
OCORREIODO
Jaraguá do Sul e Vale do Itapocu III. Fim-de-semana, 17 e 18 de maio de 2008 II N° 5.907 III R$ 2,00 III www.ocorreiodopovo.com.br

r:' ;Frete po r

6% 'mais caro
. '

O motivp é o reajuste de cérca de 9%'
. no preço do óleo diesel. Alta também

• _deve 'ser incorporada no preço dos
_ 'i1ltment6s em geral.

.
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Estudo britônico mostra que o
� número de espécies terrestres,

,

marinhas e de água doce regis-
,

trou uma queda total de 27% en

, tre 1970 e 2005. O Living Planet
"Index (índice Planeta Vivo), que

acompanha cerca de 4 mil popu
lações, revela que espécies ter
restres sofreram queda de 25%,
espécies marinhas caíram em

28% e espécies de água doce di
minuíram 29%. Segundo o fundo,
a destruição dos habitats e o co

mércio de animais selvagens são
-ns grandes causas do declínio das

populações.

Fonte: BBC Brosil
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Vorzeano com seis
partidas decisivas
Dos três grupos, só um terá de esperar a última
rodada para conhecer quem ficará ccmns vagas.
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Futebol americano
no João Marcatto
O Jaraguá Breakers estréia na Liga Cotarinen
se amanhã às 15h contra o Timbó Rhinos.
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Combate ao tráfico de drogas
, '

deve começ�r dentro de casa
Psicólogo diz que pais devem estar atentos ao comportamento dos filhos poro evitar o consumo.

Páginas 6 e 7
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Perspectivas ao profissional do setor de alimentos

CHARGE

PONTO DE VISTA

PEDRA SANTANA

ALVES, REITQíV\
DO CENTRO

. UNIVERS!TÁRlO DE
. JARAGllÁ DO SUl..

- UNERJ

A par da questão política que o tema

suscita, vale urna reflexão sobre o poten
'cíal que se descortina para a vasta cadeia
produtiva desse segmento que tem sido de
grande importância ao desenvolvimento
da humanidade. Se nos fixarmos apenas
no aspecto da alimentação como motriz
do desenvolvimento da sociedade, vamos

perceber o amplo campo para profissio
nais que optarem em atuar em um setor

tão amplo da economia em suas diferen-'
.

tes variações, da criatividade no desen
volvimento de mais itens para consumo.
ao trabalho científico e tecnológico que
envolve todo o universo da alimentação.
Trazendo o debate ainda mais próximo
da nossa realidade, percebemos que a re

gião Sul do Brasil, e de modo ainda mais

particular Santa Catarina, oferece grande

pótencial quanto à absorção de pesqui
sadores, engenheiros e nos diferentes
campos da vocação profissional desta
habilitação, impactando com isso todo o

mercado de trabalho .

É importante, contudo, orientar
a mão-de-obra que vai ocupar esse

mercado de trabalho sempre emer-
-

gente, porque a alimentação não se

restringe à produção em si, mas às di
ferentes aplicações do conhecimento.
Nesse sentido, na próxima terça-feira,
teremos a oportunidade de conhecer
um pouco mais sobre o assunto, atra

vés de evento organizado pelo curso de

Engenharia de Alimentos, pioneiro na

nossa região, com uma palestra que vai
esclarecer e posicionar qual o papel que
cabe a este profissional nas organizações.
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A indústria da alimentação vem ga
nhando destaque nos noticiários como

uma questão que preoclJpa a socieda
de. Não só pela perspectiva de estarmos
diante de uma crise que ameaça o for
necimento global de alimentos, prejudi
cando com mais ênfase os países pobres,
mas pelo seu impacto na economia mun

dial porque há posições contrárias ao

desenvolvimento de novas tecnologias que
incluem o uso de alimentos na geração de
combustíveis.

DO LEITOR

Progresso medido'
por sinaleiros

Em Jaraguá do Sul, o progresso está presente, inde
pendente do poder público, seja municipal, estadual
ou federal. Aqui, a vocação pelo trabalho, supera as

deficiências dos órgãos públicos e estes, além de não
colaborarem, ainda conseguem travar () .deslocamento
natural. Todos reclamam do trânsito da cidade e cons

tantes filas que se formam em muitos lugares. Somos

campeões em sinaleiros, até parece que medimos o

progresso pela quantidade destes aparelhos e cada vez

está-se instalando mais e formando novas filas.
Aqui no Jaraguá Esquerdo, está um exemplo práti

co e pelo mesmo critério, deverá ser-instalado, um

em cada saída à Rua João Januário Ayroso. Existem

lugares na cidade que a cada 50 metias temos que
parar num sinal.

Temos exemplos em Santa Catarina, como Araran

guá e Orleans, onde o trânsito acontece naturalmente,
controlado por rótulas. Em Araranguá não existe sina
leiro e em Orleans, há no máximo três, sempre fluindo
sem filas. Lá o progresso também está presente e o nú
mero de carros também é alto.

Nos últimos quatro anos foi gasto muito dinheiro
em pesquisas, projetos, sinalização e em mudanças
no trânsito em Jaraguá do Sul. Melhorou? Muito pelo
contrário, está cada vez pior. E tudo o que está sendo
feito, é para resolver os problemas de hoje. Quem está

pensando no futuro? O que será do nosso trânsito em

dez ou vinte anos? Em várias oportunidades, já tinha'

sugerido, abertura de uma via rápida, pelo centro da
cidade, passando nos fundos da Igreja Matriz São Se
bastião e saindo nas proximidades da Justiça Federal

(antiga Scar), para que possa aliviar o trânsito nas ruas

centrais, principalmente de quem está entrando pela
ponte Abdon Batista e que está seguindo para os bair

.ros.jaraguá Esquerdo, Vila Lenzi e Barra do Rio Cerro.
Nossos vereadores deveriam estar trabalhando por

isso, porém tudo está no mais. absoluto silêncio e cada
.

vez mais sinaleiros sendo instalados e as filas aumen

tando, infelizmente.

JOÃO PRIM, VICE-PRI£.SWENTE DA AMiE - ""'�'V""''''''''U

DOS MORADORES DO JARAGUÁ ESQUEflDO<

Os textos para esta coluna deverão ter no máximo 2,000 caracteres e podem ser

enviados para o e-mail redocao@ocorreiodopovo.com.br. ou por carte paro 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).
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FALA Aí!,

"Todo dia recolho
mmisinhas e mchimbos

de drogo (crock). "
VALDIR WLAl1, ZElADOR DO

MORRO DA SANTA,
em Guaromirim,sobre seguidos atos de
vandalismo em área turística do cidade.

" Há dois anos e

sete meses o governo
,

fechou os portas
da negociação. "

SARGENTO SOARES (PDT),
DEPUTADO, cobro'ndo o aplicação

integral da lei 254, aprovada em 2003,'
,

dando reajuste aos três mil servidores
da segurança pública.

"Ou�'brar o silêncio
é o formá de acabar

com o violência."
ALACIR LOURENÇO, CONSELHEIRA

TUTELAR DE JARAGUÁ,
sobre casesde abuso sexual contra

crianças e adolescentes.
'

Triste realidade
O promotor da Infância Marcelo Gomes da Silva, da Capital, anuncia que o

Ministério Públko vai agir para que as prefeituras melhorem as estruturas
dos conselhos tutelares. Foi durante audiência pública realizada em Flo
rianópolis a pedido das deputadas Ana de Luca (PMOB) e Odete de Jesus
(PRB). Com denúncias graves. Uma delas de que em alguns municípios do
Oeste eatérínense profissionais que trabalham nos Cfs ganham entre R$ 80 e

R$ 100 por mês, segundo o presidente da Associação Catarinense dos Conselhos
, Tutelares, Paulo Vendelino Kons. Uma situação pouco acima da linha de trabalho

escravo. E isso quando o Estatuto da Criança e do Adolescente completa 1 � anos,
sem nenhum resultado prático aparente. O promotor garantiu que se os prefeitos
não atenderem às determinações de adequações que se fazem necessárias, irão
responder a inquérito civil e, até mesmo, a ação civil pública.

PONTO FINAL?
A Canarinho não depositou e nem vai
depositar agora a soma correspondente
à indenização de terreno contíguo ao

terminal central para ampliação. Porque
a empresa precisa de tempo, alegam os

diretores, para obter recursos junto ao

Ministério das Cidades. Portanto, a obra, ,

não sai tão cedo. Aliás, já deveria estar

pronta há dois anos.

AINDA NÃO
Governo do Estado ainda não sinalizou
com projeto de lei beneftclnndo tam
bém os professores i nativos com o Prê
mio Educar, concedido apenas àqueles
em regência de classe. São mais de 23
mil aposentados esperando pelo .be
nefício prometido pelo secretário' da
Educação Paulo Bauer (PSOB). Emenda
do PT foi rejeitada pela base aliada.

SUSPEITAS
O vereador Marcos Mannes ,(PSOB) de
nunciou irregularidade na venda da con

ta-salário da prefeitura de Guaramirim
para o HSBC. Segundo o tucano, uma 'das
cláusulas obriga ,o servidor, se precisar de
empréstimo pessoal; a fazê-lo ereluslm-.
mente com o banco. O presidente do Le-

gislativo, Evaldo João Junckes (pn disse

ffl que apurará e, secentírmcdc a denúncia,
lê moverá uma ação de inconstitucionali
�
ex: dade responsabilizando o prefeito Mário

,� Sérgio Peixer (OEM).

O CORREIO DO POVO DSABADO: 17 DE MAIO DE 2008
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COSTURAS

JARAGUÁ DO SUL

O Partido dos Trabalhado-
res reafirmou ontem intenção
de ter o presidente do PP e

vereador Dieter Janssen como

candidato a vice na chapa
encabeçada pelo ex-deputa
do Dionei Walter da Silva.
Dieter, entretanto, confirma
disposição em ser candidato
a prefeito, como quer o diretó
rio estadual do PP. "Sabemos
que Dionei tem vontade de ser

candidato, como eu também.
O impasse está aí", declarou o

vereador.
Ontem, Dieter, Dionei, o

presidente do PT local, Mar
cos Scarpato, e o presidente
estadual do Pp, deputado Jo-

.

ares Ponticelli, conversaram

sobre uma possível coliga
ção nestas eleições, em um

encontro pela manhã, na

Câmara. Ponticelli voltou a

reforçar desejo do partido de
que Dieter saia candidato a

prefeito e que, em se tratan
do de coligação, a preferên
cia é pelo PT.

O deputado também foi
taxativo ao afirmar que está
descartada uma aliança do
PP com o PMDB do prefeito
Moacir Bertoldi, que deve
concorrer à reeleição e já
manifestou publicamente a

vontade de ter Dieter na cha
pa. O vereador diz que não,
mas condiciona a decisão
ao diretório local, que vai se

reunir pela primeira vez para
tratar de eleições na próxi
ma terça-feira, junto com os

pré-candidatos a vereador.
"Hoje venho conversando in
dividualmente. Vamos fazer
o debate no diretório", disse

,

POLITICA---------

o vereador, acrescentando
que o partido tem até 30 de
junho para tomar uma deci
são, quando acaba o prazo
para realizar as convenções
partidárias.

Dionei reiterou a intenção
"real" do PT coligar coin o Pp,
e lembrou do resultado do se

gundo turno da eleição para
governador em 2006, quando
os petistas apoiaram Esperi
dião Amin (PP). No municí

pio, o progressista saltou de
22 mil para mais de 41 mil
votos. Para o ex-deputado,
é natural que o PP defenda
candidatura própria o que,
entende, fortalece o partido.
Ele também frisou que o PT
não quer uma aliança só com

o Dieter, mas com o PP.

CAROLINA TOMASELLI Presidente estadual do PP (centro) intermediou encontro entre Dieter e Dionei

10 Encontro Suprapartidário Silvio Scaburri assume a presidência
discute os desafios da mulher PMDB volta a ter representante na Mesa Diretora, na vaga de vice

PT reafirma desejo de coligar com PP
Mas Dieter confuma disposição em ser candidato a prefeito, como quer a estadual

-�...""",-

""qi

JARAGUÁ DO SUL

OS desafios da mulher na

vida pública serão discutidos,
amanhã, no 10 Encontro Su

prapartídário, que acontece na

Acijs, a partir das 14 horas. O
evento é gratuito e inclui pales
tras, apresentações culturais e

-

café. Um dos painéis será apre
sentado pela deputada estadual
Ada de Luca (PMDB).

Também foram convidadas
a senadora Ideli Salvatti (PT), a

deputada federal Ângela Amin

(PP), a esposa do governador,
Ivete da Silveira, além da presen
ça confirmada das vereadoras da
região. Elas, mais a vice-prefeita
Rosemeire Vasel (pC do B) e a

MASSARANDUBA

O vereador Silvio Scaburri
(DEM) assumiu a presidência
da Câmara de Vereadores de
Massaranduba, no lugar de Abi
la Zanotti, colega de bancada.
A eleição aconteceu na última

quinta-feira, em sessão extraor

dinária, quando também foram
eleitos outros dois integrantes da
Mesa Diretora, que passa a contar
com um representante do PMDB.
Até então, a Mesa era composta
somente por democratas.

Em votação secreta, Scaburri '

foi eleito com os cinco votos da
bancada do DEM, incluindo o:

.

dele. Para presidente, também
se inscreveu o peemedebista Cí
rio Martini (PMDB), que recebeu

quatro votos. Já para a vaga de

vice-presidente, o vereador Iná..

cio Besen (PMDB) foi eleito em

votação unânime, depois que
t............. f� Abila Zanotti retirou o nome da.;L' Acordo de rodl'z·IO do -DEM.

� disputa. Zanotti ta.,::::."_ ,,- n" ins-
.

.

.

-

__�. é, � creveu para ser o primeiro secre- A mudança dos integrantes do i
O final do. legislatura já' que, segun-

� tário..e foi eleito com cinco votos, Mesa só foi p_ossíYel devido.� reflún- do o Lei Orgânica dp"tnunicípjo, o

:-.contraquatro para o outro candi- cio do pre�idente AbilO(\\f" ·,.J10 .. mandato é-de dois anos núncio
� dato 'ãvaga, Ivaldo da Costa (PP) ... " vice-presidente· Renato d IDS, levou em conto aço
�-Como se�do secretário perma-:" !lie do primeiro seGretótio, re- .. cio desta legiskítOro
� nece Valdir Zapellini (DEM), que 'visani, todos dG'DEM, no últrmo dia tos, paro permitir o

§ não havia renunciado e condu- 12. Eles poderiam ficar no cargo até presidente.

<'

secretária de Desenvolvimento
Regional Niura Demarchi dos
Santos, são as responsáveis pela
organização, através dos partidos
políticos que representam.

Única mulher na Câma
ra de Jaraguá, a qual preside,
a vereadora Maristela Menel
(PT do B) disse que o objetivo
é incentivar a participação da
mulher na política. Lembra que
a maioria dos partidos tem di
ficuldade para atingir a cota de
30% de candidatos, destinada a

elas. "Não precisa estar filiada
a partido, nem ser candidata.
Esperamos contar com a parti
cipação de mulheres de toda a

região", afirmou.

Presença confirmada, deputado estadual Ada vai apresentar painel ziu a sessão.

Scaburri foi confirmado presidente, como O Correio antecipou em janeiro
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COMBUSTíVEIS

Frete pode ficar até 6% mais caro
o motivo é o reajuste de cerca de 9% no preço do óleo diesel
JARAGUÁ DO SUL

O reajuste de até 9% no pre
ço do óleo diesel já preocupa o

setor de transportes da região.
Segundo empresários do ramo,
a alta vai resultar em um au

mento no preço do escoamento

da produção para as indústrias,
e também em produtos mais
caros para o consumidor final.
Isso porque o diesel, que hoje
custa em média R$Z,08, é um

dos principais insumos das

transportadoras.
"Precisamos aumentar o

preço dos fretes entre 4,5 a 6%.
Isso vai gerar inflação", alerta
o coordenador do Núcleo das

Transportadoras da Acijs, Jona
than Garcia. Ele lembra ainda

que em ZOOZ, o preço do óleo

representava 30% dos custos

das transportadoras. Hoje este

índice chega a 47%.
Segundo ele, o repasse pode

variar de empresa para empre
sa, de acordo com o segmento
em que atuam. Mas a indústria
dos alimentos deve ser uma das
mais afetadas. "Os alimentos
são os que mais dependem do

transporte rodoviário. Nesses

produtos o valor do frete é mais

significativo", explica. Nos ar

tigos de menor valor agregado,
como fertilizantes, arroz, açú
car, farinha e materiais de lim

peza, por exemplo, o impacto
também deve ser grande, já que
os preços não são suficientes

para cobrir o reajuste.
Para o vice-presidente para

a região do Vale do Itapocu
do Sindicato das Empresas de

Transportes de Carga no Esta
do de Santa Catarina, Thiago
Sardagna, todo o transporte ro

doviário da região deve sentir
o impacto da alta do diesel. "O
sindicato já se reuniu diversas
vezes para discutir o assun

to e a única saída que vemos

é repassar o aumento para o

preço do transporte. Não te

mos como absorver essa alta",
comenta. "Nosso setor já sofre
com cargas tributárias eleva
das, falta de infra-estrutura,
como as condições das estra

das, e o reajuste do diesel foi o

estopim para um aumento no

preço do frete", argumenta.

DEBORA VOLPI

Vacinação infantil inicia hoje
REGIÃO

A campanha de vacinação in
fantil contra a gripe inicia hoje, e

tem por objetivo imunizar todas
as crianças de Jaraguá do Sul
com menos de cinco anos. O pe
ríodo de vacinação no município
é de duas semanas, ou seja, deve
encerrar no dia 31 de maio.

A abertura da campanha de

vacinação ocorre das 8 às 17

horas de hoje na Praça Ângelo
Piazera, no Calçadão da Avenida

.

ESTADO DE SANTA CATARINÀ
PRliFEITURA DE JARAGUÁ DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Marechal Deodoro da Fonseca.
Serão distribuídas, no decor

rer da semana, cinco mil doses
da vacina que poderá imunizar
até oito mil crianças contra a doen-

.

