlict;H NUM SEDAN
(360 UTROS"DE CAPAt;IDADE)

ENGATESDE
CARRETAS

PAR4TODOS
.

OSNIOOELOS
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MONZA SL, 4p, 94,
VERMELHO Cf OPCIONAIS

FIORINO FURGÃO, 94,
BRANCA

VECTRA CD 2.0, 94,
PRATA, GOM OPCIONAIS

TEMPRA IE 2.0, 4p, 93,
BRANCO,CONlPLETO

OMEGA 6LS 2.0 93.,
AZUL, COMPLETO COM

TETO SOLAR

MONZA Sl1.8, 2P, 93,
AZUL, COMPLETO

FORD ESCORTL 1.6, 91,
BRANCO COM OPCIONAIS

UNO MILLE 2PTS, 91,
VERDE COM OPCIONAIS
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I

VEíCULOS -------,---'--�------

veiculas

3370-3113
Av. Prefeit'l Waldemar Grubba, 4040 - Centenárió - Jaraguá do Sul

www.streetcarveiculos.com.br

Fiesta Sedan 2005 R$ 29.990,00

Av. Pref. Waldemar Grubba,3841
Jaraguá do Sul - SC -

Fone: 3370 2109

Ranger XLT 06 4x4 Completa / Diesel! "

Preta / Cab. Dupla / Top de linha

'Financiamento de
� Carros
- Motos a partir de 1995
- Caminhões a partir de 1976

Refinanciamento de
- Carros a partir de 1990

"

- Caminhões a partir de 1980

Sycred
FINANCIAMENTOS

Financiamento para Veículos

-Apartír de 1997 até õOx
- A partir'de 1994 até 48x

Fone: (47) 3055-3400
Financiamos Veiculos

de Particulares

Correspondente Bancário:

!3ancoQaycoval � BANCO PAULISTA"
RuaReinoldo Rau, 60 - Sala 02 - Centro

Market Place - Jaraguá do Sui - SC

CLASSIMAIS O CORREI'O' DO POVO
Agóra está ainda mais fácil de encontrar o que você procuro!

".

�Anunçie (47) 3311-19:19 r" 3055-0019
'

www.ocorreiodopovo.com.br
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Nesta manhã de Sábado,
.

\

o Café especial é das Mãe�, as ofertas são da Dream Car.

Homenagem da Dream Car ao Dia das Mães.

'Imagens de cunho meramente ilustrativas. 'FinancIamento sujeito a aprovação cadastral.

Traga sua mãe até a Dream Car_
neste Sábado paratomar um

delicioso Café da manhã e

receber um �m Maquiagem.

/ 'VEíCULOS SUPERANDO EXPECTATIVAS

Joroguá do Sul
Rua José Theodoro. Ribeiro, 658
B .. lIha da Figueira' 3372.0676

Aberta neste Sábado das 8:30hs até as 13:00 horas.

CLIO HATCH AUTENTIC'1.0 4PTS 04. CLIO H PRIV. 03 AC OH A:B2 VE TE DT
M�mIT ITlli�W

ECO'SPORT XLT 1.6 04 AC OH AL AS2 VE
FIESTA H 03 AC OH VE TE DT LT TE RE DT LT RLL COUR

FOCUS H 1.6 4PTS 04 AC DH'VE TE DT
CELTA VHC 2P 04 AO or LT LT RLL CO

. 04 PALLAS GLX 2.0 161/ 4P 08 OK AC .

OH VETE AB2 ASS Mp3 CLIO AUT 1.0 4PTS 05 AD AS2 DT LT MERIVA 1.8 03 AC DHAl V8TE DT LT RLL
.

-

_ l

(471 3370-3015
ANTES DE COMPRAR SEU CARRO NOVO....

CONSULTE-NOS

HONDA CIVIC LX
05 AC DH AL AB2
VE TE Dl RLL

.

FOX 1.0 4PTS 05 AC
OH VE TE DT LT RLL

ZAFIRA CONFVH 06 ACD OH AL AB2
VE TE RE FN DT LT RLL

.

,ZAFIRA 2,0 4PTS 01 AC OH AL VE TE
DT LT RLL

COR$A HATCH JOY 1.0 4PTS
05 AO AL CD DT LT TE .

-CORSA WIND 1.0 4PTS 98 DT LT
FIESTA 1.0 4PTS 97 AO DT LT
FIESTA 4PTS 08 OK AO DT LT
L200 GLS 2,5 4PTS 00 AC
DH VE TE AL CD RLL 4X4

. MONTANA SPORT 1.8 FL,EX 2P
07 AC DHAL \IE TE FN RLL
PALIO ELX 4PTS 08 OK AO
KIT SPORT PRE SOM FN
METALICO ..

. PAL'lO FIRE 1.0 4PTS 08 OK
AQ DT LT DH VE TE PRE
SOM
PAllO FIRE FLEX 4PTS 06
BASICO
PAllO FLEX 4PTS OK 08 AC
DH VE TE LT DT KIT CELEB. II
PICASSO EXCLUSIVE 2.0

.

16V 4P 04 ACD DH AB4 VE
TE RE FN

S10 2.8 TB CD 4PTS 02 AC
, DH AL VE TE RE RLL

S 10 CD 2,5 DT 4X4 4PTS 00'
AC DH VE TE 4X4
SIENA FIRE 1.0 FLEX 4PTS
08 OK AC OH DT VE TE
UNO FIRE 2PTS 04 AC AL TE
VECtRA GLS 2.0 4PTS 97 AC
.AH AL VE TE DT RLL GNV
l]NO IE 2PrS 96 BÀ'SI<:Q

•

Rua Presidente Epitácio Pessoa 570 , sala 02 - Jaraguá do Sul - Santa Catarina NOVOS 'E SEMINOVOS
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Av. Prefeito Waldemar Grubba N° 4286 - CentenárioII;,V. Veiculosl Fone/Fax: 3371-1743

- VEícULOS--------'---'------------

1
I·

Omega 3.0 CO 4 1993 prata.
I'

GNV R$17.900,OO I

Ibautomoveis@hotmail.com
BR 280, Km 60, nO 329 • Imigrantes. Guaramirim· seLB AUTOMÓVEIS

Sua melhor escolha es�á aqui! .

(47) 3373·4047

Kadett 1.8 2 1993 Cinza A
R$ 7.900,00

Blazer DLX Executiva'
completa GNV / 98 /
branca. R$ 29.800,00

Corsa Wind - �DT, TE, AI
e RLL 2002 / ltpts I

. branca. R$ 19.300,00

* Compressor de ar

* Rompe.dor� de pedras de concreto
* Trator ,de esteira

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

MULTI(]UM
SEGURANÇA ELETRÔNICA

Portão eletrônico
Interfone
Alarme
Controles de acesso

Câmeras - cftv

INSTALAMOS ALARMES NAS PRAIAS

"Deus é Fiel"

473273-7226 1 __

9171-1023

Rua José Narloch, 1456 - São Luis

multicorn, jgs@brturbo: com. br.
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Mantenha o· controle!
.

o assunto hoje é voltado para
empresas de qualquer porte. A

tecnologia cada vez mais difundida
e implantada nas empresas facilita
a vida e os processos
administrativos. ·Os serviços de
conectividade, inter-.:
conectividade, serviços on-line,
softwares que podem ser acessados
de qualquer lugar do mundo, entre
outros recursos inovadores e muito úteis
nas rotinas empresariais. Mas, 'como nem tudo na vida são

flores', também surgem os problemas, tais como: segurança,
.

armazenagem segura dos dados (backups), porem, o principal
problema é: manter o controle!

.

Com o aumento contínuo do uso da internet nas'

empresas, o que tem acontecido é também o que apelidamos de
'Downtime'! Mas o que vem a ser o 'Downtime'? Como evita-lo?
". Todos os funcionários da empresa normalmente têm

acesso a um computador ligado a internet para efetuar seu'

trabalho, porém, durante o expediente, em muitos períodos esse

recurso que a empresa disponibiliza, não é utilizado propriamente
para o trabalho, e sim para assuntos particulares, besteiras e

coisas não relacionadas com o serviço. E como todos nós

conhecemos o ditado: "Tempo é dinheiro", neste caso também
não é diferente, empresas com uma faixa de 10 funcionários com

acesso a internet livre de restrições, chegam a ter um prejuízo de
.

mais de R$10mil por ano com o uso inapropriado da internet: O

que inclui .nesse valor? Inclui aumento dos gastos técnicos devido
a vírus e outros, pOT acessarem sites e 'e-mails não seguros, em

alguns casos podendo, até mesmo, perder dados importantes
para a empresa. Mas ainda, o principal gasto, é propriamente o

tempo perdido pelo funcionário. Realmente o prejuízo é alto,
então, como posso evitá-lo? .

Mais uma vez a tecnologia nos da uma solução! A

implantação de servidores para controle de acésso a internet,
servidores locais de e-mails com filtros anti-spam e antivírus,
servidores de armazenamento de dados (chamados também de
storage's). Essas soluções podem ser efetuadas utilizando o sistema

operacionallinux em um servidor, por esse servidor irá passar todo
o trafego de internet da empresa. Neste servidor é aplicado regras
de bloqueios de páginas, acesso a internet liberado mediante"

.

usuário e senha, classes de bloqueios diferentes para determinados
grupos de usuários da empresa, antivírus, no caso de um servidor
de arquivos (storage) são efetuadas rotinas de backup automáticas.
Um recurso muito útil também, são os relatórios queo servidor
gera, no" qual você poderá controlar os acessos de toda a sua rede
entre outros! Isso é chamado de auditoria, que também pode ser.

implantada no caso de um servidor de e-mail. Todo esse conjunto
lhe oferece além da segurança, o controle de tudo!

Manter o controle nos dias atuais é vital, o crescimento de
uma empresa é baseado no controle que se tem sobre ela! Então

aproveite os recursos tecnológicos para red�zir os seus custos,
manter o controle e c�escer!