ça. As demais localidades a serem

atendidas são as escolas de edu

cação infantil. A vacina também
será disponibilizada nos postos
de saúde. O município investiu,
até agora, R$ 403 mil na aquisição
da vacina e ainda investirá R$ 1Z5
mil até o final da campanha.

O PREFEITO MUNICIPAL DE'JARAGUÁ DO SUL, no uso de suas atrí
buições, torna pública a prorrogação do período de inscrições para o pro
cesso de SELEÇÃO DE PESSOAL EM C�TER TEMPORÁRIO - 01/Z008
- PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO, com vistas à contratação em

caráter temporário de profíssíonais de nível superior para a função de Mé
dico Clínico Geral (ESFJ, até o dia 06/06/Z008, na Secretaria Municipal de
Saúde, sito a Rua Jorge Czerniewicz, na 800 - Bairro Czerniewicz.

Jaraguá do Sul, 15 de maio de Z008.

SERGIO LUIZ FERRAZZA MOACIR ANTONIO BERTOLDI

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE PREFEITO MUNICIPAL.

"Precisamos aumentar o preço dos fretes entre 4,5 e 6%", diz Garcia

Fujamo prepara comemoração extensa
Semana do Meio Ambiente vai envolver estudantes e comunidade em geral
JARAGUÁ DO SUL

A semana do Meio Ambiente
será comemorada nos dias 4, 5 e

6 de junho e a Fujama (Fundação
Jaraguaense do Meio Ambiente)
prepara atividades especiais. O
objetivo do evento, segundo Ro
mis Roberto Bosse, presidente da
entidade, é celebrar a importân
da dapreservação do meio am

biente do município. Romis afir
ma que apesar da Fujama, que
foi criada em outubro de Z005,' Romis preside entidade e pede auxílio da comunidade na fiscalização
contar apenas com dois fiscais, a

comunidade é a principal fiscali
zadora interagindo com o órgão
através de denúncias. "Muitas
são as pessoas que nos auxiliam
através do telefone dá ouvidoría
da Prefeitura e fazem denúncias,
reclamações e sugestões", disse. .

A entidade realiza trabalhos
de conscientização em escolas e

associações de "bairros. Só no ano -

passado o órgão distribuiu mais
de 10 mil. mudas de árvores fi

'aplicou 459 notificações,

• 10<2.3 de maio - Entrego de pr�
10 nnfujomo.

.

• 9it{4 de·junho - Recreação ecológico dos 9 às 11 horas e dos
horas no Purque Molwee. , •

• .Dio 5 de jlfnho - Abraço no Rio Itopor.u entre us pontes Abdon Bottstg e ."

Olnvo Marquardt, às 9h. .

...

.

• DiQ 6 de junho - 1° Mini MoratoRD' rde.+A largodo seró no

Molwee às 8 horas. Às 14 horas hoy
P

antlo de órv()res no Ruo.
B090,;"0 Ilha do Figueira.

es

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



O' O CORREIO DO POVO
•

SABADO, 17 DE MAIO DE 2008

CRIMINALIDADE

ESPECIAL----------

Tráfico de drogas cresce na cidade
Delegado Uriel Ribeiro diz quejovens estão consumindo mais cedo

�-

JARAGUÁ DO SUL

Primeiro, o'DVD desapa
rece de casa. O adolescente
de 17 anos diz para os pais
que emprestou para um cole

ga cujo aparelho está estraga
do. Na outra semana, a mãe

percebe que o relógio, que
foi esquecido sobre a estante,
sumiu. Algum tempo após, o

pai vê que parte do dinhéiro
que estava na carteira "eva

porou". Os pais registram
um boletim de ocorrência,
achando que algum vizinho
aproveitava quando a porta
estava encostada para inva
dir a casa e roubar.

Aos poucos os "furtos" pas
saram a acontecer com mais fre
qüência. As jóias da mãe e até

alguns eletrodomésticos come

çaram a sumir. Os pais demo
raram alguns meses para perce
ber que o filho já não era mais
o mesmo: não tinha disposição
para estudar e trabalhar, não
conversava e não tinha vontade
de comer. O garoto, antes obe
diente e estudioso, começou
a passar as noites fora de casa

e se negava a dar satisfações.

Alguma coisa estava errada. O

que fazer agora?
A história acima é pura fic

ção, mas pode se assemelhar
a fatos da "vida real" de um

possível usuário. O delegado
Uriel Ribeiro comenta que,
para sustentar o vício, muitos
usuários começam vendendo
objetos da própria casa e de

pois se envolvem com crimes,
como tráfico, roubos, assaltos
e até homicídios. "É um ciclo
vicioso", resume.

Segundo Ribeiro, a droga
normalmente entra na vida
dos usuários durante a ado
lescência, normalmente na

faixa etária dos 14 aos 18

anos, e inicia pela maconha.
"É a fase em que o adoles
cente começa a sair de casa

e se relacionar com pessoas'
desconhecidas", explicou.
Entre os motivos estão, prin
cipalmente, a necessidade
de auto-afirmação perante o

grupo ou de se desinibir com

mais facilidade.
E a previsão do delegado

é alarmante: Ribeiro acredi
ta que a tendência é que o

<'

Aumento das denúncias está auxiliando a PM no combate ao tráfico

consumo aconteça cada vez

mais cedo. "Há alguns anos,
os adolescentes começavam
a usar drogas com 16, 17
anos. Hoje já vemos casos

de consumo por crianças de'
13 ou 14 anos", comentou. A
razão do consumo mais pre
coce, de acordo com ele, está
na própria difusão dos tóxi
cos. "O crack, por exemplo,
se popularizou e ficou mais
barato. Hoje uma pedra pode
ser comprada em qualquer
lugar: na balada, num lugar
menos movimentado e até na

rua", destacou.
Em relação à classe, social,

o delegado comentá que os

usuários com menor poder
aquisitivo costumam usar o

crack. A cocaína e a maconha
seriam drogas difundidas em

diferentes classes sociais, en

quanto o êxtase (comprimido
mais caro, que mistura várias
substâncias, inclusive cafe
ína) seria usado por pessoas
com melhor condição social,
durante as festas.

,dk

DAIANE ZANGHELINI Ribeiro acredita que peno para o traficante deveria ser mais rigorosa

Apreensão aumenta a cada
une, mostra levantamento

Levantamento da PM mos

tra que a apreensão de drogas
aumenta no município a cada
ano. No caso da maconha,
por exemplo, a quantidade
apreendida de janeiro até
30 de abríl deste ano quase
alcança a quantia retirada
de circulação pela PM em

todo o ano passado: 3.995g
em 2007 contra 3.895g nos

primeiros quatro meses de
2008, uma diferença de ape-
nas 100 gramas..

O major Waldo Herbster
[r. destaca que, apesar do
consumo e do tráfico de dro
gas crescerem no município,
o maior número de apreen-

(f) sões também está relaciona

.� do ao' aumento da� 'denún
i cias e a elaboração do TC

'�(Termo Circunstanciado)il:-
15 pela PM, que antes era de
� responsabilidade exclusiva
� da Polícia Civil. Ele é apli-

cado nas situações em que

o crime cometido tem pena
de até dois anos de prisão e,

por meio dele, o culpado se

compromete a comparecer
em audiência para respon
der pelo crime. No caso da

apreensão de drogas, o TC é

aplicado somente nas situa

ções de flagrante de porte de
tóxico para consumo.

PENA
Tráfico - De cinco a 15 anos

de prisão. Se um adolescente
for 'pego vendendo drogas, ele
deve ser encaminhado para
um '. Centro de Internamento
Provisório.

Usuário" - maior de idade

responde por porte de tóxico'
através de TC, estando sujei
to a penas alternativas, como

prestação de serviços à comu

nidade. Já o usuário menor de
18 anos normalmente recebe

acompanhamento psicológico
junto ao Conselho Tutelar.

Crack é mais
difundido

Para o 'delegado Uriel Ri
beiro, o traficante não tem um

perfil definido, não sendo, ne

cessariamente, usuário ou ex

usuário. Geralmente trabalha
em grandes grupos, subdi
vidindo os pontos de venda
entre os integrantes, criando
diferentes áreas de atuação.
"Em Jaraguá do Sul, a droga
mais difundida é o crack", co

mentou. Entre os locais com

maior número de ocorrências,
cita o Centro, a J" .ia Figuei
ra e a Vila Lenzi. �egundo ele,
o tráfico normalmente-é reali
zado por adultos.

.

Para Ribeiro, o tempo de

pena para o crime deveria ser

mais rigoroso, 'consíderando
o atual regime de progressão
de pena. "O traficante cum

pre um terço da pena e é li
berado. Então, acredito que

.

a pena mínima para o crime
deveria ser de oito anos, e

não cinco", opinou.
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Eles preferem
ser coretos

Os cerca de 120 jovens,
entre 12 e 21 anos, que com

põem a Ordem Delvlolay em

Jaraguá do Sul estão preo
cupados com o consumo de
drogas na região. Eles lançam
neste domingo, dia 18, a cam

panha Ano DeMolay Anti

drogas, que vai atingir todo
o Estado. A entidade prepara
uma série de ações, envol
vendo palestras em escolas,
pedágio, apresentação de au

diovisuais e distribuição de
material informativo sobre os

riscos do vício. "Quem sabe
falando de jovem para jovem,
o efeito será maior. Vamos
usar uma linguagem acessí
vel e queremos mostrar que
os jovens podem ir as festas,
se divertir, mas sem precisar
das drogas", explica o presi
dente do DeMolay de Jaraguá
do Sul, Vinícius Zavadniak.

Já o coordenador geral da

campanha, Affonso Hladkyi
Netto, destaca uma pesqui
sa realizada pela Unerj como

prova da relevância do assun

to. "Segundo a pesquisa, urn a

cada três jovens de Jaraguá já
experimentou algum tipo de

droga", comenta. Para ele, o

grupo de amigos, a carência e

a ausência dos pais são fatores
decisivos para o jovem optar
pelo caminho das drogas.
"Eles procuram um prazer
e acabam se viciando nesse

prazer", afirma. "Se não usar

drogas é ser careta, então nós
somos caretas. Sejam como

nós, sejam. caretas", sugere
Zavadniak. Outras informa

ções da campanha podem ser

obtidas através do site www.

demolayjaragua.com.br.

SINAL DE ALERTA
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Problema de toda família
"Falta de limites", leva ao usode drogas, alerta psicóloga
JARAGUÁ DO SUL

"Falta de limites". Esse é o

principal motivo que leva ao uso

de drogas, segundo a psicóloga
Dayane Kruger. A especialista,
que trabalha em uma casa de

apoio a usuários e dependentes
químicos, explica que tudo co

meça por curiosidade, e com o

consumo de bebidas alcoólicas.
A maioria dos jovens pensa que
pode parar a qualquer momen

to e uma droga acaba levando a

outra, ainda mais pesada. "São

pessoas carentes, que-não conse

guem lidar com as frustrações do
dia-a-dia. Vêem na droga um fal
so apoio. A droga dá prazer, mas

mata", alerta. A psicóloga afirma
que o uso de drogas leva a sérios

problemas de saúde, como dores
-

de cabeça, transtorno do pânico,
delírios e depressão.

A orientação é para que os

pais fiquem atentos ao com

portamento dos filhos e falem
abertamente sobre o assunto
para prevenir o envolvimento
desde cedo. "Não pode deixar
que os amigos e a escola façam

.

o papel dos pais. Tem que ter
autonomia. Saber aonde o fi
lho vai, que tipo de amigos ele
tem, o que faz -com o dinheiro
que ganha, principalmente se

são adolescentes", comenta.
-

A informação também é
uma importante aliada para
a família. Os pais devem bus
car saber mais sobre as drogas
e mostrar para os filhos que
eles estão a par do problema.
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"O usuório pode ter três finais: morre, vai preso ou vai parar em um hospital", alerta psicólogo

Tra.tamento pode levar tempo
Segundo o psicólogo, o recupera

ção de UJp dependente químico levo
em médio nove meses, ma.s após o re

torno à sociedade, o tratamento deve
continuor. Em alguns casos, é necessó
rio o internação e o recuperaçãõ deve

ser físico, psiquiótrico e social. "Eles
têm que ficor felizes sem os drogos_
Aprender o resolver os pro61emos e os

ansiedades sem o uso de drogas. A coda
recoída, é como se o tratamento tivesse

qu� começar novamente"; explico.

está envolvido com drogas, o

conselho é para que procurem
ajuda de especialistas o quanto
antes. "É necessário um resgate

Primeiro foram as bebidas, de
pois a maconha, a cocaína e a

mais forte delas, o crack. "Co
mecei por influência dos amigos
e por falta de estrutura familiar.
Trabalhava e o salário inteiro era

para comprar drogas", explica. No

início, ele acreditava poder parar
a qualquer momento. Mas o há
bito virou vício. ''Vendi geladeira,
mobília da casa, moto, tudo para

de valores. Um psicólogo pode
ter uma conversa e trabalhar o

auto-conhecimento, mas o pri
meiro passo para o tratamento
é a pessoa assumir que está
doente e que precisa de ajuda".
A psicóloga é enfática ao dizer
que o usuário pode ter três fi-

.

nais: "morre, vai preso ou vai

parar em um hospital". Quem
opta pelo tratamento precisa
do apoio dos amigos e da fa
mília. "Sozinho é muito difícil
conseguir sair", afirma.

"Se perguntar, eles vão negar.
Tem que ter informação e diá

logo". Já para aqueles que des
cobrirem que o filho realmente DEBORA VOLPI

A difícilluta contra o vício
Ex-usuário diz que perdeu bens e chegou a traficar

O jovem de 30 anos, E.]., vive
uma luta diária contra as drogas.
''Eu fui um perdedor. Perdi muita
coisa por causa das drogas. Mas

hoje, me considero um vitorioso",
revela. Com uma mistura de orgu
lho e ao mesmo tempo, de tristeza,
ele afirma que está "há três anos

limpo", ou seja, sem se drogar.
Ele lembra que a dependên

cia começou cedo, aos 14 anos.

comprar droga. Cheguei a roubar
e até a traficar". Quando foi expul
so de casa pelos pais, ele encon
trou o que define como "fundo do
poço" e resolveu procurar ajuda.
O tratamento que iniciou há três
anos continua até os dias de hoje.
'� vontade não deixou de existir.
Isso não vai acabar. Sou um ex

usuário, mas dependente vou ser

para sempre"! afirma.

SINAIS DO USO DE DROGAS
.

.• Olhos vidrados, avermelhados e pupilos dilatados • Sonolência constante • Falto de apetite
• Suores constantes • Dores de cabeça freqüentes • Pesadelos • Nóuseas e vômitos • Falto de concentroção

• Diminuição do coordenação muscular • Mudança de comportamento • Agressividode • Irritação
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Condomínio Horizontal de Lotes de Altíssimo Padrão

'R��jd�neial Cf)uqa!l�a de Chertres
A qualidade total de vida para a população de Jaraguá do Sul/SC, em breve!

o Investimento:
Para a realização de empreendimento desta magnitude, estima-se um

investimento antecipado do rnontante aproximado de US$ 5.500.000 (Cinco milhões e

quinhentos mil dólares) que Jaraguá do Sui �estará recebendo, gerando criação de

empregos de empreiteiros locais, consumo de materiais de construção da cidade entre

outros.

A Newland realizará antecipadamente todas as obras de infra-estrutura previstas
como galerias de águas pluviais, redes de água, esgoto, energia elétrica, iluminação
pública, asfalto, arborizaçáo, pintura de faixas de trânsito (5010), placas de ruas, sinalização
viária, tudo concluído antes do lançamento das vendas. As demais obras não elencadas
acima, como muro, portaria, clube, etc serão realizadas numa 2" fase que começará logo
após o término da 1 a fase e das vendas, ou seja, os compradores estarão iniciando as obras
de suas casas com a infra-estrutura 100% pronta, gerando segurança no investimento,
realidade ao comprador e a lucratividade almejada.

Meio Ambiente:
O Meio Ambiente sempre foi e será uma constante preocupação da empresa e

logicamente será transmitida a qualidade do futuro bairro residencial "DUQUESA DE
CHARTRES". A coleta de lixo em nossos empreendimentos são seletivas, o bairro contará
com estação de tratamento de esgoto, para uso exclusivo e outras recomendações que os

compradores receberão através de nosso manual do meio ambiente juntamente com o

contrato de vends.

AsVendas:
As vendas somente ocorrerão após todos os projetos concluídos, aprovados péla

Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul e demais órgãos competentes e registrados em

cartório, conforme as leis que regem tais empreendimentos no país, com todas as obras de
infra-estrutura concluídas onde os compradores poderão adquirir lotes em até 74 meses

para pagamento ..

A Empresa.

Newland Empreendimentos Imobiliários, com sede em Marília/Sp, foi a 2a

empresa do Brasil no seguimento de loteamentos a obter a certificação de qualidade ISO

9001, isto há oito anos atrás quando recebeu seu primeiro certificado internacional
expedido pela certificadora inglesa UKAS, já realizou mais de 120 empreendimentos, entre

loteamentos e condomínios fechados e abertos, nas mais diversas cidades do pais.

Atualmente são 08 empreendimentos em preparação para lançamentos em

2008/2009. Além de Jaraguá do Sul, estamos desenvolvendo projetos e estudos nos

estados do Rio Grande do Sul, Paraná e São Paulo;

o Empreendimento:
A Newland Empreendimentos Imobiliários há cerca de um ano atrás desenvolveu

a pesquisa mercadológica na cidade de jaraguá do Sul/SC e após esta pesquisa adquiriu
uma maravilhosa área com 361.000 m" de propriedade do Sf. Honório Tomelin.

Nesta área com lagos e bela topografia, indo pela estrada JGS-Ol O denominada
atualmente como Waldemar Gumz (antiga estradá Santa Luzia) que nasce no bairro da
amizade e vai até à Vila de Chartres, onde também encontra-se a igreja São João Batista,
num trecho a ser asfaltado de aproximadamente 2.500 metros e onde será realizado o mais

nobre, luxuoso e charmoso bairro de Jaraguá do Sul; As forças vivas do municipio, com total

empenho do Sr. Prefeito municipal já estão trabalhando para que este asfalto comece a ser

realizado ainda neste ano de 2008.