Tiago Struck
Consultor Técnico

Dúvidas; criticas e sugestões:
E-mai1jMSN:tiagostruck@gmail.com
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� O CORREIO DO POVO
� FIM-DE-SEMANA, 10/11 DE MAIO DE 2008 VEícULOS------------

. _.�.Liberte }O/NVILLE
3145-3145

JARAGUÁ DO SUL
3274-0000

SEMINOVOS
BLUMENAU

3340-7169
ITA}Aí

3341-3341
BLUMENAU

3144-3144

(1) Preço à vista válido para Clio campus 2p 1.0 16V 08109 Hi-Flex, com pintura sólida e freie incluso. Estoque total:-20 unidades. (2) Preço à vista válklo para Scénic AulI1entique 1.6 16V 00/08 Hi-Rell, com pintura sólida e frete incluso. Estoque: 1 unidade. (3) Preço à �sta válido para Clio Sedan 1.6
- ,

16V Hi·Flex, com pintura sólida e frete incluso. Estoqu� total: 20 unidades. (4) Veja o regulamento completo da promoção no site www_renault.com.br. Certificados de autorização: C." Caixa n' 6·015112008. Renautt Clio Sedan, Mégane, Sandero, logan com 3 anos de garantia ou tOO mil quilômetros,
.

.

o que ocorrer primeiro, condicionados aos termos e condições estabelecidos no Manual de Garantia e Manutenção, Verifique no Manual de Garantia e Manutenção os ítens não cobertos. Ofertos válidas de 7 a 11/5/2008 e limitadas aosestoques distribuidos nas Concessionárias RenauH. ConsuHe

sua Concessionária Renault.para informação sobre os estoques disponiveis. As fotos deste anúncio são meramente ilustrativas. Alguns ítens mostrados e/ou mencionados são opCionais elou acessórios e/ou reísrem-se a versões especificas. PreselVe a vida. Cintos de segurança podem salvar vidas.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Simplesmente mãe

Parabéns, MÃE pelo que você é e representa!
Nesta data especial, lhes desejamos muita saúde,

sabedoria e as bênçãos de Deus.

Fone.:(47) 3055 3022· Rua Prof. Esthélia Lenzi Friedrich ,130· Centro • www.colegiojaragua.com.br
._� l'
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INfORMÁTleA I TE£NOLOGIA

• PLACA MÃE GIGABYTE GA-94SGZMS2
.'

.. MEMÓRIA 1024 MBYTES DDR2 667MHZ
• PLACA DE VfDEO INTEGRADA 64 MBYTES
• DRIVE DISQUETE 1.44
• HARD DISK 160 GBYTES SAMSUNG SERIALATA
• GABINETE 4 BAIAS ATX

• TECLADO PADRÃO ABNT2 PS2
• MOUSE ÓPTICO PS2
• CAIXAS DE SOM ACÚSTICAS
• FAX MODEM 56 KBYTES
• MONITOR LCD 17" LG L1753T

, .

-

www.formigari.com.brI47 3371.0034
R. Roberto Ziemann, 201 - Czerníewlcz

• CARTÓE-S DE VISITA· CARIMBOS· FLYER'S· PANFLETOS·

CARIMBOS DE MADEl

DER$ 3,9

BOS AUTOMÁTICOS A PARTIR

DER$12,90-

(047) 3273--6433 dwc�rimbos@hotmail.com_
.

_ dwcanmbos@brturbo.com.br

"1',

----

Rua: Marina Frutuoso, 873
Centro - Jaraguá do Sul --SC

Fone: (47) 3273-0090
(47) 3371-0155

fatorx.informatica@gmail.com
fatorx.automacao@gmail.com

'ator X
Informatica &

.

Automação

c:> Venda e Manutenção de equipamento de Informática
c:> Consultoría Técnica
c:> Conserto de Impressoras é Monitores
c:> Instalação e Configuração de Redes Industrial e Residencial

c:> Consultoria em Montagens e Instalações de Painéis Elétricos
c:> Projetos e Softwares em Máquinas Industriais
c:> Assistência Técnica Industrial
c:> Desenhos em Auto Cad
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----------PRODUTOS & SERViÇOS

Notebook ACER 3100 AMD

Semprom 3500 1.8GHz com Web Cam '

PROCESSADOR INTEL CELERON 420 1.6GHZ
PLACA MÃE GIGABYTE -. .

MEMÓRIA 1024MB DDR2 PC667 KINGSTON
SEMPROM AMO 3500 (1.8GHz, 512KB L2 CACHE)

HD 80GB 7200RPM SATA 2 SAMSUNG
MEMORIA DDR2 512MB (1 SLOT LVRE)
HD 80GB' 5400RPM SATA

" '

,

Notebook Acer ,Aspire 4720 Intel Core Duo l.73Ghz cf Web Cam

INTEL PENTIUM DUAL CORE T2370 DE 1.. 73GHz, 533 MHz 1 MB .L2 CACHE
MEMÓRIA DDR2 2048MB 667 (2X1 GB)

, HD 160G,B 5400RPM SERIAL ATA
DVDRW SUPER MULTI '

VGA ATI MOBILE X31 00 128MB DEDICADO E 123 COMPARTILHADA
TELA 1'4.1 WIDE XBRITE

,

CAMERA 1.3MEGAPIXELS
WIRELESS 802.11 G
BLuETOOTH 2.0+ERD

CARCAÇA PRATA COM MESA E TECLADO CINZA EM PORTUGUES
PESO 2.55KG

'

BREVE-EM NOVO ENDÉREÇO COM ESTACIONAMENTO PR'ÓPRIO!!! -

Micro Computador Intel C'eleron 420 1.6Ghz

• GRAVADOR OVO (grava dvd, grava cd, lê dvd, lê cd)
DRIVE 1,44

TECLADO MULTIMíDIA
MOUSE ÓTICO

CAIXAS DE SOM

LICENÇA WINDOWS VISTA ORIGINAL

,

R$799,OO à vista
(aãoacompanha monitor e estabilizador)

, J

DVDRW DUAL LAYER

VGA ATI RADEON X11 00 DE 32MB ATE 256 COMPARTILHDA

CAMERA 1.3 MEGA PIXEL

TELA 15.4 WIDE XBRITE

LEITOR DE MEMORIAS DIGITAIS

PES02.9KG-

CARCAÇA E MESA PRATA COM

TÉCLADO PRETO EM PORTUGUES

R$1.900,OO à vista cf
maleta de brinde

R$2.370,OO à vista cf maleta de brinde
.

.
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FIM-DE-SEMANA. 10/11 DE MAIO DE 2008 "PRODUTOS & SERVIÇOS���������

Na compro de dois aparelhos auditivos à vista o segundo _

aparelho teré

5.0% de desconto

Na compra de dois aparelhos auditivos você ganha 30% de
desconto no segundo aparelho auditiyo e paga os dois em

lOX sem lures
Swiss Quality

.
'

Compre um aparelho auditivo e pague em

10X sem juros
, Compre um aparelho auditivo, pague à vista e

ganhe um jantar ou almoço para quatro pessoas.

Na compra de.qualquer uma das opções acima, ganhe:
• 01 Ano de Pilha Grátis' • 02 Anos de Garantia Total"
• 01- Desumidificador Grátis • 02 Anos de Revisão e Limpeza Gratuita=

. .

Atendimento Especializado com Fonoaudiólogo.
• No pagamento à vista. "Contra defeitos de fabricação. ***Revisões semestrais. Promoção válida até ,31/05/2008.

Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 889 • Centro
Jaraguá do Sul - SC

, 473372-2364
www.caj.com.br
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--�---.--------------.PRODUTOS & SERViÇOS

j

ffi)!t���© o �f!t(R?INJ�\b
�(R?N (M) = ��@I©

Atendimento das 6h45 até ·22h ou

definido pela sua necessidade.
.

.
\

.

Aberto também nos feriados, inçlusive
para crianças não matriculadas ..

CEl Co\rnéia acreditando que
criança é a consagração da vida

"Faça-nos uma visita ou entre em contato para �aiores informações.
Centro de Educação Infantil Colméia.

Rua Dr. Aguinaldo José de Souza, 142 - Chico de Paula

(Rua do Material de Construção Moretti, próximo ao Posto Marcolla)
ceicolmeia@yahoo.com.br
Fone: 47 3372.:.1123

apena-s

1499,0,0
a vista
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OU.:Iª·R$148,70*
ou'a4X R$ 89,U*

* F'manciamemo via JÚJN liaanceir.&
'/

PRODUTOS & SERViÇOS----�----

.
.

Processador AMO Sempron LE-1150 2.0Ghz
Placa Mãe AM2 PcChips A33G

Memoria 1024MB DOR2-667 Kingston
HO Samsung Satan 80Gb 7200

Gravador de OVO LG GH20NS10 Sata
Drive 1.44 � Disquete

. Gabinete ATX 4 Baias Preto
Teclado'ABNT2 Preto .

Mouse optíco Preto'
Caixa de som Preta

Moniior LCD 17" AOC 716SWX

Impressora HP 3640 -

Rua Qutntino Bocaiuva, 281 Sala 1 - Centro Fo_ne: +55 (47) 3370-3505 I www.tecspot.c�m.br/E·Mail�tecspot@terra.com.br

Pen drive- de 1Gb de brinde!

II.

Informática

Assistente Técnico em Montagem �
Manutenção de Micro - 100 horas

1 a turma: 17/0.5 a 0.6/12/20.0.8 - sábados
2a turma: 19/0.5 a 10./0.9/20.0.8 - 2a e 4a feira

•• Designer Têxtil - 50 horas

Período: 20./05 a 1.7/0.7/20.0.8 - 3a e sa feira

Designer Grático - 126 horas
.. Período: 14/0.6/20.0.8 a 0.7/0.2/20.0.9 - sábado�

• Linguagem e Prbgràmação JAVA - 100 horas

Período: 2'1/0.6 a 13/12/20.0.8 - sábados

• S.olidworks Avançado - 60 horas

Período: 21/0.6 a 27/0.9/20.0.8 - sábados
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PRODUTOS. & SERViÇOS,
CONTRATA-SE

ENDODONTISTA E
CLíNICO GERAL PARA

TRABALHAR EM CLíNICA
ODONTOLÓGICA EM

JARAGUÁ DO SUL COM
REGIME DE COMISSÃO.

CASAL PRECISA
DE EMPREGADA PARA

RE�IDIREM SÃO PAULO,

q;�� §,�,li�A CpZIf'JHAR: '

Interessados favor entrar
em contato pelo fone

(47) 3370-6100.