Será um condomínio fechado de altíssimo padrão que terá aproximadamente
200 lotes com metragem média de 600m2 que ocuparão apenas 35% da área e o restante

será compreendidos por lagos, áreas verdes, clube interno para uso exclusivo dos
moradores que contará com parque aquático (piscinas, inclusive com raia aquecida), pista
de cooper, salão de festas, fitness, espaço gourmet, quadra de tênis, quadra de futebol

society gramada, quadra poliesportiva, cancha de bocha e malha, playground para vários

tipos de idade, espaço de conternplaçáo (espaço "zen"), capela ecumênica, praças com

tente luminosa.
.

Segurança total (de primeiro mundo). Para completar, o

empreendimento terá LIm dos melhores sistema de segurança do estado, com fechamento

completo no entorno dos 361.000m2, cercas de alarme, aproximadamente 40 câmeras

digitais de alta resolução incluindo duas câmeras master que focalizam todo perímetro,
portaria com cabine blindada e na sua entrada portões em sistema "clausura", cancela com

abertura por biometria (impressão digital) dos moradores, ronda motorizada 24 horas,
sistema de canal interno de segurança via TV, internet sem. fio em todo o condomínio.

Enfim o futuro melhor bairro de Jaraguá do Sul contará com segurança de "1 D

mundo" que poucos empreendimentos no Brasil possuem e ainda terá paisagismo de
altíssima qualidade e belíssimo visual, que enriquecerá ainda mais ° empreendimento,
tanto dentro com fora.

o nome do empreendimento: Quem foi Duquesa de Chartres? - Nome:
Renata de França (1510-1575), filha de Luis XII (rei da frança) e Ana da Bretanha (Duquesa
de Bretanha), casou-se com Hércules II, este duque de Módena (1508-1558) e teve 5 filhos.

Cidade de Chartres - Sede do Departamento Euro-et-loir; às margens do Rio Eure,
a 96Kms de Paris (sul) com 42.000 habitantes. A sede do bispado possui uma magnífica
catedral do século XII-XIII e tem hoje sua economia voltada à equipamentos

.

eletrônicos/mecânicos.
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CRÔNICA

CARLOS HENRIQUE SCHROEDER, ESCRiTOR

Sobre amigos e chifres
Acho que vou comprar um divã, um ca

chimbo e instalar uma plaqueta com a palavra
"psicanalista" na porta do meu apartamento.
Se não bastasse a lamúria de minhas amigas,
pedindo conselhos a respeito das traições dos
namorados, agora dois amigos meus entra
ram para o seleto clube dos cornos. Eu tento
acalmá-los, digo que essas coisas acontecem,
eles choram, fazem cena, o típico comporta
mento do macho acuado. Um deles é um caso

atípico, é um "bicorno", pois a namorada,
recém divorciada, anda por aí com o ex-ma

rido e com mais um amante a tiracolo, um

verdadeiro alce, o coitado. Comprei para ele
o "Guia dos Cornudos", do escritor francês
Charles Fourier, para tentar consolá-lo, pois
o livro traz dezenas de tipos de chifrudos (de
tal maneira que praticamente basta estar vivo

para se enquadrar em um de seus exemplos).
Embora eu nunca tenha passado pela situa

ção (ao menos acredito nisso piamente), eles
acham que por eu ter uns livros encalhados
nas livrarias, conheço profundamente a alma
feminina (mas eu nem sequer entendo porque
elas usam salto alto, que deve doer, faz baru
lho e dá varizes). Para o "bicorno", expliquei
que poderia se enquadrar em três categorias:
manso, como Napoleão e Luís XVI, furioso,
como Otelo, que nem bem corno era, mas

agiu como tal, e os funcionais, que aceitam
ser cornos para tirar vantagem, como Abraão,
que fingiu ser irmão da esposa, vide o Antigo
Testamento. Aliás, pensando bem, ele é "hi
corno" em todos os sentidos, pois têm as ca

racterísticas do manso e do funcional. O ou

tro caso é mais grave, pois além de conhecer
bem o corno, conheço muito bem a mulher
e o "corneador" (e para piorar, os três me

pedem conselhos).
Contei para cada um deles uma história

do Antigo Egito, que nos remete ao escriba do
faraó Nebka: ao descobrir que sua bela esposa
recebia um-camponês em seus domicílios e

que ele, após o coito, costumava se lavar num

pequeno lago nos jardins do escriba, resolveu
colocar um jacaré no lago e usar sua influ
ência junto ao faraó para que a esposa fosse
decapitada. Por simples que pareça, a história •
diz muito sobre o dilema sexual do antigo.
Egito: mesmo num mundo onde homens
construíam pirâmides, os triângulos eram

intoleráveis. Mas eles não se impressiona
ram com a história, e cada qual continuou
com seu papel. Meus amigos chifrudos me

ligam quase todos os dias, com as mesmas

choradeiras, eu lhes digopara partirem para
outra, mas nada (se não me ouvem, por que
me incomodam? Eles que fiquem se enros

cando nos fios de luz pelas ruas, ao invés de
me perturbar). Eu lhes avisei: vocês parem
de choramingar ou escrevo uma crônica so

bre vocês! Dá para ver que eles continuam
cornos ... E me perturbando ...

···VARIEDADES-------�-

Do computador
para a vida real

Seth e Gino, se correspondem desde
criança, mos nunca se encontraram de
verdade. No noite anterior 00 gronde dia,
com medo, os dois convencem amigos o

tomarem os seus lugares. Mos eles deci
dem espionar seus amigos e dão de coro

um cem o outro. E então, tudo acontece.

. O mundo está de

cabeça para baixo'
Sempre em Frente! Neste livro Roberto
Shinyashikt se coloco 00 lodo dos jovens
e, com suo tradicional sabedoria, aponto
caminhos e insp.iro realizações. Ele irá
ajudá-los o tomar consciência de seu

momento de vida e, principalmente, os

convidará o perceber que são capazes de
enfrentar um mundo que hoje, aos olhos
de todos, está de cabeça poro baixo.

CIRANDA DE PEDRA
Daniel ameaço contar o passado à polícia. Na
tércio acuso Daniel de ser injusto. Divino tenta

convencer Eduardo o ir ao concurso. Natércio diz
a Frau Herta que loura nõo irá mais morar na

mansõo. Faísco foge para assistir ao concurso.

Natércio pede que Frau Herta entregue o ves

tido de casamento de louro. Julieta repreende
Cícero aer ter demitido Conrado. Margarida
reconhece o suéter de Elzinha em Jovelina e

Seu Memé diz que pegou emprestado. Jovelina
vence o concurso. Natércio jogo o vestido na

lareira.

BELEZA PURA
Joana vai presa e jura que jornais comprou me

dicamentos proibidos. Renato leva seu advoga
do para libertar Joana. Joana diz ter certeza que
tudo foi uma armadilha de Norma. Guilherme
se cnateia ao ver Renato defendendo Joana no

delegaCia. Norma ri 00 saber que Joana pode
ficar cinco anos na cadeia. Guilherme escuto

Suzy perguntar a Norma se elo já abriu a garra
fa de champonhe e fica desconfiado. Klaus diz a

Joana que acharam pedaços do roupa de Sônia.
Joana e Norma brigam na porta da clínico.

DUAS CARAS
Ferraço tenta abraçar Maria Paula e diz que elo
é a mulher de sua vida. Débora é levada para o

hospital e Antônio teme pelo bebê. Narciso diz
a Juvenal que está feliz por ele ter se entendido
com Evilásio. Clari�a vai 00 hospital apoiar An
tônio. Eva diz a Ramona que Rudolf está apai
xonado por ela. Branco vài à casa de Ferraço e

diz que engoliu seu orgulho paro pedir que ele
faça uma ,doaçõo para a universidade. Ferraço
diz que já ela rasgou seu cheque e o humilhou,
mas aceito fazer o doação.

AMOR E INTRIGAS
.Débora diz poro Felipe que está arrasada. Feli
pe diz que vai levar Romeu para o hotel. Ansel
mo consolo Telmo. Pedro visita Mario na cadeia.
Mario diz que quer sua vida de volta. Alice per
gunta poro Rafaela se Valquíria e Alexandra sõo

amigas. Valquíria liga poro Dorotéia e pergunto
sobre o pagamento do profissional para matar
Alice. Valquíria convido Dorotéia para almoçar
no restaurante de Camilo. Rafaela diz que apre
senteu Alexandra paro Valquíria. Eugênia chego
ao restaurante de Camilo.

ÇAMINHOS DO CORAÇÃO
Isis tem medo de virar uma vampira do mal e

fica invisível. enquanto Vavá e Pachola prote
gem seus pescoços. Demétrio grita o �ome de
Isis e Pachola avisa que irá pegá-Ia. Isis foge
e Demétrio fica arrasado. Tati grilo com Maria'

que elo devia ter morrido no lugar de Marcelo.
Maria diz gostaria que isso tivesse acontecido.
Tati fica sério e reconhece o amor de Maria pelo
pai. Beto a abraça. Guiga diz poro Beto que Tati

pode ficar na. casa dele, quando ele voltar Dar"

ilha com a equipe do Depecom.
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Final feliz para
megera das oito
Se depender do autor de Duas Coros,
Sílvio termino o novelo em Paris do
lodo de Rodrigo (Reinaldo Gianec
chini). Ele o atropelará quando elo
estiver fugindo do polícia, no último
capítulo. Elo foz tipo de pobrezirlha e

no mesmo capítulo, eles aparecerão
em Paris no apartamento dele. Silvio
mondo uma corto poro o mãe dizendo
que está bem e ainda levo JB para ser

o motorista particular. É mole?

Travesti vira
atriz de filme
Andréia Albertini, envolvido no

escândalo com o jogador Ronaldo, ,

fechou contrato poro estrelar quatro
filmes pornôs poro o ícaro Studios,
segundo o dono do produtora André
Sequeira. Os filmes serão lançados
em.DVD, Internet e poro telefonia
celular. O primeiro filme está previsto
'poro junho de 2008. Andréia também
preparo um livro sobre seus casos com

famosos e anônimos.

Briga banal

gera boatos
A dançarino Gr.ocyanne Barbosa

negou que tenho sido traído pelo
cantor Belo. "Ele não me traiu. Todo
casal brigo, e nós brigamos muito
porque somos ciumentos", disse elo.
Belo também negou o confusão. "Elo
é o mulher do minha vida. Jamais
iria magoá-Ia." Gracyanne e Beto
estariam em crise. A dançarino teria
descoberto ligações e mensagens de
outros mulheres no celular do noivo.

SUDOKU
E o amor
Um jovem casal viajava
pelo interior e, devido
o uma discussão, não
se falam por algumas
horas...

Nenhum dos dois queria
dor o braço o torcer até
que, quando passavam
por uma fazendo onde
haviam alguns porcos
e 'uma vaca postando, o

marido resolve quebrar
o gelo:
- São parentes seus?
E elo, mantendo o nível:

"

- Sim ... São meus

cunhados e minha sogro!

DIVIRTA-SE

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

repetir números em cada linha e cada coluna. Também
nõo se pode repetir números em cada quadrado de 3x3. PREVISÃO DO TEMPO Fonte: Ciram/Epogri

O tempo fico firme em se. Predomínio de sol
em todos os regiões, com nevoeiros no começo
do dia. Temperatura baixo no madrugado com
chance de geada nos áreas mais altos.

� Jaraguá do Sul e Região

.SOLUÇÃO .. Fases !la lua

NOVA CRESCENTE MINGUANTE

DOMINGO

MíN: 15° C
MÁX: 26° C
Sol com nuvens

'"

SEGUNDA

MíN: 17° C
MÁX: 25° C
Sol com pancadas
de chuva

L� LEÃO "

�,.:> (22/7 o 22/8)
:. '} Não espere resulta-

� u.-. dos imediatos
nos atividades e

projetos que estão em andamen
to. É fundamental fazer tudo de
formo preciso, com conhecimen
to e compreensão dos objetivos
que desejo atingir. Cuidado com

possíveis confroli�os.

)(
GÊMEOS
(21/5 o 20/6)
O dia é ótimo poro
conhecer novos

pessoas e descobrir
coisas que 00 ajudarão o melho
rar seu entusiasmo e interesse

pelo vida. Poro isso, você não
terá que fazer nenhum esforço,
o Universo se encarregará de
trazer tudo nos suas mãos.

#
LIBRA
(23/9 a 22/10)
Cuidado com seu

espírito de disputo.
Você pode criar bri

gas desnecessários. Sua irrita
ção e nervosismo estarão à flor
do pele e se você não souber se

controlar, pode criar situações
inconvenientes e deixar muito "

gente desaiu justo.

. 'II ÁRIES

4'" (20/3 o 20/4)
.

Você de repente
� [ ficará mais intros-

pectivo, e mais
sério, reflexivo e até mesmo

desconfiado. Utilize-se dessa
novo energia poro mudar algu
mas coisas em seu trabalho e

em suas finanças. Invisto seu

" dinheiro em algo mais sólido.

TOURO R" CÂNCER
(21/4 o 20/5) " �_""""J (21/6 o 21/7)
Você estará 'mais ;�-f� Busque suo famosà
voltado para os :, '.' sensatez. mos não

. ,
' amizades, o vida se deixe levar pelos

, social e os amores. Seu desejo - seus medos. Eles podem atropa- .

de amor está coda vetmaior, e ,Ihar e muito suas decisões. Você
isso está acontecendo desde o 'deve direcionar suas energias
início do mês. Se o amor já fizer: paro o sucesso dessas questões
porte de suo vida, saiba que este e nem de longe pensar em

é o momento poro aproveitar. desistir ou mudar de foco.

nr'VIRGEM
".

- "� ... ESCORPIÃO
(23/8 a 22/9) , "'IIt.lit,1 (23/10 o 21111)
H

• •

I ,'--�...."'..-_// .

'

.0JUSpecIQ mente - - .Hoje você estara-�:�e�::�
_

você está cuida- .• . maiS matemol do .

, .

,.:' ; ,1Ioso é bastante. C) .

que nunca. mas '

preciso, sem nenhuril desejo de . necessitando mudar

especulação. As'questões refe-' algumas coiSas que-não têm fundo-
.. rentes ao trabalho estão favore- �

, nadomuito bem. Você chegou o uma

cidas no dia de hoje, pois você noção mais dora do suo vida e por
estará avaliando cada posso em isso sabe o que realmente preenche
direção aos seus objetivos. suas necessid!!des emocionais.

CHEIA

TERÇA

ÔMí�: 17° C
.

MAX: 27° C
Sol com nuvens

,
'1

SAGITÁRIO
(22/11 o 21/12)

� Suo energia está

( { perfeito hoje. Não
existe impaciên

cia, somente uma forte vontade
de execução e realização. O
mor.oento é perfeito poro definir

planos e projetos até então
indefinidos. Questões em aberto
caminham poro uma solução.

,

'�.
': CÀPRICÓRNIO

(22/12 o 20/1)
.
� . Apesar de haver

.

alguma tensão, o

.
' ,,;dia de hojetelll

,

. chailce de ser bostànte promis
sor. O poténda�energético está
elevado e tudo vai depender do
maneira que você vier o lidar com

, ele. Procure não acumular tensões
em coso ou no trabalho.

o CORREIO DO POVO m.

SABADO. 17 DE MAIO DE 2008

• .1

AQUÁRIO
(21/1 o 18/2)
Hoje você estará

. muito sensível
às pessoas à suo

volto. Seu coração estará aberto
e pronto poro ouvir. Talvez você
tenho necessidade de buscor cen

selhos com alguém muito próximo.
Aque atento para não absorver os

sentimentos dos outros.

PEIXES

. til.. (19/2 o 19/3)
.. •• . A imprevisibilida·
�� de pode ser a mar·

ca do dia. Se ficar
'inquieto ou iiTitadiço"procure
fazer algo que posso direcionar
.essa energia de formo constru�
tiva. Uma viagem sem nenhum
planejamento, por exemplo,
pode ser uma boa pedida.
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,,/

A gatinha Laryssa lhavs Juncke�,
ontem Os pais

completou 2 anos,
" dindos,

Cleber e Elisangela, os avos, e os

mandam os parabens.

e A�sses são os Gêmeos Alison
exon�re. Os padrinhos Lídio eAntomo mondam um b .. -

elloo.

Parabéns poro Geovana quecompletou idade novo di� 13.

<'

Por Fabiane Martins

VARIEDADES---------

.

Os pais Maicon e Karin Aline
comemoraram o batizado da
filha Amando Tecilla, dia 10.

s:

tinha Larissa
Enfeitando a coluna a g� .

Nicocelli, para aleg�1U i��sõ:��niel.
Rosemeri e Emerson, e o

circulocoo@ocorreiodopovo.com.br

Amanda Cristina Wudtke 12/5/2008 1
�

Gabrielly de O. Pereira 12/5/2008 j
Richard M. Schulz 12/5/2008 i

-He-n-ri-qu-e-M-.-O-.-Oa--h-m-e=r=�_12·_/5_{2_00�8 1
lucas Ruan Alflen

Sophia Paes Castilho
Matheus E. Stenger
Miguel Dias
Beatriz Batista Kroin
Gabriella Della Giustina
Gustavo Samuel Alves

���..,.__-�

Kaun Érik Galuppo i
Cf!.RT6R/O REGISTRO aV/L, j
TlTULOS fDOCUMENTOS Ei

PESSOAS lURID/CAS �
MargotAdelia GrubbaLehmann j

Oficial Registrador i.
Rua:Arthqr Muller, 50 - 89251-030· Jaragua do Sul- se 1
FoneIFax:(47) 3372-0863 - E"lllail:rtdjaragua@bol.com.brj

..

fI!' pose para o coluna JoãoVitor Colombo com 4
P

, anos.
oro orgulho dos pois, quemondam muitos beijos.

l,-J'
A Simpáfico Co
/

completou 4
nulo LorenZetti .

Antonio e Áureoa:os di� 4. Os pai�
mandam 'os ��::::s�abriela

O fofi�ho Pietro completou

R�:::s dIa 9. �s pais Andréia eto, os avos e tios, e a "'a"
mondam os parabéns.

;
..

. ... ."
��..

"'"

�" .t.

Parabéns para Vanessa caro��: 6 .

Becker que completou 7 a�o� _

.

,
. Adelcio e DoracI, Irmao

Seus pais , .

.

Rafael e tia Fabia, deselam

felicidades.

ti'
'mlss LOU.
L O VE WEA R

�ara�éns para
LUCIano Angelo Menel
Rosa, que Completa

.

13 anos dia 19.
Toda a família deseja

felicidades.

Venha conferir jaquefas infanfis
a preço de' fábrica.

1E1t41j['I�rnl_
POSTO DE VE"DAS

3371-1147
RUI! JOlIqulrn Francisco Cle Paula. 295
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·?RISMa
.

IMÓVEIS

GIRASSOL· . CRECI 2567J

V' M'ais de 500 imóveis

V' Mais de ãücerretnres
.

eÓ, V' Mais rapidez em. vender seu imóvel.
,

,

.' V' Mais comodidade em atendimento
,

V' Mais segurança e facilidade

COM A CONFIANÇA DE TODAS AS IMOBILIÁRIAS QUE IRÃO lHE ATENDER
,

.

BarraSul
.

A imobiliária da Barra

�
.

. .�

IMÓVEIS

PIAZERA
I�CRECI5330
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II O CORREIO DO POVO
FIM-DE-SEMANA, 17/18 DE MAIO D.E 2008 �.�--------------------�----------

GIRASSOL (47) 3371-7931IMÓ'VEIS
PLANTÃO DE VENDAS

9955-4774Rua Cel. Procópio Gomes de Olivelra, 654 - Centro
Horário de Atendimento: 8hs às 12hs e 13h30min às 18ns de segunda a Sexta.

Cód. 2103-
Apto com 2
dormitórips,
sendo uma

suíte.t
banheiro,1 vaga
de qaraqern.e
de mais
dependências!
R$1S0.000,OO

imóveis
CRECI 550·J,

o B I L i Á

MENEGOTTI-

BarraSul
A imobiliária da Barra.

GIRASSOL
IMÓVflS

IMOBILIÁRIA

. Empreendimentos Imobiliários CRECI2567J
WOLFEPAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
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3371·8814. '�', .

ParelmovelS
Plantão 9653-5256

Empreendimentos Imobiliários
www.seculu·s.net

.

www.parcimoveis.com.br
i.mobiliariaseculus@netuno.com.br

�.EpitácioPessoa,415-JaraguádoSul

Edificio Figueira -

Apartamentos com suite +

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

vagas de garagem. Prédio com

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

.

com correção oo CUB

Res. Novo Horizonte -

Apartamentos com suíte + 2
. quartos, sacada com

. cburrasqueira € demais

dependências, 2 vagas de

garagem, Estrutura completa,
com Espaço Fitness, Espaço'

Gourmet Piscina, playground.

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

, com correção do CUB)

Ref 1003 - Centro - Ed. Dianthus -

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

garagem, área total de 422m2.
R$ 590,000,00 mais totes 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 60m' e piscina - R$ 290:000;00

ReI. 007 - Champagnat - casa c/300 m2 de

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

festas e demais dep., Garagem 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

TERRENOS

'Rel 2045 - Centro - Terreno cl 700m2(25x28) na

Barão contendo 01 casa residencial, 01 sala
G�mercl'll o n? aoa tarnentcs R¢ 750 DOli 00

Ref 2019 - Schroeder I -

Terreno com360m2 (15X24) -

R$25.000,00 á vista

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

R$ 65.000,00
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Empreendimentos Imobiliários
www.seculus;.nel

,[ASA AtV • JARAGIJÁ ESQIJERDO

�------------------------------------

www.parcimoveis.com.br
imobiliariasecu Ius@netuno.com.br

Plantão9973-8335

3371·8814
R.EpitácioPessoa,415-JaraguádoSul

VENIOE "1�rFA�UGA I �D�'INISfR� �I' ENGE�NH.R
LOCAÇÃO RESIDENCIAL

'

01 Quarto:
- Ed. Magnólia(Centro - próx Terminal) cl garagem R$ 450.,0.0.
- Ed. Platanus(Centro-prox. Rest. California)cl garagem, R$ 50.0.,0.0.
'- Ed. Platanus(Centro-prox. Rest. California)cl mobilia, garagem. R$ 60.0.,0.0.

02Quartos:
- Apto(São Luis: próx. Arroz Urbano) cl garagem R$ 40.0.,0.0.
- Apto(lIha da Figueira - próx. Posto Pérola) cl garagem R$ 420.,0.0.
- Ed, Jardim das Mercedes(Vila Nova - próx. Gatos e Atos) cl garagem R$ 450.,0.0. -

- Ed. Amaryllis(Vila Nova - próx. Via Pão) cl garagem R$ 580.,0.0.
- Ed. Dom Lorenzo(Centro - próx. Restaurante Califórnia) cl garagem R$ 620.,0.0.

03Quartos:
- Ed. Bartel(Baependi - próx. Caraguá) semi-mobiliado R$ 620.,0.0.
- Ed. Dom Lorenzo(Centro - próx. Restaurante Califórnia) ci garagem R$ 650.,0.0.
- Ed. MontVermont(Czerniewicz - próx. Alberto Bauer) cl garagem R$ 90.0.,0.0.
- Apto(Vila Lenzi - próx. Mercado Lenzi) cl piscina R$1.5DD,DD
- Apto(Centro-prox. Studio FM )cl 0.3 garagens. R$I.5DD,DD

Casas:

- Casa alv. -(SchroederD1 - próx. CSM) cl 0.3 quartos R$ 340.,0.0.
- Casa alv.(Jgpa Esquerdo) cl 0.3 quartos.R$ 80.0.,0.0.
- Casa alv. (Ilha da Figueira-prox. Farmacia Kuri) c/3 quartos. R$ 90.0.,0.0.
- Casa alv.(Guaramirim-prox. Fameg) cl garagem, murada. R$1.1 0.0.,0.0.
- Casa alv.(Vila Lenzi-prox. Arena)semi mobiliada. R$1.6DD,DD
- Casa alv.( Ilha da Figueira-prox. Posto Perola) cl piscina, murada. R$ 1.60.0.,0.0.

-Casa alv. (Centro - prox. Verdureira da Raquel) 0.2 garagens. R$ 2.4DD,DQ

-Casa alv.(Centro-prox. Colégio Abdon Batista). R$ 2.80.0.,0.0.

,

í

:t
i·

.r.

BARRA DO RIO CERRO - casa alv.c/laje, 20.1 m', terreno

c/4D8,9Dm'(14,5Dx28,2D), 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 dp. festas, paredes com massa

corrida, piso cerâmico, desp. abel ,",as em vidro temperada cor

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

construção, Rua Vergílio Satler, n° 133, R$ 315.0.0.0.,0.0., aceita Ap,
como parte de pagto no centro até R$ 120..0.0.0.,0.0..

VILA NOVA - casa alv. c/laje, c/117,5Dm', sendo 77,DDm'
averbada, terreno cl 375,DQm'(15x25), todo murado, 4qtos, sala,
copa, coz, 2 banheiros, lavanderia, despensa, fogão à lenha, Rua

Domingos Demarchi, n° 177 - R$ 175.000,00 aceita casa c/3
qtos em Barra Velha até R$ 75.000,00 como parte de pagamento

JARAGUÁ 99 - casa alv. c�aje 11 D,DDm', sendo 36m' averbada, terreno

cf 28�17m', 3qtos, sala, copa, cozz BWC, lavanderia, garagem,

despensa, toda murada Rua Arduino Perine n° 366 - R$ 85.000,00

Ref. - 325 - BARRA DO RIO CERRO - sobrado em alvenaria c�aje,
235m', terreno cl 4D5m'(13,5Dx3D), murado c/portão eletrônico,

sendo a parte inferior c/I16,m', copa, coz,. lavanderia, 2

garagens,bwc, sala de estar, churrasqueira, parte superior cl 119m'

em fase de produção cl aproxiinadamente 45% concluído e

constituído de suâe e hidro, 2q1os, bwc social, sala Intima, sala de TV

e sacada e nos fundos uma edícula c/27m' , Rua 522-Maria Alves de

Sales, n° 71 - R$172.000,00, aceita carro até R$ 20.000,00

LOCAÇÃO COMERCIAL

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

325,0.0. á 375,0.0..
- Sala cml. (Centro-próx. Jangada) cl aprox. 38m'. R$ 340.,0.0.
- Sala cml. (Centro-próx. Macol) 10 andar cl 32m'. R$ 40.0., DO.

- Ed. Alberto Marangorii(Vila Nova - próx. posto Mime) cl aprox. 35m'. R$ 40.0.,0.0.
- Sala cml. (Schroeder - próx. posto Mime) cl aprox. 3Dm'. R$ 450.,0.0.
- Ed. Tower Center (próx. posto mime) R$ 60.0.,0.0.

.

- Salas cmls.(Lalau - próx. BESC) cl aprox. 5Dm'. R$ 750,0.0.
- Sala cml.(Schroeder - próx. Panificadora Hora Certa) R$ 80.0.,0.0.

-saes NDVAS(Bam..-próx. BanraMariian) D2BWC, c/aprox.167m'. DeR$9DD,DDáR$I.DDD,DD
- SalaCml (Barre-prox. Ponte daArgi) cfaprox. 1 DDm', 0.2 vagasdeestacionamento. R$I.DDD,DD
- Sala cml.(Nereu Ramos - próx. semáfaro) cl aprox. 1 DDm' cl mezanino. R$1.DDD,DD
- Sala cml.(Guaraminm -lateral.Br 280.) c/aprcx. 9Dm', cl 0.2 BWC. R$1.1 0.0.,0.0.
- Sítio cl 0.2 casas e 0.1 galpão(Schroeder - próx. posto Mime) R$1.5DD,DD
- Ed. Bárbara(Centro - próx. Jangada) cl aprox. 2DDm�. R$1.8DD,DD
- Ed. João Batista(lIha daFigueira - próx. casado criador) cl aprox. 45Dm'. R$ 2.0.0.0.,0.0.
- Casa cml.(Centro - próx. Jangada) cl aprox. 35Dm'. Semi mobiliada. R$ 2.80.0.,0.0.
- Casa Alv.(Centro - próx. Verdureira Raquel) R$ 2.40.0.,0.0.
- Salas NOVAS(Centro - próx. Procon) Diversos tamanhos: de 32m' a 123m2:- De R$

420.,0.0. a R$I.6DD,DD
Galpões
-Galpão cl escritorio (Vila Nova - prox. Galeria Vasel).R$ 4.0.0.0.,0.0.
- Galpão Alvenaria (Guaramirim - Próx. Berlim) cl aprox. 96Dm' - R$ 5.0.0.0.,0.0.

-Galpão(Centro - prox. Banco Brasil) cl aprox. 55Dm'. R$ 9.50.0.,0.0.

Terrenos Para Locação
- Terreno (Chico de Paula, próx. Geração 30.0.0.) cl aprox. 35Dm'. R$ 380.,0.0.
- Terreno(lIha da Figueira- próx. Brasão) 3 mil metros R$1.DDD,DD
- Terrenos (Vila Nova - próx Fórum) c/1.8D7m' e 2.2DDm' R$1.2DD,DD e R$I.4DD,DD.

'�m�
,. �, .

Parclmovels
barrasul@netuno.com.br

VILA NOVA - terreno com 6.991 ,13m2 (29x128);
Ru.a José Marangorli - R$ 330.000,60

-

- BARRA DO RIOCERRO - Terreno cf
477m2(13,58x35,13) loteamento Gírolla, Rua Camilo

Andreatta � R$ 60.000,00

- Ref. - 228 - BARRA DO RIO CERRO - terreno com

22.415,99m2 (113,87x248,50), Rua Frida Piske,
defronte a fábrica de móveis Feeling Estofados -

R$ 35Q,POO,00
- BARRA DÔ RIO cÉÍ\hO - terreno cf 493,50

"(16,45x30,OO), Rua Virgilio �edro Rubini, R$ 85.000,00
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3055-0900
Plantão 9987-1004

COMPRA· VENDE· ALUGA· ÀDMINISTRA

CZERNIEWICZ -

CASA ALTO PADRÃO
1 suíte c/closet, 2

quartos, 2 bwc, 2

salas, escritório,
lavabo, cozinha

mobiliada, área de
festas, quintal,
garagem p/3 carros.

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

pagamento

ERTA IMPERDíVEL
e R$ 13Q.OOO,OO
or R$ 110.000,00

Flat San
Sebastian

duplex e todo
mobiliado.

------

- Sala. comercial centro, com 50 m2, r

banheiro. Ótima Localização..
Valor da

Locação R$ 800,00.

- Sala Comercial com 50m2 e 1 bwc. Centro

-R$400,00.

- Sala cornerclal na Alameda 25, com

72m2. Locação R$ 1.200,00 ultima

unidade

- Sala comercia) centro Guaramirim c/

r------------------r-------------------.---------------____J
180m2. Valorda Locação R$1.200,00

- Sala comercial cf 40m2 no centro. R$

300,00.

- Sala na Rua Jose Theodoro Ribeiro, .440
.

- ilha da Figueira aprox. 100,00m2. Valor:

600,00

com 500m2, 4 suítes, 4 salas,

dispensa, cozinha, lavanderia, bwc,
demais dep. R$ 390.000,00

VENDE OU TROCA-SE POR APTO

EM BC

.

CENTENÁRIO c/120m2 c/ 1 suite

mais 1 qto, 2 salas, cozinha,
lavanderia, garagem, dep., terreno

de esqulnac/ 450m2 prox a APAE

R$ 135.000,00

'quartos, sala, cozinha, banheiro,
lavanceria, garagem e varanda.

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

o restante parcelado em até 60 meses'

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

R$ 85.000,00

JOÃO PESSOA casa em alvenaria alto Padrão, com 1
,

suíte c/ closet, 3 quartos, 2 salas, cozinha,
lavanderia, garagem, bwc, churrasqueira, área

consnuída 230m2, terreno de 1500m2• Valor R$ .

230.000,00 neg.
'

CASA RIO DA LUZ em alvenaria, com 2 quartos, '

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

VIEIRAS - ULTIMAS UNIDADES - Sobrado geminado c/
.

2 suítes, 1 qto, 3 salas, coz., bwc, lav., chur. e gar. Área
total construída 170m2

JARAGUÁ 99 casa em alvenaria, com 2

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

Passaros. Terreno com 310m2.

R$13.000,00 entrada e restante
parcelado em até 60 meses.

RIO MOLHA em alvenaria, a 50m da

Prefeitura, com 3 quartos, sala, cozinha,
bwc, garagem e lavanderia. R$ 130.000,00

GALPÃO em GUARAMIRIM de

aproximadamente 1.000m2 e terreno de
50.000m2. Valor a combinar.

,

- Casa Madeira Vila Rau com 03

dormitarias, sala, cozinha, banheiro e

lavanderia. Valorda Locação R$ 450,00.

- Casa em guaramirim na rua Maria Adelina

Schmitz Weber - Res. Aqúarela com 02

dormitorios mais dependencia. Valor:

350,00

- Casa Álvenaria- Vila Lenzi, semi

mobiliada, com 01 suite mais 03

dormitarios, sala p'ara 02 àmbientes,
lavabo, cozinha com armarias, area para

festas com churrasqueiras, lavanderia,

escritorio, garagem para dois car.ros, piso
, larnínado e acabamento em 'gesso. Valor:

R$1.560,00

-. Apto Vila Rau com 02 dormitarias, sala e

cozinha conjugado, banheiro; lavanderia e

umavaqa de garagem. Válur da Locação
R$520,00.

- Kitinet Vila Lenzi - 01 quarto, cozinha com

lavanderia e banheiro. R$ 300,00
\
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MENEGOTTI
o AI M B L R �, ..

ParClmOVelS

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

Rua Barão do Rio Branco, 545 - Centro

COMPRA -_ VENDE - ALUGA - ADMINISTRA

5808 - PiÇARRAS 314,73m2.
R$ 20.000,00

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

5912 - TRÊS RIOS DO NORTE -

TERRENO COM 387,50M2 - 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,o.om2 - R$ 410.000,00

LOCAÇÃO
CASAS:

BAIRRO AMIZADE

-RESIDENCIAL VERSALES - RUA
FERDINANDO KRIEGER, 298 - 01 SUíTE,
02 aUTOS, SL, COZ., LAVANDERIA, BWC E
GARAGEM. TODA MURADA COM PORTÃO
ELETRÔNICO .

. RUA FRANCISCO DUTRA, N° 470 - 03
aTOS, SL, COZ., BWC.

BAIRRO VILA LENZI

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

BAIRRO ILHA DA FIGUEIRA

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

BAIRRO ÁGUA VERDE

RUA WALLY ENILIA MOHR, N° 301 - 02
OTOS, SL, COZ., BWC, LAV. E GARAGEM.

BAIRRO VILA RAU

RUA ERWINO MENEGOTTI, N° 364 - 04
aTOS, SL, COZ, DISPENSA, GARAGEM.

APARTAMENTOS:

BAIRRO CENTRO
- RUA PROCOPIO GOMES DE OLIVEIRA -

EDIF. ISABELA - AP. 1001 - 01 SUITE, 02
aTOS, SALA, COPA, COZINHA MOBILIADA,
LAVANDERIA, BANHEIRO E GARAGEM.

- RUA DOMINGOS DA NOVA EDIF. JACÓ
EMMENDOERFER - AP. 102

01 SuíTE, 02 OTOS, SL, COPA, COZ., LAV.,
02 BWC, DEPENO. DE EMPREGADA,.

CHURRAS., GARAGEM P/02 CARROS.
- RUA JORGE LACERDA, N° 310 - EDIF.
STA LUZIA - 01 SuíTE, 01 aTO, SL, COPA,
COZ., LAVO., BWC E GARAGEM.

BAIRRO JGUÁ ESOUERDO

RUA ADOLORATA PRADI, APTO COM 02
aTOS, SALA, COZINHA, LAVANDERIA,
BWC E GARAGEM .• APTOS NOVOS

BAIRRO JGUÁ 99

RUA JOSÉ MÀESTRI, SINo, 02 OTOS, SL,
COPA, COZ., LAVANDEruA, BWC, SACADA
COM CHURRASOUEIRA E GARAGEM.