DETETIVES
PARTICULARES

Investigação em Geral, Civeis e

Criminais, Comércio. Indústria. Furto.
Roubo, Sinistro em Geral, Contra

Espionagem Industrial.
•

Desaparecimentos. Extra-Conjugal.
Investigações Trabalhistas

encontro I»os .amigos e' casaiS

ShOW I)e streéP tese.
corn maiS De 15 mUlheres

(47) 33�2-0556
9912-8114

ATENDIMENTO 24 HORAS
(BRASIL E EffiRIOR)

Aberto de Ségunda a Sexta. '

Horário: das 15hOO as 3hOO
Rua Joaquim Francisco de Paula, 105
Chico de Paula

Tel.,3273·2347 I 8853-971

AGlNClADE
DETETIVES
PARTICULARES

• Sigilo absóluto
• Causas trabalhistas
• Extraconjugal
• Funos e roubos

,

• Pessoas desaparecidas

ACOMPANHANTE
DE EXECUTIVO

,

WALQUIRIA
DISCRETA E SIGILOSA

ATENDE HÓTÉIS E MOTÉIS.
�'PONTOCOM ",Maiores Informações• TR�INAMENTO EM INFORMÁTICA Fone: 3055 ..2021Rua: Epitácio Pessoa, 85 - Centro

Jr: 9931-9138 I 9931-9153
, detetivelori@yahoo.com.br
Orçamento sem compromisso

Contat TR: 8412-5313

Você profissional que busca uma oportunidade eu um novo
, desafio no mercado de trabalho, compareça a Premier,

realize a ,sua entrevista e conquiste a sua vaga!

_ Auxiliar de Corte

. _ Auxiliar de Cozinha

- Auxiliar de Produção
_ Assistente de Vendas/
Telemarketing
_ Costureira

_ Cozinheira

_ Eletricista automotivo

_ Eletricisfa industriaf

_ Encarregada Limpeza
_ Engenheiro Mecânico

- Estoquista
� Fresador

_ Mecânico Máq. Costura

- Montador Mecanlco

_ Soldador

_ Supervisor de Expedição
ESCOLA DE CABELEIREIRO ClEM SAHB -

JARAGUÁ DO SUL/SC
Certiflcado reconhecido pela Secretaria
Estadual da Educação Portaria E na 186

28/12/19�9 - Registro na 4480

".

- Torneiro
- Vendedor de Veículos

- vencedor de Acessórios

_ Zeladores .

IMAGEM PESSOAL:
_ Cabeleirelrn- Estética Facial e Corporal
_ Manicure e Pedicure _ Unhas Artísticas
_ Depilação _ Maquiagem"vagas para ambos os sexos"

TÉCNICAS DE MASSAGEM:
- Qualificação em Massoterapia
-·Shiatsu
_ Quiropraxia "

_ Massagem na Cadeira Ergonômica
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rJ*amys
HOSPITAL - CLiNICA VETERINÁRIA - PET SHOP - CANIL

Duando você está ausente, como fica seu cão?
Protegido com carinho aqui na Duhan'Thamys!
Trata£nenro:

A Duham Thamvs tem como objetivo
atender as necessidades do seu animal
, através de um tratamento

diferenciado, para que esse se sinta
como se estivesse em casa.

lnstalacão:

Conforo liberdade e segurança são o, ,

que nossas intalações buscam
proporcionar. -Ó,

Tarifas: .

Conheça os preços diferenciados.
Aqui seu animalrecebe um

.

atendimento cinco estrelas por um

valor bastante acesível!
.

3372-2614
Rua Bernardo Dornbusch, 2181· ViI.a Laia'
,

BANHO A PARTIR DE

R$10,OO

3275·3560Shopping Center Breithaupt - G1 - Sala Q17
.

""..

3275·6101 Rua walde�ar Grubha, 1389 • Vila Baependi

PROMOÇÃO MÊS DE MAIO DUHAN TAMY' S

TODA QUARTA-FEIRA
BANHOS A R$15,110 E

BANHO TOSA A R$ 22,00

'���I!iDuriãrll(�amys®
HOSPITAL - CLINICA VETERINÁRIA - PET SHOP - CANfL

3274-8944 I 3275-1141 I 3275.. 1788

DOENÇA RESPIRATÓRIA INFECCIOSA FELINA

Também conneclca como Rinotraqueíte
.'

Infeccíosa Felina, é geralmente caudado.
pelos herpes vírus felino e pelo calicivírus
felino, associados a Bordetella

Bronchiséptica e a Chlamydophila telis. É
uma doença respiratória grave e pode levar a

morte. A infecção ocorre pelas vias nasal,'
.

oral ou conjuntival. E comum 'em gatos
.

jovens que perderam os anticorpos.
maternos, particularmente onde há vários
gatos agrupados juntos, como em gatis ou -

hotéis. O período de incubação varié!_ de ? a 6
dias.
Os sintomas são: depressão, espirros.
acentuados, inapetência, febre, corrimento
ocular e nasal, salivação intensa devido a .:

úlceras orais, dificuldade respiratória, tosse,
lesões de córnea e artrite.
O diagnóstico pode ser realizado por um

médico veterinário, que se achar necessário,
pode faze-r o isolamento do agente causador
da doença através da coleta de material para'
exame em laboratório apropriado.
O tratamento é feito com antibióticos .de,
largo espectro, soroterapía e nebulizaçóes.
Limpeza regular de corrimentos é essencial e

deve-se oferecer alimentos aromáticos
fortemente saborosos

-

e estimulantes de
. apetite.
A prevenção e o controle são feitos através
da vacinação cos gatinhos apartr dos 60

, dias de idade, em 3 doses com intervalo de
30 dias entre elas. Essa vacina deve ser

repetida anualmente.
ImQortante: a Chlamydophila telis (antiga
Chlamydia psitail) pode ser responsável por

.

conjuntivite em seres humanos. Portanto,
mantenha seu gato vacinado e seu ambiente
limpo e desinfetado.

.

Eliz;mdra R. Gonzaga Mafra - CRMV/SC 2368
Tanity Greschechen - G�MV/SC 2649

. Duhan Iamy
,

s
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.

'Compre um zero quilômetro ou

seminovo para presentear a
#fW

'

d!11de
e" ganhe um final de semana no

Vocêsó. -

-

compra.
aquI.

Curagu6 Auto Elite "
Uma relação de confíonço. .:\

.

'0 brinde óferecldo pela Caraguá Auto Elite está condicionado a compra de um automóvel O km ou seminovo e inclui uma (1) diária para casal com pensão completa (café da manhã, almoço e jantar). 4 7 3 2 7 4 • 6 O O O
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VITRINE &5_ Ao ensejo da passagem do 89° aniversó'rio desse conceituado
jornal, com grande satisfação o Município de Schroeder
apresenta os cumprimentos por tão significativo evento.

Os 89 anos de laborioso trabãlho são sinal do compromisso
.

com a informação para todo o região da Amvali. �

mJ O CORREIO DO POVO
� SABA.DO. 10DE MAIO DE 2008

LOTERIA c

QUINA

CONCURS.O N° 1898

.11 - 38 - 42 - 46 - 14

lOTOFÁCll '.

CONCURSO N° 321

02 - 03 - 04 - 09 - 10
11-12-�13-U_.;U
11-18- -15

FÉUPE VOIGT, -

PREFEITODE

SCHROEDER'

P�ograma Jovens Embaixadores 2009
Estudontçs do rede público podem se inscrever no Programo Jovens Embaixa
dores 2009 até dia 31 de julho. O programo tem como objetivo propiciar aos

jovens de escolas públicos, engajados em projetos sociais, o oportunidade de
viajar aos Estados. Unidos por um período de 15 dias. São pré-requisitos poro
participar des Jovens Embaixádores: ter entre 15_e 18 anos (até o doto do
Viagem), [emols ter viajaM 00 exterior, ter bom conhecimento em inglês, pertencer
00 ensino médio do rede público, ter bom desempenho escolar e estar engajado em

atividades de responsabilidade social e de voluntariado. Os candidatos farão uma

provo escrito e oral e serão selecionados os 35 jovens com melhor desempenho. Os
interessados devem procurar o seu professor de lnqlêsuu o direção do escola. Mais
informações podem ser obtidos no site www.sed.sc.gov.br.

.
Mãe

O seu olhar é doce,
é lampejo que dura, temo cor

do afago e .dc ternura.

A s�a voz é meig,a, de

palavras plenas,
melodiosas e serena.

o seu abraço é reconfortador I

cheio de vida, paz e amor.

O seu coração, humano e

materno, é reflexo divino
Amor eterno.

Homenagem do

Colégio Marista São Luís'
pela passagem do Dia das Mães

SECRETARIA MUNICIPAL DÉ SAÚDE
10 TERMO ADITIVO DO

EDITAL DE SELEÇÃO DE PESSOAL
EM CARÁTER TEMPORÁRIO - 01/2008

" O PREFEITO MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL, no uso de suas atribuições le-
gais, tendo em vista omissão contida no EDITAL DE SELEÇÁO DE PESSOAL EM CARÁTER
TEMPORÁRIO - 01/2008, que têm por objeto à SELEÇÁO PÚBUCA.para provimento dos car

gos de Médico Clínico Geral (ESF), edita o presente Termo Aditivo para promover as correções
necessárias, da seguinte forma:
1 - No item 1.1 do Edital, que trata do Cargo e o 'processo de seleção será adicionado o item 1.1.1

com a seguinte redação:
,

1.1.1 - Salário Contratual- R$ 6'.007,77 mais adicionais de ínsalubrídade, auxílio alimentação
e. pós-graduação., .'

. .

2 - A nova redação será inserida no texto do Edital sendo mantidas as demais disposições.
3 - Este Termo Aditivo será publicado no Quadro de Publicações 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.jaraguadosul.sc.gpv.br

Jaraguá do Sul, 12 de maio de 2008.

SERGIO LUIZ FERMZiA
Secretário de Saúde

MOACIR ANTÔNIO BERTOLDI
Prefeito Municipal
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_
&5 As conquistas têm valor quando são obtidas com comprometimento,

disciplina, determinação e ética. O jornal O Correio do Povo cumpriu e

cumpre esses valores. Por isso os nossos parabéns pelos 89 anos de trabalho
voltados a informação de nossa comunidade. Parabéns e sucesso. S)S)

CUSTÓDIOVIEIRADA -COMUNIDADE
COSTA, PRESIDENTE'

DAAPEVI

O CORREIO DO POVO IE]SABADO. 1 Ó DE MAIO DE 2008

Comércio fico aberto durante todo o dia hoje, expectativa é de um aume"nto de até 30% nos vendas
.

"'" .

RECADO EM -HOMENAGEM AO DIAS DA MAES

GABRIELA VANESSA KIIRTEN,
7 anos, estudante.