BAIRRO AMIZADE

RUA JOÃO BATISTA RUDOLF, 49 - AP. 08-
02 aTOS, COZINHA, LAVANDERIA,
BANHEIRO E GARAGEM

KITINETE

BAIRRO CENTRO

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

SALA COMERCIAL:

BAIRRO VIEIRAS

AV. PREF. WALDEMAR GRUBBA, POSTO
BOGO & BOGO, SLS (01 à 08) da frente R$
600,00- SLS (09 à 14) R$ 500,00.
BAIRRO CENTRO - CENTRO COMERCIAL

RUA PROF. MARINA FRUTUOSO - PROX.
SUP. ANGELONI

SALAS COMERCIAIS - VÁRIOS
TAMANHOS.

BAIRRO CENTRO

RUA MAL. DEODORO DA FONSECA, 1082
-SL. 03

BAIRRO ILHA DA FIGUEIRA

RUA RINALDO BOGO, N° 216 - 29M2 - R$
380,00
TERRENO

BAIRRO ILHA DA FIGUEIRA

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

BAIRRO ILHA DA FIGUEIRA

30X20TMROS - RUA RINALDO BOGO.
riTIMA I 'lr \IIDADE R$ 500.00
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3370.0022
Rua Max Wilhelm, 729 - Baependi

.

prisma@prismaimoveis.com

TERRENOS
.

,,< • o'

OFERTA DO MÊS'
,.

CASAS
o,

• i
•

BARRA DO RIO MOLHA
2263 • Casa Padrão 200m' terr. 569 m' - 4

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

TRÊS RIOS DO SUL

AMI2ADE
0654 - Terreno 321 ,OOm' R$39.000,00
2210 - Terreno padrão 1.633,OOm' R$ 140.000,00
Aceita proposta.
GUARAMIRIM
2216 - Terreno ComerciaI2.S67,SOm' BR-280 Próx.
ao Estofados Mannes - Excelente Área Comercial
Consulte-nos.
JOÃOPESSOA
2239-2249 - Lotes de R$25.000,00, R$35.000,00 e

R$39.000;00 (Ao lado do Corpo de Bombeiros, JARAGUÁ ESQUERDO
'

Entrada 50% e saldo em até 12 vezes- Financiado
pela CAIXA). .'

.

2272· Casa 130,00 m' - terr. 351,00 m' Sala cozinha, 3 ÁGUA VERDE
TIFAMARTINS qtos, 2bwc ,garagem R$170.000,00·Aceita Propósta 2232 Galpão

��;�E��en0325m' R$55.000,00.
"

R$110,OOO,00

2211 - Terreno 342,00m' R$26.500,00 Aceita carro

nonog6cio.
. .

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

GALPÃO

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

CHÁCARAS
ARAQUARI.
2207 - BARRA DO' ITAPOCU 93.050,00 m'

Casa, pomar, rancho, etc. R$132.000,00.
2208 - BARRA DO ITAPOCU Chácara

35.425,55 m' área de �astagem R$ 88.000,00.

Apartamentos ,prordos
para morar 02 e 03'

Dormitórios
'financiamento pela
CAIXA ou Diréto com

a "Imobiliária

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

R$174.782,OO.
PiÇARRAS
2236 - 141m' área útil 4 qtos., sala, copa, coz.,
lavand., 2 bwc, 2 sacadas frente e lateral c/ churr.

R$130.000,00
VILA NOVA. Casas com 2 quartos por R$ 63.000,00
2225'· Ed. Capri II - Apto. com 1 Suíte, 2 .quartos, com Entrada de R$ 8.000,00 e Casas
Sala de. estar / jantar, coz, lavanderia, sacada co com 3 quartos por R$82.000,00 com

.

cburrasqueira . e 2 vagas na Garagem Piscin Entrada de R$10.000,OO. Financiamento
Privativa, Area de festas, Playground. pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.

�
� 3371-2357

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

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

"�-(iEE'RTA�D)(-S'EIVIA
+»:

..
-;"".:-,,,'--

<

�t:;:Ç.��." "":"':.�""'·>'·:'LJ�.,;,.:...:., .... :::±::SL<::: .. ,,·:.::.0L:�0�·,·é:·� .>>'<><: ��.;>.:=,."�,;,j�:"">,,,,",;,;;'"

* PODEM SER FINANCIADAS VIA BANCO.

L

IMOBILIÁRIA

�\Cha�e,
WOLFEPAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. Barra.Sul

A imobiliária da Barra

/.,AI

�{tª
Real.ua JI!a JoAAo-/

.

PIAZERA
I�mCREGI 1713-J '

?RISMa
IMÓVi'iH!El

GIRASSOL
IMÓVEIS

CREel 2567J.

Empreendimentos Imobiliários
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N IMOBILIÁRIA
(47)3275-1594

PLANTÃQDEVENDAS www.parcimoveis.com.br

H. WOLF CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
achave@netuno.com.br

. -

,

Rua Barão do Rio Branco, 221 - Jaraguá do Sul - se I �ww.imobiliariaachave.com.br
.

,
.

Edifício Vila Nova

03 dormitórios,
sala, cozinha,
BWC, área de

serviço e qaraqern.

Rat. 3811 Vila Nova - Apto - Edifício
Porto Seguro - 01 suíte, 02 dorm,
sala, coz, BWC, área de serviço,

.

sacada cf. chur. Pode ser usado FGTS e

fianc. bancário.

03 dormitórios, sala, cozinha, BWC, área de serviço
e garagem,

Ref. 1200 - Casa alvenaria - João Pessoa - com 03
dormitórios e demais dep.Valor 70.000,00 ( Aceita

troca por casa e terreno na negociação)

Ref. 0650 - Chico de Paula - Casa madeira com
SO,00m2 e terreno com 360,00m2, 02 dormitórios,
sala, cozinha, bwc e área de serviço. R$ 50,000,00

Ret. 202 - Barra do Rio
Cerro - Sobrado alvenaria

.

com 248,00m2, 01 suíte;
03 dormitórios, 02 BWC, 04

vagas de garagem e demais

dep. Terreno 432,00m2.-

Valor R$ 300.000,00

01·suíTE
02 DORMITÓRIOS
COZINHA E

ÁREA DE SERViÇO
SACADA
SALA PARA 02
AMBIENTES
PONTOS DE

- TELEFONE
TV E INTERNET
MEDIDOR
INDIVIDUAL
DEÁGUA

o Apartamento

IIIIII I: fi'.li•] � it
,.

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

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

NOVO ENDEREÇO:
AV. MARECHAL
DEODORODA

FONSECA, 1698

(EMFRENTE
AO �EGISTRO
DE IMÓVEIS)

NOVOS TELEFONES�' 3370-0888 • 3275-0077 • 3275-0500

23.1 - TERRENO NA BARRA DO
RIO CERRO Cf 2.. 150M2

6.1 - CASA EM ALVENARIA
NO BAEPENDI

7..1 - CASA MisrA NO BAEPENDI •

RUA FRITZ BARTEL

)

EXCELENTE SOBRADO
PRÓXIMO A MALWEI=.

GAlPÃO éOMERCIAl CI 540M2 -

PRÓX. AO CENTRO. CONSULTE-NOS!

4�1 .CASA MISTA NA VILA NeVA
RUA: 25 DE JULH.9t..."

12.1 CASA EM ALV. NO AMIZADE
RUA 1228, LOT. VILLE DE LYON

C'ÓD. 75.1 - CASAALV. - BARRA DO RIO
CERRO - RUA ILDOMAR K. SATLER,

PRÓX. MALWEE MAU-tAS. R$ 285.000,00

24.1 CASA PRE-MOLDAÓA
MISTA DE ITAÚBA - FIGUEIRA

..

CÓll,43.1 .. CASA NOVA - VIlARAU • 1 SUiTE,
2 QTOS, COZ., ÁREA PARA PISCINA, CHURR.,

GARAGEM PARA 3 CARROS. R$ 1511.001),00

CÓD. 70.1 - TERRENO
NO ÁGUA VERDE PRÓX.

IGREJA SÃO JUDAS.
RUAASFALTADA

450M. R$ 75.000,00

CÓo. 20�1 .. FLAT HOTEL
, SAINT SEBASTIAN

R$ 130.000,00.

CÓD. 55.1 - TERRENO
NO RIO MOLHA C/319.706M2.

R$ 130.000,00
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COMPRA· VENDA· FINANCIA· A"'ALlAÇAo
CONSULTE· NOS SOBRE OUTROS IMÓVEIS.

CREel n012567 (47) 3373.1343
9923.4221
PLANTÃO PERMANENTE

aguiar.ci@bol.com.br

OSNI CARDOSO DE AGUIAR

-

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

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

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

.

NEGOCIAVEIS

BAIRRO - QUAT! - 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,1 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 Gerro
ALBERTO G. MARQUARDT

CRECI12152

Rei 075 - Barra do Rio Cerro - Casa de Alvenaria (em
construção) cf 128m2 - 1 suíte + 2 qtos, bwc social,

sala, cozinha, copa, garagem cf vaga para dois

automóveis, área de serviço, área de festa cf

churrasqueira - Terreno cf 336m2 - R$ 150:000,00

Rei 065 - ERVINO - Terreno cf364m2 (120m da praía)

Rei 072 - Rio Cerro - Terreno com 27,OOOIlf - R$125.000,OO

ReI 073 - Barra do Rio Cerro - Casa Mista cf 68m' - 3 qtos,
bwc, cozinha - Terreno cf 337,5m' - R$ 69.000,00

3371-2117
INTERIMOVEIS Acesse outras opções em nosso.novo site

IN-TERMEDIÁRIA D,E IMÓVEIS LTDA. www.interimoveis.net

VENDE: AMIZADE - Terreno comercial oi área
total de 2.063 m2, fazendo frente em 23;00 pi
Rua Roberto Ziemann. contendo casa alvenaria
e sala comercial.

VENDE: BAEPENDI
- Apartamento
(novo) contendo 3
dormitórios (1
suíte), sala,
cozinha,
lavanderia, bwc
social, sacada cf
chorrasqueírae
vaga de garagem
pf 2 veículos, Rua
Bernardo
Dornbusch -

Residencial Caribe

'VENDE: ILHA DA FIGUEIRA - Terreno cl área
total 304,50 m2. Rua Rio Grande do Norte.

Apenas: R$ 50.000,00

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

duas vagas garagem. Residencial D' Angelis
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VENDE - ALUGA
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IMOBILIARIA

���
www.itaivan.com.br

e-mail: itaivan@itaivan.com.br

PROJETOS ARQUITETÔNICOS I INTERIORES
REFORMAS I ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS

Ref. 2023 - Amizade - Lot Blumengarten II -

Terreno Residencial c/ 346,50m2 c/ asfalto e

idéia de projeto - R$65.000,00

Ref. 2063 - Nereu Ramos - Lot. Resd. Demathé
- Terreno Residencial c/ 337,50m2 -

R$38.000,00

Ref. 2035 - Vila Lenzi - Terreno
Residencial c/526,20m2

OFERTA Dê 55.000,00 por R$49.000,00

Ref. 2046 - Amizade - Lot. Itacolomi II -

Terreno residencial c/ 358,20m2 c/ Asfalto -

R$75.600,00

CASAS I

Ref. 6298 - Amizade - Sobrado c/ 283, 13m2 - Su�e c/ closet e sacada - 2 dorm - escritório - bwc -

sala estar/jantar/inüma c/ lareira - lavabo - coz - desp. - lav - gar p/ 2 carros - área de festas c/ piscina
e bwc - R$495.000,00

Re . 2 - Estrada Nova - Casa Alv. cf
91 ,00m2 - 3 dorm - bwc - sala - coz - lav - gar

p/2 carros cf churr - R$120.000,00

CASAS NOVAS ._
-

-

,

. .'
.

,

,·::_t:tua:.�adr��·p'ed�,ólFràncken,::2l7 - Ce.ntro·.'-:· Plantão de Vendas - 9651-3412/9934-0019/9926-2929/9988-1520
�" .- < �." ,. • .. � I •

' -,
•

•

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

Ref. 4642 - Vila Lalau - Apto 107,88m2 - 2
dorm - bwc - sala - sacada - copa - coz - lav

- desp. - gar - R$95.000,00

lief. 4606 - Czerniewicz - Resd. Layne
Fernanda - Apto c/ 85,OQm2 - Suite - 2 dorm
- bwc - sala estar/jantar cf sacada - coz - lav

- gar - R$130.000,00

Ref. 6313 - Amizade - Casa Alv. - 2 dorm
bwc - sala estar/jantar - coz - lav - área de

festas c/ 1 dorm - bwc - gar - piscina -

R$220.000,00

Ref. 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

Ref. 6226 • llhada Figueira· Sobrado c/
214,00m2· 3 dorm- 2 bwc • 2 salas estar

sala jantar· coz • lav • área de festas c/ bwc •

gar p/ 2 carros· R$188,000,00

Ref. 6297 - Arnlzade - Lot. Bella vísta
Sobrado c/ 406,OOm2 . Suíte c/ closet- 1 Suíte

- 2 Demi Suíte • bwc • sala estar/iantar
escrítónc- sacada- desp .• coz • lav • gar pf 4

carros- área de testas- R$550.000,00

Ref. 4637 • Vila Baependi . Condo Resd. Bartel
- Apto c/ 91 ,06m2 - Suíte • 2 dorm - bwc • sala

estar/jantar· coz - lav - gar· R$119.000,00

Ref. 4631 - Nova Brasílía- Ed. Gomes· Apto c/
76,11 m2 - suae- 1 dorm- bwc • sala

estar/jantar· sacada c/ cburr- coz -Iav - gar
Á partir de R$95.000,00 • Entrada + saldo

parcelado

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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RIA
CRECI: 572-.1

Rua Reinoldo Rau, 585 - Centro • Jaraguó do Sul -SC

PLANTA0: CAMANDUCAIA 8817·3310 I GLEDSON 8843·5751 I ONDINA 9137·4292
ACESSE WWW.JARDIMJARAGUA.COM.BR

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

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

Ref JD 106;Z - Ed. Menegotti, 3 dorm,
sala com sacada, cozinha, 2 bwc, dep.
empregada, área serviço, sem

garagem.
Valor: R$ 97.000.00Ref Jd1007 - Casa em madeira lei na

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

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

desp., bwc soc., Piscina Consulte-nos

Ref JD 2056 - sobrado no Jguá Esq.
Loteamento campossampiero 1, c/área
de 220,00m', 1 suite, 3 dorm, sala,
Isacada, garagem, mesanino, COZ,
mob. Ótimo preço. Excelente preçol

Ref JD 2053 - Casa de alv, na Vila
lenzi. Rua Goiás, 466, c/área de

170,00m', 3 dorm, sala, coz, 2 bwc.

garagem, piscina, portão eletrônico.
Preço negociável.

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

RESIDENCIAL

I
LOTES - LOCALIZADOS NO BAIRRO

JARAGUÁ ESQUERDO - PERTO DO ARROZ
URBANO- COM TODA A INFRA-ESTRUTUA,

INCLUSIVE ASFALTO.
PRONTOS PARA CONTRUIR .

L

- COM UMA PEQUENA ENTRADA E O RESTANTE EM ATÉ 60 PAGAMENTOS.
70% DAS UNIDADES ESTÃO VENDIDAS. jJ

..
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Ruo Reinoldo Rau, 585 - Centro • Jaraguá do Sul -SC

PLANTA0: CAMANDUCAIA 8817·3310 I GLEDSON 8843·5751 I ONDINA 9137·4292
ACESSE WWW.JARDIMJARAGUA.COM.BR
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". Compra • Vende • Aluga • Administra

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

Fax: (47) 3275-1500 I Plantão: 9975-1500

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

CRECI643-J

4IVJETISTA LOF"1'

"�
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.

.

Compra, 'Vende, Avalla, Aluga, Administra
.

Casa', Lote, Apartamento, Chácara.

www.bartelimoveis.com.br
(47) 3275-1133 I PLANTÃO 9658-5584

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

Ed. layne Fernanda

ENTREGA 00 A1'ARTAMEHJO'EM�U[HO Of 2008
Oe ,-R, 1 35.09QOO. por,R' "I20.00Q()Oi

i

j , DADOS DO EDIFICIO:
'1 04 pavimentos
l 13 apartamentos

� .

, Salão de Festas cf Churrasqueira
Playground
Portão e Porteiro Eletrõnico

DADOS DO APTO:
01 Suíte + 02 Dormitórios
Sala de Estar e Jantar
Banheiro Social

. Cozinha

sacada com Churrasqueira
.

Lavanderia
Vaga de Garagem.

'

Bairro Czerniewicz
,

PRAZO DE ENTREGA:
MAIO DE 2009

'

'Valor R$ 120.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Res. Terra Srasi/is .

Com su íte + 02
·qtos, 02 vagas de
garagem. Sol da
manhã, sacada

c/churrasquelra,
Apto NOVO - para
ocupação imediata!
Áreade'141,5m2•

Res. Terracota

Próximo ao

Centro. Aptos
com 02 qtos,
parcelameto
direto com a

construtora em

até 50 meses!

Preços e condtções
�e lançamento!

VIL:ANOVA
cód. 1019/07 -

Terreno CC1Inercial
na rua 25 de Julho.

. Ótima
localização!

R$ 120.0 0,000

'Excelente terreno
próx, á SAMAE
.com 1.210m2.
Terreno plano,
rua sem saída.

imóveisplaneta� �a��O�:R���:.:�7���ro
www.imoveisplaneta.com.br/imoveisplaneta@terra.com.br 5 CEP 89251-400 - Jaraguá do Sui I SC

PLANTÃO AOS SÁB, DOM E FERIADOS NO 9176-0064

Cód. 1083/08
Casa de alven.
Suíte cl closet,

02 quartos,
sala estar, e

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

Cód. 1086/08
Barra do

Rio Cerro.
Terreno

com 372m2•
Consulte-nos!

Residenclel Moradas da Serra.
APTOS IORRE "8"
ENTREGAA PARTIR DE JAN/2009

01 suíte + 02
quartos,saGada

com churrasqueira,
prédio com elevador
Saldo na entrega das

chaves, financiado
pela CEIF em."

até 360 meses.

I OPORTUNIDADE! I
CENTRO - cód: 1074/08 -

Apto mobiliado, com 01
suíte + 02 qtos, sala, cozinha,
. sacada com churrasqueira

e duas vagas. de garagem.
Com 182m2 deárea total.