"Eu amo minha mãe, elo é

'!!uito importante. Vou dor um

ôbraço nellf!junto-'c.o�o m�� • •.
irmão".

.."

EDILAN DE OLIVEIRA,
18 anos, aux. de tecelagem
"Olá mãe, tudo bem? Aqui é
seu filho Edilan. Um grande
abraço e parabéns pelo
seu dia".

MATEUS EDUARDO AMARO,
9 anos, estudante

"Eu amo. elo e elo é bem legal
comigo. Eu fiz um monte de
coisas pqra entregar poro elo,

,

como' um vosinho no escele",

EMANUELLE GO ETTEN,
18 anos, costureiro

"Mãe, te amo muito. Eu
gostaria de dizer qu.e você.
é muito especial no

minha vida".

DANIEL LUIZ ENGEL,
8 anos, estudante

"Eu fiz um cartãozinho no

escola, mos não lembro o que
eu escrevi. Vou entregar um no

�ábado e outro domingo".
� r ,,<.-

-

ALMIR CASTRO,
40 anos, estampador .

"Minha esposo é o mulher mais
hnportante·da minha vida. Elo

\

me deu o maior tesouro que
tenho, os nossos filhos": -

AMOR MATERNO

DiadosMães
movimenta
a sociedade
Durante data comemorativa,
lembrança enlaça a família

, JARAGUÁ DO SUL pelas casas de comércio.
Flores, jóias, sapato, cafeteira, Uma vitrine com os produtos

cartão, beijo ou abraço. O mo- mais vendidos e solicitados pe
menta é de lembrança. Do filho, las donas de casa. São cafeteiras,
em fazer a surpresa ou o agrado liquidificadores, fomo elétrico e,
de tanto tempo solicitado. Dá a.mais requisitada, centrífuga de
mãe, em' reviver os momentos alimentos. Ao entrar em uma loja
difíceis que foram, superados, de móveis e eletrodomésticos, o

bem superados, pelo sorriso olhar esbarra nestes dispositivos
ou realização da sua criança: O' um tanto atraentes. Entretanto, o

amor incondicional está presen- gerente Marcelo dos Santos afir
te nessa partilha-de sentímentos. ma que a maior procura é pelos
O Dia das Mães fortalece os laços móvoís. . "Há um crescimento
familiares por ser uma ação con- muito bom, em tomo de 17% em

junta, toda acomunídade se ma- relação ao ano-passado", eviden
nifesta para homenagear afigura .. cia Marcelo.
materna. Nas escolas os alunos Na loja de calçados o aumento

pintam cartazes e programam esperado é de 20% em relação às
uma festa para as mães; na reli- vendas do ano passado.' A meta

. gião o discurso é agraciado com ainda não foi cumprida,. mas
palavras de bênção maternal; no deve ser alcançada até o final da
comércio, faixas de propagandas tarde de hoje. A gerente Natalina
e promoção lembram que o dia Piotto se mostra confiante: "O
está chegando. Dentro do lar, os que mais vai apurar é agora, com

reflexos comemorativos são afa- os compradores de última hora".
gados pelo contato de uma mãe Natalina destaca a peculiaridade
com seu filho. deste ano: a surpresa. Ela disse

.

Referenciar o Dia das. Mães que dessa vez as mães não acom-

. como segundo natal ou mini-na-' panham a escolha do presente,
tal é prática comum entre os co- "são mais os pais e os filhos",
merciantes.Para aguçarasvendas mas-sempre há "algumas trocas

e' confortar os clientes de última, depois do Dias das Mães". Na

hora, o comércio de Jaraguá do joallieria'tartibérrl' sãô hlarid6s
Sul ficará novamente aberto até e filhos que pedem sugestão de
às 17 horas hoje, será a reedição presente. "O brinco é o acessório

, do Sábado Legal que aconteceu que a mulher mais gosta", confir
na semana passada. As estraté- ma a gerente Maristela Zanella,
gias para atrair os presenteadores "mas. a procura também é grande
já estão armadas e espalhadas pelo aparador".
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TE CONTEI!

SOCIAL
&$ A Prefeitura de São João do Itaperiú, através do prefeito Valdir Corrêa, sente-se orgulhosa co ÊA���

de compartilhar da história com o Jornal O Correio do Povo. Os 89 anos foram marcados VA;:�:EIT:�E'-
por muito trabalho, dedicação, eficiência, profissionalismo e competência, pois a hlstérln SÃO JOÃO DO

de uma grande empresa mede-se pela sua contribuição para gerações futuras. 95) ITAPERIÚ

SUCESSO
A notinha registrada aqui na coluna, dizendo que o amigo Colito Mannes,
estaria à procura de um amor sincero, uma pessoa especial, uma verdadeira
princesa, rendeu muitos frutos para o empresário. Por exemplo, a minha
caixa de e-mail amanheceu cheia. Elas queriam, porque queriam o número
do celular ou e-mail do porn Juan. Dá-lhe Calito!

MÃE
Rec.ebi e vou transmitir na íntegra o

pedido da amiga Adripna Cerutti.
"Moa quero um favor seu. Tens como

. colócar uma notinha na sua coluna,
onde pudesse mencionar o amor pro
fundo e sincero que sinto pela minha
mãe Elza? Talvez com outras palavras,
como você quiser, dizendo que a minha
mãe é tudo de bom que existe. É minha
amiga, está sempre do meu lado. E o

que é melhor, nos momentos mais difí
ceis da minha vida?"

" Procuremos fazer
com que o velhice nõo

nos surpreendo com

mais rugas no olmo

que no corpo"MONTAIGNE

VERDADE
Uma verdade: O Dia das Mães é espe
cial, porém, também é de muitas triste
zas e saudades; para quem não possui
mais este anjo de bondade. Não é?

IDADE
Quem terá seu telefone tocando a cada
minuto, em razão da 'idade nova que
comemora neste sábado, é o amigo
Marco Antonio Missel. Parabéns!

O LEITOR DO DIA
O leitor do dia é o meu amigo Leno, o

popular Zoinho, de Guaramirim. Que lê
a .coluna para ficar por dentro-de que
acontece de melhor na nossa região.

IDBmRm�
�Rlm;.mrmmIl'l12

wilad:{_@nàtUrmt'BlJmbJr
\WMlW'.vi.blIii'l:lj�ÜJr

GENTE FINA
• A renomada artista plástica
Vera Triches é mais uma .das ele
gantes da Úrbe Sorriso que será

presença garantida na Festa do
Champanhe, dia 14 de maio, no

Kantan. A empresária leni Deme
terko e a arquiteta Silvana Pretto
também reservaram- os seus con

vites.

• Não ousem esquecer de ligar
amanhã, para Rafael César Fer
nandes. Domingo é o dia de ele
comemorar a idade nova. Por fa
vor, agendem! .

• Alô, alô Tati Falcão, não vi o seu

nome na 'lista d� presença na festa
do Champanhe:·

SAI DESSA!
Roberto Carlos, em entrevista, dis
se que pensa em jogór pela Sele

Ção Brasileira n� próxima Copa, na
. Africa do Sul. Putz! Espero que esse

Roberto Carlos mencionado seja o

cantor, que é bem menos "pernn
de-pau" que o lateral. Te aposenta
criatura.

PIQUE TOTAL
AssenhorasSônia Marcatto e Edília
lnzzarls Garcia, dupla inseparável,
faça chuva, faça sol, não deixam de
fazer seu Cooper diário. Não é por
nada que elas estão esbanjando
elegância..

SCAR
A professora Maria lúcio Simas
Paulino, psicóloga, especialista
em Gestão de Pessoas e Treina
mento de Recursos Humanos com

formação em Dinâmica dos Grupos
e Análise Transacional, vai realizar
urn Road Show segunda-feira, 12,
na Acijs às 19h.

A gatíssima Mayara Silva festej� hoje.seus 19 aninhos

NA MIRA PRA AGENDAR
Diane Freitas longe revela que já No próximo dia 24 de maio, o bu-
está de olho no seu futuro "par de dalado promouter Nêne Junkes,
quadrilha" e que estará bem acom- traz para show no Panorâmico da
panhada. Hum, quem será esse par, Scar, a excelente banda do U2. co- .

hein? ver.

Os jovens Luciani Araujo e Julian� Martins
casam-se hoje na Igreja Pérpetua Socorro.

ill Para alegria das filhas'
luciane e Fernanda Dias� os meus'
queridos Lourival e Lidia Dias, de
Guaromirim, festejam bem neste
sábado, 33 anos de uma feliz vida
conjugal. Parabéns!

,-

• Quem anda sumido é o meu

amigo Renato Koslowski (Me
nino linda). Os mais chegados
garantem que ti empresário está
se dedicando 00 extremo no

construç'ão e decoração .do seu

novo parque industrial.

., O Círculo Italiano de Jaraguá·
promove no próximo dia 16 de
maio, sexta-feira, a Noite das
Sopas Italianas. O evento será
reÍllizado na sede da associação.

• Embora que tardiamente,
registramos hoje o níver do amigo
Marcos Alexandre Beltramini,
comemorado no diq ontem (9).

• Hoje à noite tem o Festa Mma
zém, coin a presen-ça do grupo
de pagode Novo fendência e o dj
Caco Bart. O babado começo às
22 horas e será realizado no es

paço depois da pizzaria Popalone.
Está acontecendo no Parque de'
exposição de Guarbmirim 0.3°
Exposição de Orquídeas e plantas
Ornamentais promovida pel�
ADORI - Agremiação de Orquidofi
lia do Itapocu.

• Hoje tem Moinho com a

presença dos Chefes. ,

• FELIZ DIA DAS MAES! '

• Com essa, fui!

DICA DE SÁBADO
Assistir o programo Moa

Gonçalves, às 13h15min, no

SBT. E o noite curtir o 'esperta ,

bolado no Bierbude, com o,
- presença de Jean e July.
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� Em nome do Governo de Massaranduba apresento as congratulações ECONOMIApela comemoração dos 89 anos do Jornal Correio do Povo, simboli- P����;;�E------'
zando o mais antigo veículo de comunicação do Estado, enaltecendo MASSARANDUBA

a obra do saudoso Eugênio Victor Schmõckel. pp

MERCADO REGIONAL

Greve dos Auditores da Receita Federal
Para felicidade dos importadores e exportadores os auditores fiscais decidiram voltar. 00 trabalho na próxima segunda
feira, dia 12, e suspender a greve até o dia 1° de junho em caráter nacional. As empresas da região têm sofrido as conse

qüências da morosidade em época de greve. Muitos importadores que esperavam o dato do Dia da Mães para vender mais,
acabaram por ficar com o mercadoria no port9, Já os exportadores tiveram com isso, dois suspiros de alegria somado a

alta que o dólar sofreu esta semana.
'

CANA-DE-AÇÚCAR
Mudança na matriz energética brasileira.
A cana-de-açúcar já é a segunda fonte
primária de energia do país com 16%,
ultrapassando a energia hidráulica gera
das pelos Hidrelétricas cóm 14,7%, como

a existente em Schroeder. Em primeiro
segue o petróleo e seus derivados com

36,7%. Já existe uma pesquiso sendo
realizada em nossa região· para transfor
mar no combustível etonol as sobras dos
bãnoneiras.