Prédio com piscina
integrada á área de festas

e sala de home theater.

Lot. Palm Springs
cód. 1079/08-

.

Lotes no Jguá
Esquerdo, com

completa infra
estrutura.

:rerrenos com

405m2•
Parcelamento
direto em até

60 meses!

Códj�'i768/04 - Êsquína COMERCIAL
próximo do Centro. C/1.420m2 (38mx42m),

ÓTIMA LOCALIZAÇÃO. CONSULTE-�OS!

LOCAÇÃO
- Apto NOVO com 01 suíte + 01 qtos, sacada cl
churrasq.; sol da manhã. Valor R$ 700,00 + condo

- Sobrado no Centro com 01 suíte + 02 qtos, 02
vagas de garagem. Valor R$ 880,00.

- Apto no Centro com 02 qtos, sala, cozinha,
02 sacadas (01 com churrasqueira) e garagem.
Valor R$ 590,00 + condomínio.
- Salas comerciais NOVAS no Centro. Consulte!
- Casa NOVA no Centro com 02 qtos, garagem.
Valor R$ 580,00.

.

- Casa no Tifa Martins com 02 qtos, cozinha cl
pia e garagem. Valor R$ 490,00.

Cód. 1085/08
AMIZADE,
Casa NOVA
com 01 suíte
+ 62 quartos,

área de festas
c/ churrasqueira,

, com 175m2
• -

de área const. .

_ILHA DA FIGUEIRA "'

cód. 1062/07 -

.. , Casa c/01 suite
,

+ 02 qtos, sala,
cozinha, área de

festas e garagem.
Ótima localização,
rua pavimentada.

Com 162m2 de
área construída,

e terreno
com 420m2•

.

Cód 10B7/0B,CondQminio .Jardim Cristina

IvÉNHA MORAR EM UM CONDIMINIO FE�HADOII .

VILA NOVA- êód.1077f08 - Casa de
alto padrão com 02 suítes + Q2 qtos,
sala com lareira, escrltóno, área de

festas com piscina, 3 vagas/de
garagem. COlll439m2 de área
construída e terreno cf 897m2•

Infra fura completa, asfalto,
fiação su rrânea, circuito interno de

.

monitoramento, portaria, ótima localizaçâo..

CENTRO, c6d. 1056/07 .

Sobrado próximo á
Duas Rodas, com 04
suites, escritório, dep.
de empregada, cozo

mobiliada, sala Intima,
área de festas com'

piscina e O� vagas de

garagem. Terreno
-corn 685m2 e 294m2
de área construída.
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Casa em construção no Amizade

Com 132m2 - Suíte com closet + 2 quartos, 2 vagas de garagem, área de
chur. externa, BWe social, lavanderia; cozinha, sala estar/jantar.

Parcelamento direto com o construtor. Previsão de entrega: 6 meses.

Apto tipo 1: 2 quartos, sala estar/jantar, BWC, sacada c/

churrasq., cozinha, lavanderia, garagem.

Aptos tipo 2, 3 e 4: Suite + 2 quartos, sala estar/jantar,
cozinha, lavanderia, sacada c/ churrasq., BWC, garagem .•

Localização: Centro

EAtrega: Jan 2010:

Apartamentos de 2

quartos + banheiro,
sala,'cozinha,
lavanderia e vaga
de garagem.
Entrega: Nov/2009.
Loçalização:

'-- Baependi

J. SANTOS FILHO Construtora e Incorporadora
gf}j� j.santosfil�@terra.com.br

Planta0 de vendas:

8434-2371

.. " TERRAPLENAGEM

,. Caminhão e retroescavadeira
Areia I Brita I Saibro I Barro I Pedra

(47) 3275-3934
.

fRe6idenciid :Ju(iana
A partir de
R$ 99.000,00

Residencial layne Fernanda

Aptos de 2 quartos,
sala estar/jantar, BWC,
cozinha, lavanderia,
sacada cf
churrasqueira e vaga
de garagem.
Localização: Vila Nova,
perto da Preteltura,
Entrega: 24 meses

.

Apto tipo 1:

I
- Suite + 2 quartos, COZINHA MOBILIADA TODESCHINI, sala

I estar/jantai;' sacada c/ churrasqueira, cozinha, lavanderia, BW'C
! social, garagem . '.

! Apto tipo 2:
Suite + 1 quarto, sala estar/jantar, sacada c/ churrasqueira,

! cozinha, lavanderia, BWC social, garagem:

Aptos com suite + 2 quartos, BWC, sala estar/jantar, cozinha,
. lavanderia, sacada com churrasqueira, vaga de garagem.

. Área privativa: 95',33m2 - R$ 120.000,00
Área privativa: R$ 81, 17m2 - R$ 115.000,00
Últimas unidades!!!

Entrega: gosto 2008 .

Apto suite + 2 quartos, banheiro, sala estar/jantar, cozinha,
lavanderia, sacada com churrasqueira, garagem - R$ 130.000,00

- última unidade.
-

-Personal... PISCINAS & CLIMATIZAÇAO

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



· ...

Im O CORREIO no POVO
•

FIM-DE-SEMANA, 17/18 DE MAIO DE 2008 IMÓVEIS

www.dejaimoveis.com.br·.dejaimoveis@netuno.com.br

Realiz� (\'eu aBlÚto.
Fone/Fax 47. 3275'-2990

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

REF.127 - Barra do Rio Molha - Terreno com

544,OOm2 = 16x34 em rua asfaltada c/escritura
valor R$ 65.000,00

REF.99- Centro - Cobertura com suíte com closet,
2 dormitórios, 2 salas, cozinha, lavabo, piscina,

sala home teather, garagem 3 carros. 40 x de
R$ 19.000,00

REF.35- Centro - Apartamento c/235m2 com suíte,
2 quartos, 2 salas, cozinha, lavanderia, dispensa,

garagem 3 carros. R$ 300.000,00 negociável
REF.05 - Rau - Terreno com 420,OOm2 murado em

.

rua asfaltada. R$ 65,000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



m· 5� 3275·3300 I 3055·0707

SPED·ITO'
msn: espeditoimov�is�hot�ail.com

skype: espectto.ímovetst
vendas@espeditoimoveis.com.br

IMÓVEIS - CRECI: 4364

* 3 dormitórios + 1 suite e dependência
reversível, com 1 vaga na qaraqern.
* 2 dormitórios + 1 suite.
* 1 dormitório + 1 suite.
* 5 salas comerciais.
* 12 pavimentos
* Churrasqueira na sacada;
* Piscina, salão de festas;
* Playgrond;
Finane. direto cf a construtora

financiado em até 120 meses.

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 124 - CENTRO - JARAGUÁDOSUL-SC

Espedito 8422-7��95"
1ii9996-6400

Karina 8422-7894
Walter 8823 ..0207

OUTROS IMÓVEIS:
Ref. 593 - Casa de alvenaria, 02
dormitórios e demais

dependências. Aceita-se como

parte do pagamento carro até
R$ 30.000,00. R$ 75.000,00
Bairro: João Pessoa.

Ref. 571 - Casa de alvenaria, 01
dormitório + 02 suites (01 cf
closet) e demais dependências,
área com garagem, 01 vaga na

garagem. R$ 170.000,00
Bairro: Amizade.

Ref. 555 - Casa mista, 05
dormitórios e demais

dependências, 02 vagas na

garagem. R$ 160.000,00
Bairro: Nova Brasilia.

Ref. 515 - Casa de alvenaria, 03
dormitórios e demais

dependências. R$ 58.000,00
Bairro: João Pessoa.

REf'. 531 - Prédio com 02

apartamentos, 02 dormitórios

(cada) e demais dependências,
01 sala comercial, mais 01
casa de madeira. R$
120.000,QO Cidade: Schroeder
Bairro: ltopavaçu
Ref. 510 - Terreno com área
total de 406m2, plano, com

escritura. R$ 48.000,00 Bairro:
Rio da Luz.

Ref. 543 - Terreno com área
total de 450m2, plano. R$
17.000,00 (à vista) Bairro:
Schroeder I.

Ref. 536 - Chácara (sem casa)
com área total de 20.000m2,
com nascente de água.
R$ 60:000,00 Bairro: Amizade.

HORÁRI'E'I)E ATENDIMENTO
De Segri�dà'a Sexta

8h30 às 12h e 13h30 às 1911

S.ábados
Da�'8h às 12hAceita-seoutrosimóviscomopartedo Fale com um Corretor Online acesse o site' wwwespedl·tol·movel·scombr

� p_ag_am_e_nto_(t_er_re_no_s,_ca_sa_s_ec_ar_ro�s) .

'. • •
�""" ���� I

Ref. 594 - Casa de alvenaria, 02 dormitórios + 01
suite e demais dependências, 01 vaga na garagem.

Aceita-se como parte do pagamento: Apto. até
R$ 85.000,00 (max. 04 pavimentos) ou carro até

R$ 30.000,00 ou terreno até R$ 45.000,00.
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Rua: Norberto Silveira Junior 233 Centro Guaramirim SC www.imobiliariaws.com.br

Ref. 0019 AMIZAOE/GUARAMIRIM
vende-se casa em alvenaria no bairro
amizade, com 1 suíte, 2 quartos, sala,

cozinha, 1 banheiro, lavanderia, garagem
e área de festas. casa com 145m2

terreno com 415m' casa financiável pela
caixa economica federal. R$ 160.000,00

ReI. 0029 CENTRO/GUARAMIRIM
vende-se linda casa no centro de

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

lavànderia. casa com 96m2 de area

construida e terreno com 464m2. casa

financiavel pela caixa economica federal.
R$ 223.000,00

Ref. 0004 CENTRO/GUARAMIRIM
vende-se linda casa no centro de
guaramirim com 1 suite master, 2

quartos, sala de estar, sala de tv, cozinha
sob medida, 1 banheiro, lavabo,

lavanderia, area de festas e garagem.
casa com 238m2 de area construida e

terreno com 700m'.

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

mista, com 3 quartos, 1 banheiro, sala,
cozinha, lavanderia e vaga de garagem.
77m2 de área construída, e terreno com

416m2. Grande oferta. R$ 48.000,00

vende-se casa em

alv., com 1 suite, 2
quartos, sala,
cozinha, 2 bwc,
vaga de garagem,
area de festas e

piscina. casa c/
180m2 e terreno ct
aprox. 900m2
R$ 175.000,00

vende-se terreno no bairro rio branco c/
10.7.732.50m2 de frente para SC 413.

R$ 160.000,00

,

Vende-se lotes

apartir de
R$ 28.000,00.
Financiamento
direto com a

imobiliaria.

ReI. 0018 CENTRO/GUARAMIRIM
vende-se linda casa no centro de

guaramirim c/l suite, 2 quartos, sala de
estar, sala de jantar, sala de tv, cozinha, 4

banheiros, garagem e ampla area de
festa. casa c/390m2 e terreno c/542m2.

R$ 350.000,00

ReI 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 R$ 260.000,00

'se imovel
comercia/residencial'
com 2 apartamentos
com 200m' cada e

moveis sob medida"
contendo 1 suíte,2
'quartos, sala, copa,
cozinha, área de

serviços, garagem e área
de festas com piscina
otimo acabamento. sala
comercial com 400m2 e

galpao com 150m2. área
do terreno 1.288,60m2

Financiamentos

CA'�1lA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Facilitamos seu crédito junto a CAIXA

*, Casas Prontas
* Lotes a venda em

diversos pontos da cidade.
* Loteamentos Próprios

Anúncios com validade de 5 dias após a veiculação.

'" )II
Ref. 0005

.- AVAI/GUARAMIRIM
vende-se linda casa em

alvenaria no bairro avai
com 1 suíte, 2 quartos,
sala, cozinha, 3
banheiros, área de

serviços, garagem,
área de festas e

piscina. 270m2 de área
construída terreno com

360m2. otimo
acabamento.

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

altura de seus sonhos ruas pavimentadas e

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

floresta nativa.

ReI. 0013 AVAI/GUARAMIRIM linda casa no

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

festas 60m2 de area construida e terreno com

306m2. casa financiavel pela caixa economica

federal. R$ 80.000,00

TERRENOS
Ref. 0067 AVAí 360 M2 R$ 25.000,00

Ref. 0032 TERRENO NO BEIRA RIO R$

30.000,00
Ref. 0046 MASSARANOUBA AREA DE TERRA

COM 283.000,00 M2

Ref. 0050 VENDE-SE TERRENO NO BAIRRO
, VILA CAROLINA COM 400M2 R$21 :500,00

Ref. 0034 VENDE-SE TERRENO NO AVAl R$
27.000,00

R�f. 0053 VENDE-SE CHACARA EM

GUARAMIRIM /BRUIDERTHAL ,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 avai/Guaramirim ,vende-se terreno

com 366m2. R$ 42.500,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Seu imóvel está aqui.

[bJ
HABITAT

.. " ..

CR£CI1583-1 �
oVENDE ®ALUGA

oADMINISTRA
www.imobiliariahabitat.com.br

3371.8009
PLANTÃO DE VENDAS 8405-6125

o prazer esta em cada
detalhe qual é o

tamanho do seu

sonho?

MORADAS DA SERRA -

Localização privilegiada,
espaço gourmet, com

fomo 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

Valor à partir de
R$ 111.279,88

ALUGUEL APTO.

www.imobil·iariahabitat,com.br hb·bitat@im·obiliaricihabitat.com,b·r·' Rua' Félipe Schmidt, 157 (próx. Millium) Centro

<

ALUGUEL QUITINETE

Fone/Fax: (47) 3370-070Q Pla_ntão: (47) 8408-0700
Rua Maria Umbelina da Silva, 120 Vila Lenzi - Jaraguá do Sul - se

www.imoveisemjaragua.com.br

APARTAMENTOS TERRENOS CASAS
_ v'.

::'
..

,', CASAS/APARTAMENTOS
ReI. 1711 - Chico de Paula - Casa de madeira com 2 dormitórios, R$ 55.000,00
ReI. 1001 - Jaraguá 99 - 3 dormitórios, sala, cozinha, bwc. R$ 59.000,00
ReI. 2091 - Casa - Vila Lenzi - madeira R$ 65.000,00
ReI. 801 - Estrada Nova - casa alvenaria R$ 70.000,00
Rei. 1851 - Rau - 3 dormITórios, sala, cozinha, bwc (Iorro de madiera) R$ 70.000,00
ReI. 1921 - Apto - Novo na Barra do Rio Cerro - 2 dormitórios, 1 vaga de garagem
R$ 75.000,00
ReI. 1991 - Casa -João Pessoa - 2 dormitórios, bwc, garagem - R$ 80,000,00
ReI. 1672 - Vila Lalau - apto em construção, Residencial Vermont, com 2
dormitórios, sacada c/churrasqueira, garagem, a partir R$ 90.000,00
ReI. 1901 - Rau -1 suite, 1 dormitório, bwc, garagem para dois carros.

ReI. 1401 - Barra Velha - casa 5 dormit.demais depend. R$ 85.000,00
ReI. 2111 - Casa - Guaramirim - 4 dormitórios, 1 bwc, garagem R$ 85.000,00
ReI.1971-Casa - Tila Martins- 2 dormitórios, 1 bwc, garagem - R$90.000,00
Rei. 2101 -Schroeder- semi acabada, 3 dormitórios, bwc, garagem R$ 90.000,00
ReI. 1701 - Água Verde, 2 dormitórios, cozinha, bwc, lavanderia R$ 95.000,00
ReI. 1931 - Área - Manso 200.000m2 R$l 00.000,00
ReI. 621 - Chico de Paula -casa/iunto comercial3 qtos, sala, copa, coz., 2 bwc
R$108.000,00
Rei. 541 -Ilha da Figueira - casa alvenaria - 65m' - terreno com duas casas - casa

madeira - 57m' terreno esquina - R$ll 0.000,00
.

ReI. 1891 - Três Rios dO Sul- R$110.000,00 com 3dormitórios, 1 bwc, egaragem
.. para dois carros.

ReI. 2071 - Apto - Jaraguá Esquerdo - 1 Suite, 1 dormitório, 1 vaga de garagem R$
117.000,00

.

ReI. 2041 - Casa - Vila Lenzi - 2 dormitórios, R$120.000,00
ReI. 1091- Casa 3 dorm. 2bwc, 2 salas portão eletr., piscina R$125.000,00
ReI. 971 - Barra - casa/junto comercial5 dorm. (r. Waitermarquardt) R$130.000,00
ReI. 1241 - Vila Nova - casa 130m2:madeira - R$130.000,00
lIel. 1661 - Ilenlro - apto em.consírução, Residencial )\quarelà, com 1 suite, 2

. dormitórios, cozinha, garagem, sacada c/chur. cf 119m'. R$.140.000,00
ReI. 1841 - Araquari - Sobrado com 3 dormitórios, 3 bwc R$ 140.000,00

.

ReI. 1841 :Casa -3 dormitóriós, 3 BWC, Araquari R$140.000,00
Rel:2031- Casa - Santa Luzia - Residénéia e 2 salas comerciais - R$140.000,00
Rel901 - Santa Luzia - casa suite + 2 dorm. + sala comercial R$150.000,00·
ReI. 18� 1 - Chico de Paula - Casa mista com 3 dormitórios, 2 saías, área de festas

-c/cnurrasqueíra e piscina R$160.000,00
R$ 831- Vila Lenzi -seuartos, sala, copa, bwc, suite, chur., cozinhaR$l 80.000,00

.