EISENBAHN
A cer.veja muito apreciada e também
muito utilizada em várias festas turísti
cas da região acaba de ser vendida para
a Schinctiriol. Espera-se que a qualidade
seja mantida.

INDICADORES CÂMBIO
COMPRA VENDA VA'RIAÇÃO
1,684 1,686· -0,47%
1,548

.

1,548 0,51%
I íNDICE VARIAÇÃO MOEDA

I BOVESPA -0,11 % ' Dólar comercial (R$)
--------L�_�_;_________j Euro (em US$)

.

��------------�

{

Procure um

Posto de Vacinação·..
A VACINA É GRATUITA.

Dia 17 é o -dia "O� &

Uma equipe de vacinação estará na.

Praça Ângelo Piazera das 8h às 11h,;
-

. com ml.1itas atrações para as cnançaBl..

O CORREIO DO POVO m. SABADO, 10DE MAIO DE 2008
.

INFLAÇÃO.
A inflação teve um crescimento de 5% nos últimos doze meses do
ano, segundo.o IBGE. Mas é interessante, pois os alimentos tiveram
aumentos acima de 30%, na verdade a população tem sofrido muito
com os aumentos no pão, na cesta-básica, nas verduras, no arroz.

CARGA TRIBUTÁRIA
A carga tributário inserida em produtos que podem ser dados
como presentes no Dia dos Mães variam de 13,88% a 52,40%,
em impostos e contribuições federais, estaduais DU municipais.
Um estudo reoJizado pela Verba net, analisou 28 presentes entre
os mais procurados pelos filhos. O campeão é o perfume im

portando, que tem 52,40% de tributos no preço final, seguido
pelo relógio de pulso, com 3.9,69%. Próximo a ele, vem o kit de

mnquieçem, com 38,83%. A seqult.cnm 38,24%, está a máquina
digital (neste coso, com 10 megopixels) e a lavadora de rou

pas com capacida�e de 10 kg. Cinco outros produtos possuem
36,65% de tributos (tocador de MP4, com 2GB; CDs e OVOs, TV
LCD de 40 polegadas e refrigerador duplex). Um pouco abai
xo vêm brincos de ouro e tornozeleira em prata, com 35,64%.
Os demais presentes, na ordem .decrescente. têm as seguintes
cartas tributárias: bolsa e ferro de passar (34,93%), 'coixa de
chocolate (33,04%), fogão. de 6 bocas (32,64%), blusa, calça e

saia jeans, bermuda em sarja, sapatos, tênis, chinelos, flores
em arranjos conjugados e jogo de edredom de casal (30,96%),
telefone celular com câmara (27,08%) e livros, que por (lOUSa da

isenção do papel de imprensa, conseguem ter apenas 13,88%
em tributos. O mesmo percentual têm as flores in natura.

etarrek@terra.com.br

Campanba Municipal
da Vacinação Anligripai fnfanti1
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SANTA CATARINA &5 Felicitações pelos 89 anos do Jornal O Correio do Povo e parabéns�---

pelo brilhantismo na condução e organização do mesmo, pois é A����::::o
visível o engrandecimento e o aprimoramento a cada nova edição. PRESIDENTE

Nada disso seria possível se não houvesse uma equipe engajada e DA ACIAC

comprometida. Parabéns pelo sucesso! pp

Reconstruçõo será lenta ==�m:
FLORIANÓP'OLlS

Senadores cobram solução para situação dos desabrigados rina°d�= :,S:�Oc;:�
atingir a meta de cobertura
total dos 293 municípios do
Estado com o servíço de tele
fonia móvel celular. Atualmen
te, 108 municípios de Santa
Catarina ainda não dispõem
do serviço. Os representantes
das empresas Brasil Telecom,

.

TIM, Claro e da Vivo estiveram
reunidos, nesta semana, com o

vice-governador Leonel Pavan,
o presidente da Ciasc, Hugo
Hoeschl e o secretário-execu
tivo da Articulação Nacional,
Geraldo Althoff. Pelo acordo
em andamento, as empresas
vão receber apoio logístico e

de infra-estrutura do gover
no, bem como estudo para
incentivos fiscais, além de
estimular a parceria com os

IE] O CORREIO DO POVO
, •

. SABADO, 10DE MAIO DE 2008

CICLONE NO SUL

O senador gaúcho Paulo
Paim (PT-RS) e a.senadora ca

tarinense Ideli Salvatti (PT)
mostraram solidarizarão com

as vítimas desabrigadas pela
tempestade causada pelo. ci
clone extratropical, que atin

giu a região no último sábado,
dia 3. Os senadores tiveram,
esta semana, um encontro
com o ministro "da Integração
Nacional; Geddel Vieira Lima.

Segundo dados da Defesa Ci
vil Estadual 1.800 pessoas fi
caram desalojadas em 33 mu

nicípios catarinenses.
Ideli afirmou que a. Se

cretaria Nacional de Defesa
(Sedec) disponibilizou kits
medicamentos e 23 toneladas
de alimentos, mas que isso

foi importante para o prime i-
-

ro momento e não suficiente
para aliviar a- situação, já que
há casos de pessoas isoladas e

que ainda estão dentro d'água.
Segundo a senadora o próxi-

, mo passo é a reconstrução do

que foi destruído. "Depois que
baixar a água, e passar o sufo
co do primeiro momento, será
a hora de ver 'Como será o so-

corro com, relação ao recurso

para reconstrução", completa.
A senadora destacou .que

o grande objetivo da audiên-
.

cia com o ministro foi cobrar
do governo mais agilidade no

processode obras, que é sem

pre é demorado. "Há toda
uma burocracia", explica a ca

tarinense. Senadores buscam auxílio para estragos causados por ciclone no Sul

De compasso
Deputados governistas chegaram à conclusão de que a distribuição de recursos para festas em Santa Catarina ao

invés de produzir bônus estava criando problemas desnecessórios, inclusive, ao governódor. Por essa razão decidiram
estabelecer algumas regras evitando desgastes. A partir de agora o limite móximo é de R$ 150 mil. O valor estó
diretamente relacionado ao tamanho do evento. Deu problema de cara. Um dos secretórios do prefeito Renato Nu.nes de
loges considerou uma ofensa do governo do Estado liberar somente R$ 150 mil para a Festa do Pinhão. Chegou a declarar
que não oceitprin esse dinheiro e que na festa o governador teria que pagar ingresso sem o direito de discursar. Pelo menos

foi o que descreveram alguns governistas indignados. O clima na cidade não é dos mais amistosos até porque o prefeito
é progressista. Ouando esteve na Assembléia, dias atrós, lançando a Festa do Pinhão, o homenageódo foi o vice-líder do
Pp, Joares Ponticelli. Segundo o peemedebista Elizeu Matos, que é da região, pela primeira vez politizaram a festa. Matos
nem convidado foi para a festa.

SUGESTÃO
Ao invés de refugar a prefeitura de loges, se-

'

gundo o deputado Elizeu Matos, deveria usar .

.
o dinhelre liberado pelo governo do Estado
poro beneficiar a população carente abaten
do nos ingressos. Sugestão ou alfinetado?

�������&�?Souzá Júnior e Darci de
Mattos võo se afastar da Assembléia por 60
dias. Uma fórma de preservar a candidatura '

o prefeito diante de projetos do Executivo às
vezes no descompasso do populaçõo.

,DETERMINADO
'

. Indagado sebre o declaração que deu à co

luna atingindo o secretório Ivo Carminatti o

quem acusou. de não ter paJavra, o líder do
PSDB, Marcos Vieiro, foi taxativo:. "Não retiro
nado do. que eu disse."

NíVEl ELEVADO
Durante a peregrinação de audiências sobre o Iprev, que ago
ra estó transitando pelos comissões no legislativo, embora em

trincheiras opostas as relações do presidente do Sinjusc, Volnei
RO,salen; com o secretériede Administração Antônio Gavazzorii
e o líder do governo no Assembl.éia Herneus de Nodal foram
sempre amistosos. Curiosidade: Gavazoni e Rosalem estudaram
juntos no Universidade.

EAGORA?
Tornou-se comum representantes de entidades de classe ocuparem o tri:
buna do Assembléia. Expõem suas reivindicações e opiniões. Foi o que
ocorreu esta semana com o Sintespe, que bateu pesado no governo por'
conta do Iprev. Os deputados ouviram colados. Depois usaram o mesmo

espaço poro se manifestarem. Só que daí enfrentando vaias dos galerias:
Devido o isso alguns deputados estão revendo se abrirão espaço nova

mente aos sindicalistas. Comentam que não hó respeito quando falam
apesar de proporcionarem oportunidade para o uso democrático da pa
lavra na tribuno.

próprios municípios.

·FORA
"Ele estó vindo para o PSDB," garantiu Clésio Salvara referindo-se
ao prefeito de Criciúma, Anderlei Antonelli, que segundo Salvaro

.

está deixando "os profissionais do político." Afirmou também que
Antonelli jó comunicou ao governador luiz Henrique suo saída do
partido.'

.

OPINIÃO
"Sou lula. Sou governista, mas acima de tudo .defendo o democrocia

-li
como valor unlversal," expôs o deputado Décio lima ao teferir-se 00

terceiro mandato do presidente lula. Ressaltou que alternõneia no poder
é,saudável, além de fundamental poro a criação de novos lideranças. Em
Blumenau limo vê de perto o esforço do prefeito Kleinübing poro manter
o PMDB no disputa pelo reeleição.

o COMPLICADO·

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



-----�---�NACIONAL
TUCANOS X PETISTAS

o CORREIO DO POVO W
" SABADO, 10DE MAIO DE 2008

Novos informações mudam rumo
Divulgação de suposto dossiê deunovo fôlego à CPI dos cartões, diz Garibaldi

I ,,_ 1

BRASíLIA
A divulgação de informações

sobre gastos do governo Fernan
do Henrique Cardoso em urn

suposto dossiê deu novo fôlego
à CPI mista dos cartões, na opi
nião do" presidente do senado,

, Garibaldi Alves Filho. Depois de
ter afirmado, na quinta-feira, que
com o depoimento da ministra
chefe da Casa Civil, Dilma Rous
seff a CPI caminhava para o fim,
Garibaldi reconheceu ontem que
agora existe um fato novo. ''Me

parece um fato novo, que preci
sa ser apurado, Ou apurado pela
CPI que está aí ou apurado até
mesmo pela própria Polícia Fede
ral; por delegação da CPI ou por
iniciativa do governo", observou.

. Laudo preliminar do Institu-
"

to "de Tecnologia da Informação
(ITI)," responsável pela perícia
nos computadores da Casa Civil,
revela que as informações sigilo- "

sas do dossiê foram divulgadas
"

por José Aparecido Nunes Pires,
secretário de Controle Interno do
ministério. Os peritos do ill re-

cuperaram e-mails que haviam
sido excluídos no disco rígido
do computador do funcionário
(contratado pelo ex-ministro José

" Dirceu)e encontraram correspon
dêncía entre José Aparecido e An
dré Eduardo da Silva Fernandes,

" assessor do senador Álvaro Dias

(PSDB). Investigações parciais da
Polícia Federal também apontam
Aparecido corno um dos respon
sáveis pelo vazamento do dossíê,
O senador Alvaro Dias negou
que tenha sido o responsável.

"

Para o senador Garibaldi, a si

tuaçãoaínda não é delicada, por
que depende da apuração dos fa
tos. A delicadeza viria depois do

apurado. Ele disse que é necessá
rio ouvir todos os envolvidos, tan
to do Palácio do Planalto quanto
do Senado, Garibaldi considerou
ilegal e irregular o episódio e in
sistiu .na necessidade de investi
gação. O senador participou da
abertura do seminário Reforma
Tributária e Transferências Fis

cais, na sede do Interlegis, órgão
do Poder Legislativo. Senador Álvaro Dias e a presidente da CPI dos Cartões, senadora Marisa Serrano: ele nega o envolvimento

----------CARREIRA EM PAUTA-------------

LUIZ MARINS, CONSULTOR
E PALESTRANTE

"

As palavras movem, os exemplos arrastam
Não se iluda. Numa empresa, nada ocorre de baixo

para cima. Ou os dirigentes dão o exemplo ou nada, ou
pouco, ocorrerá. Não adianta falar. Não adianta fazer dis
cursos. Não adianta colocar faixas. Não adíanta pregai
quadrinhos nas paredes com frases de efeito e exortações
para a qualidade, para o atendimento ao cliente, para

"

a cortesia, para a prestação de serviços. Se os dirigen
tes não tiverem um genuíno comportamento e atitudes

'. "exemplares" tudo ficará no discurso, na intenção e pou-"
co ocorrerá de concreto, de efetivo dentro da e;mpresa no

"

dia-a-dia. Essa é a verdade, nua e crua.
"

Tenias feito várias pesquisas de antropologia corpo- "

rativa e os resultados são surpreendentes. Se você chega
num hotel e é friamente ou rispidamente atendido na re

cepção, pode ter certeza, Ó gerente do hotel trata as pesso-
" as e seus funcionários, fria e rispidamente. Se você é tra

tado CRm descortesia no supermercado, pode ter certeza

de que o gerente trata os colaboradores com descortesia.
Se você é tratado secamente pelas enfermeiras e atenden
tes num hospital, pode ter certeza - a direção do hospital
trata a todos da mesma maneira. Se você numa empresa
tem dificuldades em ser atendido com uma reclamação
ou pedido, pode ter certeza - a diretoria e as gerências
têm uma atitude negativa em relação a pedidos de clien
tes, e assim por diante. Se um garçom atende você mal
num restaurante, pode ter certeza de que o dono" ou ge-

rente do restaurante trata mal os seus funcionários. Os
funcionários de uma empresa repetem as atitudes e com

portamentos de suas chefias.Acredite'
Assim, é através dó exemplo e das pequenas atitudes

e comportamentos que emitimos no dia-a-dia, que pas
samos a visão e os valores de nossa empresa aos nossos

funcionários. Não adiantam campanhas, faixas, cartazes,
panfletos se não houver o exemplo da liderança, prínci-
palmente nas pequenas coisas.

.

Tenho visto empresas que gastam tempo e recursos

em campanhas institucionais de qualidade. São dez-nas
de peças - folhetos, faixas, livretos, pôsteres e até pales
tras falando e disseminando o conceito e a importância
da qualidade. Na prática, essas campanhas não têm eficá
cia. Por quê? Porque a liderança da empresa não está "de
facto" comprometida coma qualidade. E isso é demons-

.

trado a cada momento, a cada cemportamento, a cada de
. cisão da diretoria. Na hora de escolher os fornecedores,
escolhe-se não pela qualidade; mas pelo preço. Na hora
de comprar equipamentos, escolhe-se não pela qualída
de, �as pelo preço. Na hora de escolher a embalagem,

"

escolhe-se a mais barata e não a que melhor protegerá o

produto. Na hora de contratar funcionários, escolhem-se
os mais precários porque mais baratos. E a qualidade?

A qualidade fica no "discurso".
Da mesma forma, vejo os famosos programas derEn-

cantamento do Cliente". Na maioria das" empresas são
verdadeiras peças de ficção. Novamente uma campanha
é lançada com pompae circunstância, discursos e coque
téis. Mas na prática; os comportamentos emitidos pelos
dirigentes vão em direção totalmente oposta ao tal "en-
cantamento- dos clientes". '

Na prática os clientes são considerados imperfu:ten-' "

tes quando solicitam algumaatenção especial. Na prática
são mal atendidos pela diretoria. Na prática, os dirigentes'
são inacessíveis aos clientes. Na prática tudo o que puder
ser "tirado" do cliente e não "dado" ao cliente é a regra do
dia-a-dia. E o "encantamento do cliente" fica; novamente,
no discurso. -

"

-
"

Enquanto os dirigentes e "lideres;' não tiverem cons

ciência de que se não derem o exemplo de .atendímen
to, qualidade, comprometimento, atenção aos detalhes,
follow up, educação, cortesia, limpeza, respeito, etc.,
nada disso ocorrerá na. empresa, estaremos vivendo a

mentira dos quadrinhos e das faixas de exortação. Con
tinuaremos ouvindo a telefonista repetir,"com aquela voz

mecânica que nossa ligação é a coisa" mais ímportante
"

para a empresa e continuaremos a receber o tratamen
to-frio, descortês, descomprometido e sem os resultados
que esperamos, como clientes.

Lembre-se do ditado latino: '1\s palavras movem, os

exemplo arrastam". Dê o exemplo. Pense nisso. Sucesso!
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SABADO,. 10 D.E MAIO DE 2008 INTERNACIONAL &$ De forma singela quero parabenizar o Jornal O Correio do Povo,

'.

.

------

pelos seus 89 anos. E desejar no oportunidade, mais vitórias e ;��f:::'
-

sucesso prcfissienul o todos que integram suo equipe, para que PRESIDENTE

assim, unidos, possam trabalhar com entusiasmo, ético e sabedoria.SJS) DA ACIAG

CICLONE NARGIS

ONU suspende o envio de· ajuda
Organização diz que suprimentos enviados foram confiscados pela junta militar
BANGCOC

A ONU (Organização das
Nações Unidas) suspendeu
ontem o envio de ajuda huma
nitária a Mianmar depois de
a junta militar que governa. o

país ter apreendido os alimen
tos e os equipamentos envia
dos pélo Programa Mundial
de Alimentação para ajudar p's
vítimas do ciclone Nargis. Paul

Risley, porta-voz do programa,
disse em Bangcoc que a ONU
"não teve escolha" a não ser

suspender o envio de novas

remessas enquanto o assunto
não for resolvido ..

"Toda a comida e' todos

·

os equipamentos que conse

guimos reunir e enviàr foram.
·

confiscados" pela junta, acu

sou o porta-voz. Risley' disse
não saber ao. certo o motivo

pelo qual o material foi con

fiscado.
.

A recusa- da junta militar
birmanesa em aceitar

.

a pre
sença de agentes humanitários

· estrangeiros para ajudar as ví
timas do ciclone Nargis "não

tem. procedentes" na história
moderna do trabalho humani-

tário, criticou a ONU.,

Apesar de ter aceitado

ajuda internacional, a junta
que governa () isolado país
do sudeste asiático negou

- visto a agentes humanitários
estrangeiros para que pudes
sem avaliar a extensão do de
sastre e gerenciar a logística
das operações.

O governo de Mianmar
afirmou ontem que vai aceitar

ajuda material- do exterior para
as vítimas do ciclone Nargis,
mas não precisa "da presença'
de trabalhadores humanitários
estrangeiros. "Mianmar não
está em condições de receber

equipes de resgate e informa
ção de países estrangeiros",
disse a nota divulgada pelo
Myanma Ahlin, jornal oficial
do regime militar.

Uma semana depois da pas
sagem do ciclone, oficialmen
te, há cerca de 23 mil mortos e

42 mil desaparecidos, embora
os especialistas temam que o
número de vítimas fatais pos
sa chegar a 100 mil.

AGÊNCIA ESTADO

_.$

.

Governo quer distribuir ajud'a a vítimas por conto própria e proibiu entrada de voluntários estrangeiros

lQ
UJ

.t
::>
UJ
cc

.' Obama pode formar chapa com Hillary
Barack Obama ndmitlu que se vencer Hillary Clinton no corri.da pelo candidatura presidencial dos EUA poderá
convidá-lo poro formar o chapa do partido. "Não há dúvidas de que ele é qualificado poro ser vice-presidente. Não
há dúvidas de que ela é qualificado poro ser presidente". assinalou o senador do estado de Illinois à emissora de
TV NBC. Terry McAuliffe, que dirige o componho do senadora revelou que se il resultude continuar indefinido no

final de junho Hillary pode abandonar o luto e dor seu apoio o Obama. Segundo à CNN, o senador afirmou que se

conquistar o candidatura demecrnta iniciará o seleção poro o vice-presidênciÍl. "Evidente.ménte Hillary estaria em

qualquer listo. Elo é incansável, inteligente e capaz", disse Obama.'
.