Rei.ll0l-Centenário- 2casasnomesmoterreno 150m'+70m' R$180.000,00
ReI. 1831 - Chico de Paula, 4 dorm., 2 bwc, 2 vagas de garagem R$ 230.000,00
ReI. 2131 - Casa - Amizade - Suite, 2 dormitórios, lavabo, área de testas, garagem

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

área de testas, piscina. R$ 1.000.000,00
ótimo para clinica.

p/2 carros - R$ 230.000,00
ReI. 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. 1511-8arra Velha - sobrado "alto padrão" R$ 260.000,00
ReI. 1521 - Baependi - sobrado alto padrão "interno inacabado" prox recr. Marisol
R$ 385.000,00
Rei. 2121-Área-JoãoPessoa - 7500m2 -com uma casa com 3 dorm. R$400.000,00
ReI. 281 - Penha casa alto padrão frente p/ o mar R$ 550.000,00
ReI. 1571 - Centro sala comercial ótimo para cllnica, c/255m' + 2 aptos 275m' +

sobrado c/piscina R$1.000.000,00

SALA COMERCIAL
ReI 1491 - Rau - sala comercial c/ garagem (prox. Unerj) R$ 35.000,00

ReI. 774n75 - Jaragua Esquerdo -prox. arena - R$ 53.000,00
Rel431 - Jaragua Esquerdo R$ 45.000,00
ReI. 1731 - Jaraguá Esquerdo R$ 46.000,00
ReI. 514/515 - Chico de Paula - terrenos 432m' R$ 47.000,00
Re1.1801- Água Verde- 455m2 R$ 55.000,00
ReI. 1961 - Terreno - Chico de Paulo 350,OOm2 R$ 55.000,00
ReI. 1951 - Terreno - Chico de Paulo 392,00m2 R$ 55.000,00
ReI. 1541 - Rau - terreno 360m' R$ 58.000,00
ReI. 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 -Ilha da Figueira terreno 1300m' R$ 71.500,00
ReI. 1681 - Ilha da Figueira - 370.801]12 R$ 75.000,00
ReI. 1531 -Ilha da Figueira - terreno 385,1 Zm' - 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-JGUÁESQUERDD-COND.DASAZALÉIAS (Cond. Fechado) R$125.000,00
Re1.1941- Terreno - Vila Lenzi 250.000m2 R$ 250.000,00

.

SíTIO / CHÁCARA
ReI. 861 - Molha/Massaranduba 260.000m' R$ 95.00rr,00
ReI. 551 -Corupa -1 casa de alv. "estilo chale" - 40.779,00m - R$l 05.000,00
Rei. 741- RiodaLuz-2 casas cl72m', em alv., águacorrente-6.200m- R$120.000,00
ReI .1141 - Garibalde - area de 5777m2.com casa R$ 220.000,00
Rel.1741- Garibaldi 75000m2 R$ 320.000,00
ReI. 663 - Massaranduba -7lagoas casas, area de testá 238.000m'. R$ 600.000,00

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

Tel.: (47) 3276·1572 . Fax.: (47) 3376·3659
Plantão: 8836·1971 I 8805·8708

Veja!!! Opções de imóveis aqui!

I
Adquira o seu!

Ref. AN 1002 Baependi - IApto Novo (98 m') c/ suite e

1 dorm., sala, copa, sacada
com churrasqueira, bwc,
garagem, ótima localização.
entr. R$ 36.000,00 restante
em 24 X. R$ 90.000,00 I
Residência (287m') c/ 3
suites, dormitório, sala de

Iestar, jantar, cozinha, salão
de testas, 3 vagas de
garagem, prox. Ao centro,
ac. imóvel de menor valor.
R$ 260.000,00

Rei. R 2002 Novissima IResidência c/ suite, 2 dorm.,
sala, copa, COZ., gar.,
churr.,excelente acabamento,
rua asfaltada. R$ 172.000,00

ReI. R 2001 N. Brasllia -

ReI. T 5001 Barbada -

Guaramirim - Amplo Terreno
c/ 200.000 m', e/nascentes,
ideal para chácaras.

Aproveite por apenas ...

R$ 86.000,00

C h á c a r a c o m:

1.462.500m2, contendo'
benfeitorias, 50 morgos i
de pastagem, 06i
tanques de peixes, 8,

r nascentes e plantações.]
cCorupá-SC, v ator ri
, 1.500.000,00.

""" Terreno com 67.500m2• Com 15 mil pés Terreno com 265.000m', a I, de eucalipto com idade de 5 a 7 anos'13 km do centro de Corupá !,

Corupá, pelo valor de R$ 21 0.000,00 �?:???�ci?: �al�r �e �$I
---,Terreno de 11.S00m',

: 3.700 pés de banana
.branca.üt casa de alv. de
: 120m2,rua Ervino Moreira,
'Corupá.Valor de R$
! 135.000,00.

Ref. A-1005 - Czerniewicz - Apto (86 m') - 1 Suite, 1
dorm., sala, copa, cozinha mob., lav., bwc, 2 sacadas

garagem, próx. Ao centro. R$11 0.000,00 Ac. proposta

Ref. R. 2006 - Três R. do Norte - Resid. (117 m') 4
dorm., 2 salas, bwc, lavandeJia, cozinha, garagens

escriturada. R$60.000,00 Negociáveis.

Terreno com!
37.S00m',todol
desmatado, próprio para,
chácara o u l
reflorestamento, a 4 Km i
do centro de Corupá, no ivalordeR$60.000,00. _'

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

Chácara de 128.000m2, 01
casa de alv. mais três
moradias, lagoas, terreno
cercado,80%em
pastagem. 01 cavalo, 08
cabeças de gado. Estrada
Rio Natal, Corupá. Valor R$
220.000,00.

Terreno com 4.000.0001
m'. Localizado no Morro'
da Igreja. Corupá, pelo'
valor R$1.600.000,00. '

SE VOCÊ QUISER VENDER ou ALUGAR
SEU IMÓVEL, FALE CONOSCO! "',""

Compra· Vende· Aluga· Administra seu Imóvel e CondomíniorAJ·eARIETUSA S. VEIGSDING ,TUSA) JADIEL VEIGSDING r-\
IMOVEISCreci: 11.765 Creci: 11707

- - -

[Casa com 195m2, terreno
'com 1704m', pomar nos

'fundos, terreno encosta no
'rio. Localizada no Bairro
i Seminário, Corupá. Valor R$
: 165.000,00.

.",." ... "..1

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

CORRETOR
,

DE IMOVEIS

TERRENOS
003 - Santo Antonio, terreno com área de 89.258,OOm' .

007 - Santo Antonio, com área de 52.352,OOm'.
014 - Nereu Ramos, com área de 990,29m'
020 - Corupá, terreno com área de 945,OOm'.
037 - Nereu Ramos, terreno com área de 714,OOm'.
045 - Vila Lenzi, com 450,OOm' .

056 - Santa Luzia, terreno com 300,OOm'.
057 - Santa Luzia, terreno com 300,00m'.
064 - Estrada Nova terreno com área de 89.000,OOm'
065 - Santo Antonio, com área de i05.000,OOm'.
069 - Nereu Ramos, terreno com 337,50mi.
109 - Nereu Ramos, área de 11,470,OOm' (ótimo pf indústria)
111 - Schroeder, terreno com área de 3.042,OOm'.
125 - Schroeder, terreno com 489,85m'.

R$ 500.000,00
R$ 120.000,00
R$ 97.000,00
R$ 30.000,00
R$ 97.000,00
R$ 55.000,00
R$ 25.000,00
R$ 30.000,00
R$ 180.000,00
R$ 70.000,00
R$ 25.000,00
R$ 250.000,00
R$ 45.000,00
R$ 27.000,00

APARTAMENTO
046 - Apartamento - Centro, com área total de 1_65,OOm'. R$ 175.000,00

CASAS

R$ 35.000,00
R$140.000,00
R$ 165.000,00
R$150.000,00

010 - Jaraguá 84, casa com 38,55m' 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 219,00m' e terreno cf 390,OOm'. Mais uma edícula de 70,OOm'. Negociável.
031 -Ilha da Figueira, casa de alv. cf 132,OOm' e uma de mad. de 50,OOm' cf terreno de 525,OOm'
(aceita apto de menor valor em Jaraguá, Florianópolis, praias ... )
040 - Água Verde, casa com i50,OOm' e terreno com 360,OOm'.
050 - Centro, com uma casa mista de i25,OOm' e terreno com 774,OOm'. Aceita Proposta.
052 - Vila Lalau - sobrado residencial ou comercial com 395,00m' e terreno com 375,70m'
074 - Nereu Ramos, casa de alvenaria comt 08,OOm' e terreno com 322,OOm'.
083 - Baependi sobrado com 250,OOm' e terreno com 548,00m'.
104 - São Luis, sobrado com 199,OOm' e terreno com 350,OOm'
154 - Schroeder, casa de alvenaria com 48,OOm' e terreno com 450,OOm'.
155 - BR 280, sentido Corupá, cf casa de alv. de 170,00m', lanchonete, mercado, borracharia, terreno cf área ��rox. de
20.000,OOm'. (aceita casa em Jaraguá). .." a combinar
168 - Estrada Nova, casa de alv. cf 70,OOm' mais edícula (acena carro na negociação) ,It 70.000,00175 - Nereu Ramos, casa de alvenaria com 72,OOm' e terreno com 378,OOm'. R$ 55.000,00186 - Ribeirão Cavalo, casa de alvenaria com i00,OOm' e terreno com 437,50m'. R$ 75.000,00188 - Santo Antonio, sobrado com área de 170,OOm' e terreno com 2.500,OOm'. R$100.000,00

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

SALA COMERCiAL E GALPM
085 - Sala Comercial térrea, bem localizada no centro da cidade, com 97,OOm'. R$ 160.000,00

smes
026 - Santo Antonio, com área de 475.550,OOm'.
044 - Nereu Ramos,com área de 50.000,OOm', com casa, área de festa, rancho, lagoas.
123 - Santo Antonio - com área de 80.000,OOm'. aceila carro na negociação.

R$ 500.000,00
R$ 300.000,00
R$ 75.000,00

ALUGUEL
João Pessoa - casa de alvenaria -

R$ 480,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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3370-1122 19117�1122' Ivana I:apraro
www.ivanaimoveis.com.br

ivana@ivanaimoveis,com',br

. Corretora de

Imóvei§"

Rei. 2004 " RESIDEtlCIAL LAYNE FERNANDA, BAIRRO, CZERNIEWICZ, 1 SUiTE, 2
QUARTOS, SALA, COPA, COZINHA, BWC, LAVANDERIA, 1 VAGA DE GARAGEM,

SACADA COM CHURRASQUEIRA. PREÇO: R$ 125.000,00

2000, RESIDENCIAL VENEZA, BAIRRO VILA LALAU, 1 SUITE, 2DORMITORIOS,
BWC SOCIAL, SALA DE ESTAR/JANTAR, COZINHA/ÁREA DE SERViÇO, SACADA
COM CHURRASQUEIRA, 1 V�GA 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 atéa próxima edição deste jornal.

HELIANO' (4jCr8422â�22835
.

. 8412-8933
Corretor de imóveis www.imoveisjaragua.com.br
"UM NOVO CONCEITO EM IMÓVEIS PARA JARAGuÁ DO SUL E REGIÃO"

APARTAMENTOS
Ref 2010 apto 100m' Centro em

construção
Ref 2017 apto 100m' Czerniewicz .

Ref 2015 aptos a partir ile 94m'
Centro

TERRENOS
.

.

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

CHÁCARAS
Ref 3010 na Barra, 11 O.OOO,OOm'
Ref 3011 na B�rra, 127.000,00m'
Ref 3012 na Barra, 124.000,00m'
Ref 3013 Schroeder 12.500m'

Ref. 1001 ' CASA NO
BAIRRO AMIZADE,
LOTEAMENTO CHAMPS
ELYSSES, 1 SUiTE, 2
DORMITÓRIOS, SALA DE
ESTAR E JANTAR,
COZINHA LAVANDERIA,
BWC SOCIAL, GARAGEM
PARA 2 CARROS. PREÇO:

. R$265.000,00

ReI. 1009', CASA NO
.

" BAIRRO AMIZADE, 1
'

SUiTE,2
DORMITÓRIOS,
COZINHA MOBILIADA,
BWC SOCIAL, SALA
DE ESTAR E JANTAR
CONJUGADA,
DISPENSA, GARAGEM
PARA 1 CARRO

R$: .210.000,00

ReI. 3000,
TERRENO NO
BAIRRO VILA

LALAU, TODO
MURADO,
-PLANO, ÁREA:
357;00m'.
PREÇO:
R$ 90.000,00

,

OPORTUNIDADE: Olimo Prédio (sobrado)
NOVO com 2 apartamentos independentes, ambos com suíte,

.
mais 2 dormitórios e demais dependências. Área construída:
271,27 m2. ( 136,10 m2 Apto. térreo e 135,17 m2 Apto.
superior). Terreno com 406 m2. Construção de ótima
qualidade, em local alto e tranqüilo, no bairro Czerniewicz -

Jaraguá do Sul. Averbado. Valor: de R$ 360.000,00 por
R$ 320.000,00. (aceita imóvel ou vecuíode menor valor)
Contato: 3371.1970 ou 9929.8265 CRECI: 14237

TERRENO EM BL UMENAU SC VENDE-SE OU TROCA-SE POR IMÓVEL EM JARAGUÁ DO SUL
,

Cqmercial/Residencial- Rua 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 70m do lado

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

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

CONTATO FONE (47) 9929-8265

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Resid'enciallucila
Lara em Vila Nova .

Aptos cf 1 suite + 2

quartos ou '3
quartos. Todos cf
sacada e chur. À
partir de 100,000,00
-entrega em

out./2008

EdificiO Klein - centro
RS 220.000,00
Apto c/120m' 2 dormitórios
sendo 1 suite cf closet, BWC
social. sala de estar e jantar
conjugadas, cozinha.

.

mobiliada, sacada cf
churrasqueira, área de

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

Água Verde - Terreno
420m2 1 'surte + 2 qtos,

sala de estar, coz,
lavanderia R$
122.000',00

: Res. Premier
À partir de R$ 99�900,OO

ArulrJª.IDJ!!l.1!!�Sala cf
dois ambientes, sacada
cf churrasqueira,
Cozinha, lavanderia e

estendal, 1 suíte + 1
ou 2 dormitórios.
Cnnsulte-nes

Res. Campagnat A partir de 160.000,00
Prédio cf 3 aptos por andar, Elevador,Área de lazer cf piscina

Playground e churrasqueira, Central de gás, Aquecimento de água
Apartamentos Sala cf 2 ambientes,Cozinha integrada,

Lavanderia,Sacada cf churrasqueira, Sufte cf sacada + 2 quartos

AIlartamentos
Sala cf 2 ambientes, cozinha integrada, sacada cf

churrasqueira, 1 sufte e 2 quartos, lavanderia, bwc social.

Duplex tiQo 3 cJ 220m' privativos, sala de jantar e estar, 1 surte
máster cf sacada + 1 suíte simples, 2 quartos, bwc social,

coz, lavanderia, salão de jogos + terraço �om churrasqueira e

Prédio
cf elevador, medidor de

água e gás individual,
portão e porteiro

eletrônico, salão de
festas como

preparação para split

Res. BETEL A partir de

R$ 78.000,00

Residencial Don Caliel

Res. Dom Pedro BL.2 . Aptos 1 suite + 1 dorm" au 2 .

dorm., sala cl dois ambientes, bwc social, duas
sacadas por apto. sendo 1 com churrasqueira à partir

de 85.000.00

Aptos de 2 quartos cl aprox. 50m2 Vila Rau

Entrega Nov. 12009. Ótimo pi investidor
sacada cl churrasqueira, 2 quartos(com ou sem suite),
lavanderia, bwc social

.

Centro
Aptos cl aprox. 100m2 sala de estar e jantar, 1
suite + 2 qtos, Bwc social, cozinha, lavanderia

r

A partir de

R$ 90.000,00

�.
4 Aptos por andar - Area de lazer com churrasqueira - Central de gás
Portão eporteiro eletrônico

l!jíãilãffiãii1õS
Sala cl 2 amtiientes, cozinha integrada, sacada cl churrasqueira, 2

. quartos (com
ou sem surte), lavanderia, bwc.socat

Resld!!ncial Athenas
.

Czernievlcz Apto DI:JPLEX
4 salas, cozinha, 1 bwc social, lavabo,
2 suítes (sendo 1 cf colset e banheira), + 1 (formit
Sacada e área de festas privativa,
Trabalhado em gesso, luzes embutidas,
Cozinha mobiliada. venha negociar!!!
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www.vivendaimoveis.com

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

E-mail: falecom@vivendaimoveis.com

REF 1121 - Nova Brasilia - Rua José
Emmenndoerfer, 1549 - apto 100m'.

RS 120.000,00

REF 1159 - Vila Lalau - Rua Pedro A.

Fagundes, 45 - Ed. Vitória Régia - apto
75m'. R$110.000,OO

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

174,45m'. R$ 300.000,00

REF 2486 - Ilha da Figueira - Rua Das
Acácias - casa 180m". Terreno

470m'. R$ 180.000,00

REF 2577 - Vila Lenzi - Rua Marcelo
Barbi, 608 - casa alv. 124m'.

Terreno 392 m'. R$ 170.000,00

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

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

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

REF 2578 - Vila Lenzi - Rua Ermann
Chutz, 222 - casa madeirab 130m'.

Terreno 570m2. R$l 05.000,00

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

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

na Vila Nova,
399m2,

R$ 85.000,00

TERRENO
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O CORREIO DO POVO
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3372-1122

www.vivendaimoveis.com

CRECI 2354-3 J

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

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

REF 1121 - Nova Brasilia - Rua José
Emmenndoerfer, 1549 - apto 100m',

R$ 120.000,00

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

75m'. R$110.000,00

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

174,45m', R$ 300.000,00

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

781m', R$ 215.000,00

REF 2577 - Vila Lenzi - Rua Marcelo
Barbi, 608 - casa alv, 124m',

Terreno 392 m', R$170.000,00

REF 2486 - Ilha da Figueira - Rua Das
Acácias - casa 180m', Terreno

470!11', R$ 180.000,00 '

REF 2542 - Barra Rio Cerro - Rua
Edelphina Demarchi Pradi - casa alv,

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

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

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

REF 2578 - Vila Lenzi - Rua Ermann
Chutz, 222 - casa madeirab 130m',

Terreno 570m', R$105.000,00

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
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fi] O CORREIO DO POVO
_ FIM-DE-SEMANA, 17/18 DE MAIO DE 2008 C[.AS·SIMAIS---------�--

apenas

1.449,00
8x sem juros

RODíZIO DE PIZZAS, MASSAS,
CHAPEADOS E BUFFET DE FRIOS

Pizza G 35em "'+ refrigerante = R$ 19,00
,Pizza M 30em ='; R$ 12,00y
Pizza P 25çm = R.$ 7,00
* Bqr�.as �eQ,�'ea�.a�.* Entrega à consulta,r taxa

a' .,;-;.;.-:' '·'-·)i· '_"/""':"'<"� , ,�:;., A,: _,;,_"_,,, �. __ /:'_.?-,'_, ;ti

Disk Pizza
3275-2876

Todos os dias a partir das 18h30

Rua Barão do Rio Branco, 1000 - Jaraguá do Sul - se
(ila rua' do Supermercado Angeloni ao lado da Help Informática)

1.449 O
8x sem Júros '

Play5I:ation��
à partir de .