M§g
.

Agradecemos a \lida Consentida, refletida, feus abraços de amor a nos proteger, teu sorriso"

Tuas mãos, tua pele, feus olhos, tua lufa, tudo que nos fez crescer. -

-No espelho da alma, agradecemos o imenso amor, amor, tão suave em teu peito,
Amor, tão puro e sem' medo, amor, tão mágico e pleno, da luz de Jesus, das bênçãos de Deus!

Agora está fal�ando uma flor, no jardim dos nossos corações, há um vazio.

�ei que foi Deus quem te colheu'e te levou pta enfeitar um jardim que existe no céu.
Não conseguiremos encontrar uma flor que nos faça esquecer essa dor.

. Dentro de nós aínda podemos sentir o perfume das rosas, que exalava de ti.

Mãe precisamos dizet: Amamos você, MO vamos nunca te esquecer.
Quando no céu no; encontrarmos, 'com lágrimas de amo;, vamos+e regar,.mfnha mã.e, minha flor.

Nosso Deus, abençoa esta criatura tã.o encantadora que nos deu a vida. .

Abençoa esta mulher, que foi mãe, amiga e companheira, hoje' e sempre, Amém! _

A famnia enlutada de lacfmar Teresinha Vieira. agradece a presença de todos,
famili!lres e amigos e convida pata � missa de 7' dia que se realizará na

,

.

Igr�!I Ma+riz �enhor Bom Jesus, centro em Guaramirim, as 19:00 horas do dia 1010512008.

Rússia desfila armas pela
1 a vez desde o fim da URSS
MOSCOU conflitos .militares não explo-

. A primeira parada militar dem por si próprios, mas são
coin mísseis intercontinentais e instigados por aqueles cujas
armamento pesado desde 1990 ambições irresponsáveis se

começou ontem na Praça Ver- sobrepõem aos interesses de
melha, no primeiro ato público países e continentes".

presidido pelo novo governante Segundo a imprensa inter
russo, Dmitri Medvedev. Co- nacional, o 'desfile .em Moscou
mandante Supremo das Forças

. foi uma clara demonstração de
Armadas, o presidente fez um força militar. "Nosso Exército e

breve discurso na tribuna ins- Marinha estão ganhando força",
talada diante das muralhas do . disse o presidente.
Kremlin e criticou os "conflitos - A Rússia celebra a cada 9

armados" motivados por "am- de maio o aniversário da vitó

bições irresponsáveis". ria do Exército VeTIÍlelho sobre
Medvedev criticou a polí- o nazista com uma parada na

tica ocidental de "revisão de .

Praça Vermelha, mas esta foi a

fronteiras" a� presidir o des- primeira com armamento pesa
file. "Devemos levar muito a do desde 1990. Bandas milita
sério as tentativas de interferir res e 8 mil soldados marcharam
nos assuntos de outros Esta- expondo armamentos pesados,
dos. Mais ainda, as -tentativas como mísseis balísticos Topol-

_

. de revisar as fronteiras". Além . M e tanques T-90. O pavimento
disso, Medvedev criticou vela- da praça teve que ser reforçado
damente os EUA, ao assegurar antes dodesfile para suportar o
que a história ensina que "os peso dos tanques e das armãs.
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���&$ Ouando Jaraguú ainda nõo era um município surgiu este jornal para registr�r , E-S'PORTEcada, instante de suo caminhada e construçõo de uma unidade administrativo forte. B��:;��I,·�---C--��' ,
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Hoje acumulam�s reconhecimento nacional. projetando-nos economicamente e PREFEITO DE

socialmente. O Correio do Povo alimenta-se dessa prosperidade e constról a cada dia JARAGUÁ DO SUL

um veículo mais experiente e de respeito. Parabéns o toda equipe deste veículo que
sustento o ideal de informar e levar o conhecimento aos lares jara9uaenses. W

Malwee e ACBF prometem um confronto emocionante no domingo, equipes brigam pelo liderança

LIGA FUTSAL

Malwee disputa um

clássico brasileiro
•

1
. ,

.

Time tem pela frente o rival Carlos Barbosa
JARAGUÁ DO $UL ' favoritos ao título e briga 'di·

A Malwee tem pela -frente retamente com a Malwee pela
um dos-maiores clássicos do' primeira colocação. Na visão
futsal brasileiro: o jogá con- de Ferretti, além do Carlos
tra o Carlos Barbosa, amanhã, Barbosa, Banespa e Petrópolis
às 13 horas no Rio Grande do também são fortes candidatos.
Sul. Não é a toa que a partida Com uina vitória no Sul, o téc
é rotulada como um clássico. nico acredita que a Malwee
Os times já protagonizaram as poderá' despontar' na tabela,
finais da Taça Brasil, Sul Arne- já que depois faz quatro jogos
ricano, Liga Futsal e particípa- em casa:

ram das quatro últimas edi- O time não terá o fixo Chi-

ções do Mundial de Clubes. co, que se recupera de uma

Desta vez o" confronto irá lesão, e o ala Ari, que cumpre
decidir quem despontará na suspensão. Por isso as peças
ponta da tabela da Liga Futsal. de reposição do técnico Fer
O time de Jaraguá do Sulteve nando Ferretti são Leco e Fa

tempo de sobra para Sj3 prepa- biano.
rar para a partida: Segundo o Para, Leco, uma das carac

técnico, Fernando Ferretti, a
,

terísticas da Malwee é o di
semana de.treinamento serviu namismo do, elenco. "Todos,

para colocar o time em dia, fi- os
'

jogadores têm condições
sicamenfe e tecnicamente. 'de chamar a responsabilida-

''A equipe pôde treinar de e disposição de sobra para
descansar e está, pronta pam jogar", relatou o fixo. Fabia-

• mais um clássico", comentou no tem a, mesma opinião que
Ferretti para depois informar Leco. "O nosso. grupo ,está

que é um jogo de seis pontos, acostumado a dividir as res

já que o time gaúcho é um dos ponsabilídades, todo mundo

sabe o que fazer dentro de,:

quadra, por isso o timetem o

mesmo nível-sempre", alegou.
. Chico deve voltar às qua

dras na próximaquarta-feira,
no toga contra' a Intelli, na'
Arena -Iaraguá.

GENIELLI RODRIGUES

O CORREIO DO POVO HISABADO, 10DE MAIO DE 2008

produzidos com tecidos do
mais alto qúalidode.

i
.' 7) 3371-5558 e-máil: kaiapos@kaiapos,com,br· www.káiapos.com.br

o principal objetivo da di
retoria do Juventus, com o

sócio-torcedor, é manter
em dia as despesas para
a manutençõo do clube.
Sem talar em números,
o presidente lido Vargas
disse apenas que "quanto
mais sócios, melhor". Os
benefícios de descontos e

de receber a camisa ofi
ciai do clube sõo atrativos
que podem 'chamar o tor

ceder 00 estúdio. Tomara
que dê certo. Seria uma

grande ajuda para o Mo
leque Travesso.
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EMOÇÃO

ESPORTE __ (5(3_ São 89 anos informando com credibilidade elmpnrclelldnde.
Um jornal que se preocupa e acompanha os principais fatos

de nossa região, dando as notícias sempre em primeira miro.
Parabéns e muito sucesso para todos àqueles que fazem parte

deste excelente jornal chamado O Correio do Povo. i)S)

VALTER MARlNO
ZIMMERMANN

, (OEM), PREFEITO
DE BARRA VELHA

,
'

,

Olimpíada da Apae deixará ·saudades
Destaque do campeonato foi a inclusão social por meio do esporte
JARAGUÁ DO SUL

As 18a Olimpíada Estadual '

,

das Apaes de Santa Catarina
terminou ontem ao meio-dia e

já deixa saudades. Isso porque o

evento foi considerado um dos
melhores já realizados no Esta
do. Os jogos ficaram marcados

pela alegria, entusiasmo, emo- .

ção e superação dos apeanos.
A presidente da Apae de

[araguá do Sul, Maria Teresa

Nora, disse que o evento só foi
um sucesso devido ao compro-

, metimento dos organizadores
e dos atletas, que "são mais do
que especiais", "Tinha compe
tição, mas não competitivida-·
de, até porque eles já são ven

,cedores. Cada conquista era

um desafio a mais para eles",
analisou a presidents.

Uma das çaracterísticas que
marcaram os jogos foi a inclusão

social por meio do esporte, pois
através dele os apeanos puderam
mostrar sua capacidade."Foi um

momento ímpar, eles mostraram
a importância do esporte com

harmonia", comentou.
,

Os vencedores garantiram
vagas para as 'Olimpíadas Bra
sileiras das Apaes. Jaraguá do
Sul estará representada pelá
atleta Daiane Silva, que ga
nhou ouro no tênis de mesa,
é a equipe de Bocha, primeira
colocada na modalidade.

No total, 900 pessoas de
190 municípios de Santa Ca
tarina estiveram na cidade
durante os seis dias de evento.
Os jogos envolveram mais de
150 pessoas entre voluntários,
patrocinadores, professores e

organizadores.

GENIELLI RODRIGUES

Basquete,juvenil'em mels
uma rodado do Catarinense

f'

, JARAGUÁ DO SUL equipe vença as quatro etapas,
As equipes de basquete ju- 'será declarada campeã estadu

venil masculina e feminina alo Até o ano passado eralevada
disputam neste final de semana em consideração a classificação
o Campeonato Catarinense da ao final das etapas, para Sé de
categoria. As meninas da Facul- cidir os finalistas.
dade Jangada/FME buscam a 'A equipe UIlÍIÍled!FME tem

recuperação na disputa. Depois difíceis compromissos neste
de ficar em terceiro lugar 'no final de semana. Jogando em

primeiro quadrangular, a equi- Criciúma, pelo Campeonato
pe busca o título da segunda Catarinense da categoria, os ja
etapa.da competição, que será raguaenses enfrentam as equi
disputada neste final de sema- pes de Blurrenau, Florianópolis
na em São José.

"

e os donos da casa. Em preces-
Com a mudança no regu- .

so de renovação, a equipe [ara
lamento, os campeões de cada guaense utiliza, a ' competição
quandrangular estão automa- para dar experiência' ao jovem
ticamente classífícados para elenco, quase todo formado por
o playoff final. Caso a mesma atletas infanto-juvenis. ,

•
-MeRinas da Faculdade Jangada seguem em bosta dá:recuperução notomeio

Time do'Planalto venceu por 9x3 a equipe da região Serrana, ficando com ouro

.Olympya conquista mais uma vitória
Triunfo foi fora dos gramad�s, com carta de captação de R$ '60 mil

JARAGUÃ DO SUL

O Olympya/Juventus teve

mais uma conquísta ontem de
manhã, desta vez fora dos gra
mados. As atuais campeãs cata
rinenses de futebol receberam a

,

carta de captação de recursos do
Governo do Estado para partici
par da segunda edição do princi
pal campeonato da categoria.

,

Agora as empresas poderão
incentivar o time, abatendo o

dinheiro no ICMS (Imposto so

bre Circulação de Mercadonas e
.

Prestação de Serviços), por meio
do Fundesporte. No total a capta
ção será de quase R$ 60 mil, sendo
que' 40% deste valor ficará reti
do no Fundo, para o incentivo ao

esporte. O técnico do Olympya,
Luiz Vieira, o Polenta, se emocio
nau ao receber a carta de captação.
Também pudera, são seis anos de
'dedicação e amor ao time. ''É uma

questão de sobrevivência, sem isso'
iríamos desistir de disputar o bí

campeonato", disse emocionado.
Para a presídente do Clube,

Rosália Birr, o documento era o
_ ,

� que faltava para impulsionar o

� 'time em busca de mais tim títu
� lo. "Com isso ficará mais fácil de
� conseguir patrocinadores", dis-.

,

se animada.

Niura,Demarchi (C), entregou o documento para Polenta e a presidente Rosália
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-&$ Neste aniversário de 89 anos do Jornal O Correio do Povo é importante ressaltar todo o

empreendederlsmp e liderança dos seus fundadores no ano de 1919. Adaptado,aos dias de
hoje, o OCP mostra seu lado moderno com um visual novo e riéo em informações.Parabenizo
aos dlreteres, jornalistas e empregados do Correio do Povo que fazem do jornal tim meio de

comunicação versátil, corajoso, e principalmente informativo. 9S)

rasil
DA REDAÇÃO

Os times da região Sul do
País começam Brasileírão nes-

'te final de semana. Considera
do o campeonato mais difícil
do mundo, os times possuem
tradição no torneio. No entan

to, o grande favorito da região
é o Internacional. Grêmio e

Atlétiço-PR correm por fora. Já
Fígueirense e Coritiba, apesar
de embalados, não devem bri
gar diretamente pelo título.

No entanto, o Figueira é a

única esperança catarinense
na competição. Em 2006, o

Figueirense realizou sua me

lhor campanha na Série A e

terminou a temporada no, sé
timo lugar. Neste ano, o títu
lo do Figueirense no Estadual'
renovou o clima para a equi
pe de Florianópolis. E gerou
planos ousados para a direto
ria alvinegra, que projeta um

desempenho ainda melhor. O
time da capital enfrenta a Por

tuguesa amanhã.
Já nos pampas, ó Grêmio

vem se recuperando das duas
últimas eliminações. O téc-

,

nieo Celso Roth disse que o

elenco está mais animado e o

clima no vestiário melhorou e

muito. "O ambiente é ótimo.
A semana foi muito importan
te. Precisamos batalhar para
manter a consciência, manter

o ânimo, o foco", comentou.

O comandante do time gre- -

mista reiterou que o Tricolor
está no mesmo nível dos ad-

CACÁ -ESPORTE
PAVANEllO.
PRESIDENTE

DAS FESPORTE

os

Furacão e$tá otimista e quer brigar para ficar entre os cinco melhores na tabela do Brasileirão

SÃO PAULO

_ Antes, a maioria dos clubes
da Série B montava elencos

encorpados para disputar o

Estadual e se enfraquecia para
tentar subir à elite do futebol
brasileiro. Agora, com receitas

, turbinadas, pelo Corinthians,
a promessa é de mais investi-
mento e times melhores.

Entre os clubes de fora-de
.� São Paulo, a Segundona pas
� sou a ser mais rentável do que

"
is os Estaduais. Assim, há até a

Timão 'dará visibilidade cio,torneio possibilidade de reforços para

versários e citou os recentes

tropeços de clubes como.Cru
zeiro e Palmeiras para sina
lizar que confia em uma boa

'

campanha no Brasileirão, .o
Grêmio encara hoje um dos
favoritos o São Paulo.

O Internacional é o gran-

o início da competição, depen
dendo do que ocorre em cada
clube. "O resultado da final
[do Campeonato Gaúcho) foi
fora do padrão. Mas a base da
equipe é boa e podemos fazer
alguns investimentos respon
sáveis", contou o presidente
do Juventude, Sérgio Florian.

É o mesmo pensamento do
presidente de Paraná, Aurival
Correa. Para ele, foi possível
manter um investimento pare
cido ao de 2007. 1sso porque
as rendas da TV da Série A,

de favorito entre os times
sulistas, não apenas pelo
título Gaúcho. O Colorado
apresenta um elenco forte
que vai jogar de igual- para
igual dom os grandes clubes
brasileiro.

Para a estréia contra o Vas
co amanhã, Abel irá escalar o

time reserva. A justificativa:
Copa do Brasil. O time resol
veu dar prioridade a competi
ção na qual já está próximo da
fase seínifinal, devido à vitó
ria sobre o Sport no primeiro
jogo das quartas.

Segundono inicio forte e com mais verbo
Com a participação do Corinthians a promessa ¢ de mais investimentos nos clubes

que chegavam a R$ 4 milhões,
foi compensada pelo projeto

,

de sócio-torcedor e pela nego
ciação de jogadores. "Da vez.

, anterior que estávamos na Sé
rie B, havia times como Hum
biara e Mogi-Mirim. Hoje, a

Série B está bem mais forte",
contou.

Poderá haver uma redução
de investimento entre os clu
bes de São Paulo. É que o Es

tadual, mais rico do país, gera
receitas bem maiores do que a

Série B.

O CORREIO DO POVO m
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'

1· Rodada
Hoje
l8h10 - Vitória x Cruzeiro
18h I D - São Paulo x Grêmio
18hl0 - Náutico x Goiás
Amanhã

_

16h - IntemaciOJial x Vasco ,

16h - Coritiba x Palmeiras
16h - Botafago x Spart

.

16h - lpatinga x Atlético-PR
18hlD - Aamengax Santas
18hl0 - Atlético-MG x Fluminense
18�10 - Partuguesa x Figueirense

Hoje
16h - Praia Clube x Banespa
17h - Cabo Frio x Cortiana
17h - Ulbra x Intelli
Amanhã
13h - Conas Barbosa x Malwee Futsal
14h - Unisul x Umuarama
Segunda-feira
17h - Minas x Banespa
20h15 - São Coetano x Petrópolis
20h15 - Colegial x Intelli

JARAGUÁ ee Silt
CAMI'HltJATO \lAIUEANIJ

•

e g' an es J
Grêmio, Inter; Figueira, Coxa e Atlético representam o Sul

2· Fase - 2· Rodada
Hoje'
Vila Lalau
13h45 - Supermercado Brandenburg x Roma
15h45 Kiferro x Galvanização Batisti
Arsepum
13h45 Operório x Strip Night ShawMagic
Wond
15M5 Atlétiéo x Estofados Contort Fine'
Coxias
13h45 JJ Bordados x Amizade
15h45 Coxias se x Barrobaxa Vidraçaria

PGMEIlODE

TAÇA PONERODE

Hoje
.

Campo do Botafogo
15hl5 - Atlético de Jaraguá x Vitória

M,aranhão
supera marca

o Troféu Maria Lenk pro
mete ser inesquecível para
Joanna Maranhão. Depois de
atingir o índice olímpico nos

,

400m medley, a nadadora ba
teu os recordes brasileiro e sul
americano nos 200m costas,
com o tempo de' 2m16s68. O,
melhor tempo do continente

pertencia à venezuelana Erin
Volcan (2m16s80). Já a melhor
marca brasileira era de Fabíola
Molina: 2m17s39.

"Depois de ter feito o índice,
relaxei. Se eu não tivesse feito
o, tempo nos 400m medley ia
sair dos 200m costas para me

concentrar nos 200 metros bor-
'

boleta", afirmou, em entrevista
ao SporI'V Em segundo lugar '

da prova chegou Fernanda Al
varenga (2m19s79), com Paula
Baracho completando o pódio,
com a marca de 2m20s86.

"Venciváriasbatalhas,voltei
a ter prazer de nadar. Comecei
a tomar anti-depressivos, faço
análise desde 2006 e começou

,

a dar resultado. Em 2007, o Pan
foi a redenção e agora passei
pela primeira batalha que era

conseguir o índic�. olímpico".
,1._�
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Comida, música e alegria na Winterfest
.

Festa oferece o tradicional almoço do Diá das Mães, no domingo
Quem ainda não sabe onde

almoçar com a mãe no dia dela
tem uma boa opção em Jaraguá do
SUl. Começou ontem (9) e vai até

domingo.í11) a. ZOa Wmterfest, que
. acontece na Sociedade Alvorada,
no Bairro Rio Cerro ill. Segundo
o presidente da sociedade, Mar

. celo Heinz Prochnow, a festa tem
como destaques: a gastronomia, a

música e o resgate da cultura ale
mã. Mills de seis mil pessoas são

esperadas para o evento.
A programação deste sába

do inclui desfile, que acontece
a partir das 14:30h nas ruas late
rais da sociedade, tarde dançante
,e baile, tanto na estrutura exter
na como no interior do salão. Os

ingressos custam R$5 reais até às
'

zlh. Depois deste horário, o pre-
'

ço sobre para R$10.
No domingo o tradicional

almoço de Dia das Mães, tem

como prato principal o marre

.co recheado. O buffet comple
to corn' quatro tipos de carne

custa R$lZ. Mas também tem
a .opção de churrasco, pelo
mesmo valor.

ki....

Winterfest deve reunir cerce de seis mil pessoas no fim-de-semana

«

BELÍSSIMA'

AJUDE vad TAMBÉM A ELIMINAR
O MOSQUITO DA DENGUE.

".�
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va.S8JIltárioJ. . PfteuJ. oa«aIaJe fatal.
f)elxe astampas stmfKfJ Qualquer� que pom

1�, Em� tmuoo: acumuIw' água mpreoonta pMgo,
, �J 'de doocarga pelo : GuardH§ em Iooal coberto 00
rmoos uma 'iezpor� : � com a tampafechada
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