549,OQ..

,�)tn D080S
«( .I'1t:De� apenas

-.
& -mc:Dt

� 'J:)esCPCI�'It'Aos
L "Wee Bc:btMiJS cle CoeJcr& CIS ......�CIS

g' :tt.tm'Ao "",c:I:ÜJ !

NINTENDO
GL'\.ME CUBE
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� O CORREIO DO POVO
� FIM-DE-SEMANA. 17/18 DE MAIO DE 2008 IMÓVEIS-----�------

PLANTÃO 24H 9604-2573

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

0590 -APROVEITE! CERRO: -Terreno
C/615m2 em Jaragua do Sul. Valor:
27,000.00. Acena-se carro no valor
R$20.obo,00 + 7.000,00 a vista.

0661 - CHÁCARA na Estrada

0701 -AFIROVEITE: HAVAi- Canivete em Guaramirim C/6.000
pes de pupunha; 2.500 pés �_

CASA em Guaramirim, C/02 0193 - CENTRO- CASA em 0678" _ banana; árvores frutíferas; nascente.
0658 - AMIZADE- Casa dorm; 01-suite; estar social; Shoereder C/ 03 dqrm; VERDE' Casa em Jaraçua do 0439 -APROVEITE!- JOAO -

de água; 01 casa de mad. e

em Jaragua do S'ul C/ 01 -, coe, banheiro; lavand; estar social; coz; banheiro;. Sul C/ 03 dorm; estar intimo; de mad. em Guaramirim C/ PESSOA; CASA"C/1 07m2 TERRENO C/69.431 m2 Valor:

dorm; estar intimo; estar varanca; laje; Salão festas; despensa; tavand; armaria estar social; coz: banheiro; 03 dorm; estar social; em .Jarapua dç Sul,C/ 02 240,000.00-. Aceita-se proposta;
.

I' b h' L' D" 02 lavand; Laminado Mad; b h' d F d
.

I
Casa oú terreno prox. ao centro em

socar coz; an euo: ate: eposíto: vagas -coz; piscina; porta
. an ero: espensa; orro arm; estar sociar Cal; Guaramirim.

01 vaga garagem', Piso garagem' Churrasq; Piso gar automat· Forro PVC' 01
Varanda; Forro Mad.; Depósito; mad: Laminado mad: banheiro', lavand; Depósito,', ,

., , 02 vagas garagem; Piso 0238 -CZERNIEWICZ, Apto em
Cerâmico e TERRENO C/ Ceramico e TERRENO C/550 vaga garagem; Piso ceramíco e TERRENO Cf Var-anda; 01 vaga garagem e Varanda; Piso Cerâmico e Jaragua do Sul,C/ 2 dorm; 1 suite;
35Óm2. Valor: 72,000.00. m2 . Valor: 140,000.00. .cerârníco e TERRENO C/550m2. Valor: 90,000.00. TERRENO C/570m2. Valor: TERRE,NO C/465m2. Valor éstar intimo; 'estar social; Sala

Aceita-se proposta. Aceita proposta
. 527 m2. Valor: 121,000.00. Sendo 50.000,00 + parcelas. 34,000.00. 88,000.00. jantar; sacada; Cal; banheiro;

�.....---....�==:t---------+---------t------;"'--II---------"'-------_ofo'!�'!"- """'!!!.""'Ilareira; gas central; armario COl;
'porta gar. automat; 1 vaga
garagem; Piso cerâmico . Valor:
135,000.00
0390 -NEREU RAMOS- Terreno C/
40.000m' em jaragua do Sul c/ àl
nascente, 02 fontes de água e 01
lagoa inacabada, (Prox. a Estancia
Ribeirão). Valor: 130,000.00
ENTRADA: Negociável.
0054 -SEMINÁRIO- Casa em

Corupa c/ 04 dorm; 02 wc

auxiliares, lavand; armario COl; 01

vaga garagem; Piso cerâmico' e

terreno c/357m'. Valor
85,000.00
0120 - CENTROCORUPA- Terreno
de 470m2. Valor: 100,000.00.

0148 - ESTRADA NOVA
Casa C/ 03 dorm; 01 suite;
cal; WC auxiliar; despensa;

lavand; armaria Cal;
Varanda; 02 vagas

garagem; Churrasq; Piso
Cerâmico e Terreno c/

301 m2 . Valor: 150,000.00

CASA em Shoereder Cf 02
dorm; 02 suites; closet; estar

social; cal; banheiro;
despensa; lavand; porta

gar.automat; Varanda;
.

Depósito; 02 vagas garagem;
Piso Ceramico e TERRENO

C/450m2• Valor: 130,000.00.

0190 -LINDO SiTIO_em
Corupa C/01 Casa de 03

dorm; sala; cozi; banh;
lavand; Forro mad; Fogão

Lenha; Churrasq; Piso
Ceramico; '01 vaga garagem
e Terreno: 50.ooom2 Valor:

190,000.00. Aceita-se

proposta '.

0659 - Havqi -Casa em

Guaramirim, c/ 02 dorm; Sala;
eoz; 02 wc auxiliares;

.despensa, lavand; ar condic.:
-

Varanda; Laje; Grades; 01 vaga
garagem;'Piso Ceramica e

TER�ENO C/48750m�. Valor:
127,000.00. Aceita-se casa ou
terreno em Guaramirim, como

.

parte do negócio.

'0391 - VILA RAU- CASA em

Jaragua do Sul C/ 02 dorm; 01
suite; estar intimo; estar social;

. sala jantar; sacada; coz; 02
wc auxiliar; despensa; lavand;

armaria coz; grades; porta
gar.-automat; Varanda; Laje; 03

vagas qaraqern; Churrasq;
Piso Cerâmico e TERRENO

C/750m'. Valor: 230,000.00.

0431 -JARAGUA ESQUERDO
CASA em Jaragua do Sul Cf

02 dorm; 01 suite; estar
social; sala janfar; coz;

banheiro; despensa; lavabo;
lavand; ar condie.; laje;.02
vagas garagem; Churrasq;

Piso Cerâmico e TERRENO
C/400m2 . Valor:

.

185,000.00.

0572 -VIEIRAS- CASA C/
80m2 em Jaragua do Sul
C/ 03 dorm; estar social;
eoz; banheiro; varanda:
Laje; 01 vaga garagem;

Piso Cerâmico e TERRENO
C/396m2• Valor:

128,000.00. ENTRADA:

Negociável.

VENDA • LOCAÇÃO • DESPACHANTE IMOBILIÁRIO
.

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

Agende uma Visita
pelo fo"e 47 3275-1447
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• COMPRA • VENDE • ADMINISTRA

II A I E,I II Ill. .,A.;, Z 7 1&
• CEII'RI • _JAIIAiSI' •• Sil

www.im.o:veiscidade�.co m· .ti r ,

I •

'"

iREF.. !Ul4l3 -1ES1'R:«f1AtNnVA-iR$1l:!t5tllm);t)O
. CASA DE ALVENARIA - 4 QUARTOS. SALA DE

TV, SALA DE ESTAR, ewe, COZINHA, ÁREA DE

SERViÇO, GARAGEM PARA 2 CARROS.

'TERRENOS
ftEf. �--!lL'Ilt�iI))U;fGlIelm\- TERRENO

Cf2.600M2. R$ 150.000,00

iREf��-IlIIEREtJ_Mfi-$I$:lt.!JlOlb.tJt)i00Cf
51.000M2. EXCELENTE PARA SíTIO

OU ÁREA DE lAZER.

M£i6ON-Wll.IAifWl-IR${6f)i0tJtll(10-
TERRENO Cf 450M2.

amt=.:l1OI'lll-�lWÁ_
fR$ltl!9lmlIlífJt}-CASA COMERCIAL

C/170M2 --TERRENO Cf 325 M2

Ref_�-cermo ED.�- (PRÓX. ANGELONI
NOVO) APTOS A PARTIR DE R$ US.�OO-ENTRADA

MAIS FINANCIAMENTO DIRETO c/ CONSTRUTORA.

iREF.111lSlI.'-\WRl1PÃ,-�;oo. -

CASA C/320M2 ·-COM 4 QUARTOS, 5 SALAS,
2 BWC'S, COPA,CÓZINHA, ÁREA DE SERViÇO,

GARAGEM PARA 4 CÀRROS.

GrõfnCíOI Ra
.

r

, ma

Vendas
Entrada + Saldo parcelado em até SOx

/
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Ell O CÔRREIO DO POVO
FIM·DE·SEMANA, 17/18 DE MAIO DE 2008 I M'OVEIS ------,----------.----'-,---------

COMPRA - VENDA - ALUGUEL

R. João Januãrío Ayroso, 531 - sl2 Iniciodo Jaraguá Esquerdo

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

.

"

Casa cf 2 suítes, 2 dorm" sala estar,
sala jantar, bwc, área serviço,

garagem.

Casa cf 3 dorm., sala estar, sala
jantar, cozinha, bwc, despensa, chur.

,

Edíé,ula cf bwc, garagem.
(liberado pf financ.)

Apto cf suíte, 2 dorm., sala estar,
sala jantar, cozinha, bwc, área de '

serviço, garagem.

(aceita permuta) Casa cf suíte, 2

dorm., 2 salas estar, cozinha, bwc,
despensa, lavabo, área serviço,

garagem, edícula.

'!i:'

Esquerdlí: 900m2• RUO.
erdo. 540m2• RS 65 .

. 1!,BObm?·�1. (JIegIl.Ç.). '

.279,91 [Tl2,,1t$ 380.000;00 fí!'''
00,00 (neQoe.ti

.

556 Rio Cetro. 50m2. R$.56.501Í.OO:;;
666 Chico de Pàula. 5AOOm'. ,R$ 250.000.00 (aceita
apto), ,,'.

"

671 Centro. 4761n2. R$ 395.000.00
683 JlIuá 99.450m2. R$ 40.000,OQ
'684 Rio Cerro. '7 .182m2. R$140.000.00
688 Barra Velha. 13.046m2. R$ 200.000.00 (negoe.) ,

707 Vila lenz�. 609m2. R$ 75.000.00
.

"'721 Ra.�. 364,7omt'RS 82.000;00
7541lha da Figueira.400Q12. R$135.000.00.(neg;)
75.8 Chico dê Pàulil, 4ZPrn2. R$ 80.0�O.OO:
794 Guar,amirim. 368m2• R$55.000"OO

'

,,-}

791 Amizade, 334, 13m2• R$ 85.000,QO·
.781 Rau; 875m2. R$ 85.000.00
664 Vila Nova. 46.909,05m2•
1115 Barra. 405m2. R$190:
800 Três Rios do Norte. i .581.641ii2, R$ 39.0ÔO,OO.

LOCAÇÃO

ARTE

�! � KLEVER'ON BONATT •

• ,'....
ARQUITE1'O So URaANIS,TA

= .

(47) 91SS'40A�

�'li
.

'J
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,'.'ISM,

- apartamento com

três dormitórios, sala

para dois ambientes,
bwc, cozinha,

.

lavanderia, uma

vaga de garagem.
R$ 110.000,00

10 piso: area comercial;
banheiro e garagem.
2' piso: residencial
apartamento com Quartos,
banheiro, sala, e cozinha.
R$ 240.000,00

Edifício Jaeser
11- terceiro
andar - apto
com suite mais
dais dorm ..

sala estar e

jantar. bwc
social, cozinha.
lavanderia, uma

vaga de
garagem.
R$160.000,OO

Rua Prefeito José Bauer, bairro RAU

Apartamentos de 02 e 03
dormitórios.

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

.

direto cl a imobiliária)

JlICJaJlDO ' ..
CR'C","" Yc:RRETOR DE IMOVEIS

ricardocimoveis@gmail�com PLANTÃO
8808-5-378
8835-6617

R:João Marcatto nO 265 • Sala 05 Ed.Mônaco • Centro
Cod123 - Terreno com 420,OOm', na Vila

Lenzi. R$90.000,OO
Cod. 056 - Terreno c/17.680m' no

centro de Guaramirim. Próx. ao trevo

principal. Consulte-nos.

Codl06 - Terreno com 1.037,40m' no

Czerniewicz. R$300.000.00.
Cod. 116 - Terreno com 337,00m' em

Três Rios do Norte, R$38.00Q,QO.

master + 2 quartos, na Vila Lalau.

R$270.000,OO. Pode ser financiada
ou troca-se por apart. no centro.

Cod122 - Casa de alv. com 2
quartos, no bairro Imigrantes em

Guaramirim. R$110.000,OO

Cód. 081 - Casa de alv. ell suíte
mais 2 quartos, no Bairro Amizade..

R$190.000,OO. Aceita
Financiamento.

Cod.077 - Prédio de alvenaria,
com 4 quitinetes, na Vila Lalau,
próximo a WEg. R$150.000,OO

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



IMÓVEIS

3370-6370
Plantão de Vendas

9965-9934
Corretora de Imóveis

para empresa.
área comercial
com 741.00m2.
divisão
escritórios e área
de produção.
terreno com

3.315.00m2
valor negociável

isacarlini@hotmail.com

Ref. 400 - Jaraguá 99 - casa cf
11 0.00m2. 01 suite. 02 dorm .• sala, copa,

cozinha. lavanderia, chur.• garagem 02
carros. R$ 79.000.00 aceita carro,
terreno. Poderá ser utilizado financ.

bancário e fgts.

ReI.. 201 - Barra do Rio Cerro -

casa c/ 02 dorm .• 02 saías,
cozinha grande. lavanderia. bwc,
varanda. garagem e edicúla nos

fundos R$ 80.000.00

Ref,1100
CENTENÁRIO -

ReI. 202 - BARRA DO RIO CERRO
- Sobrado c/ 2 suites. 4 dorm .. 4

owe's, 2 salas estar. ? cozinhas. 2
lavanderias. 2 garagens. Aceita

troca por 2 imóveis.

SÃO LUIZ - Casa c/ 141.00m2 próx.
ao Estofados Jardim c/ 1 sulte, 2

dorm .• copa. coz .• sala. lavanderia.
varanda 2 garagens. chur.• área
aberta superior para varal. R$

155,000.00 aceita troca imóvel em
Rio Neguinho

Ref. 350 • Jaraguá Esquerdo - casa cf
214.00m2. terreno cf 618.00m2 05

dorm..copa, 02 cozinhas. lavanderia. 03
bwc, churrasqueira grande. garagem. sala.
varanda. Aceita na negociação troca por

outros imóveis.

apartamentos separados com 135,00m'
cada, sendo 01 suite, 02 dormitórios,
sala, bwc, copa. cozinha, lavanderia,

garagem. valor dos aptos 298.000,00.

Iii �

I I
\: �,�O�li

L__ �move�s
CREel ¥ 1959.J

Rua: Exp. Gumercindo da Silva, 119
Centro - Jaraguá do Sul - se

<' VENDE-Sf tOTES NOS BAIRROS:
Amizade, Barra, Vila Rau,

Y

João Pessoa e Guaramirim.

EM BREVE:
Condomínio Horizontal

�,
Fechado

Res. Montserrat

-Ref, ·116 - Casa em alvenaria - São L.uís .

03.quartos + dependencias cf 97m2
+ edícula com 30m2

. I ,Vende apa

[
o Edifício

LocalizadO,à;pço
Sato

_c

CONSULTE-NOS SOBRE
OUTROS IMÓVEIS

I Frane
•

seD Alves
FINANCIAMENTOS

CA'�\A
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Facilitamos seu crédito junto a

CAIXA, Regularizamos seu

imóvel para financiamento.

www.franciscovende.com 3370-6480 I 9609-0736

_Cód.0160 -

Casavüa Nova
com Lote

510m2
R$110.000,00

(neg.)
Cód.0151 - Casa de Alv. em

Corupá próx. Centro por
R$ 83.000.00

Cód.0153 - Casa de Alv.

o

Chico de Paula c/ 3 qtos. R$
98.000.00

Cód.0155 - Terreno
Scheroeder.c/1.120m'.
Aproveite ótimo preço!!

Rua José Theodoro Ribeiro, 860 • Ilha da Figueira· Jaraguá do Sul·, se
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V E'N DA

www.atlantaimoveis.com

rejane@atlantaimoVéis.com
Rua Barão do Rio Branco, 373

Ref 1439- Amizade
Casa no Lot. Vile de

Lyon com 160,OOm', 1

suite, 2 dormitórios,
sala de estar, sala de

jantar, bwc social,
cozinha, área de

serviço, área de festa,
2 vagas de garagem.

R$ 230.000,00

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

hldrõmetrn 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,OO aptos da frente e R$140.000,OO 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 -, Residential Vancouver
Apartàmentos:
1 suíte, 2"dormitórios, .

bwc socialsala de
estar / jantar, sacada
com churrasqueira,
cozinha, lavanderia, 1

vaga de
estacionamento.

R$111.000,OO

Apartamentos:
1 suíte,2
dormitórios, sala de
estar / jantar, bwc
social, cozinha, área
de serviço, sacada

.

< com churrasqueira; 2

vagas de garagem
R$ 176,00 Cub's

ENTRADA + PARCo DIRETO COM A CONSTRUTORA
Localização: Centro- Rua Emilio Stein

Apartamentos:
1 .Suíte.+ ? dermitórios;
z Sala estar/ jantar;
- Bwc socail

.- Cozinha
- Àrea de serviço;
- Sacadac/ .

churrasqueira;
c 02 vagas de garagem
- Elevador
Centro: Rua Paulo
Schiochet.
- entrada +

parcelamento direto com·

a Construtora
•

Localização:
Bairro Vila Lalau- Rua Friedrich W.
Sonnenhohl, à 50Om da

portaria da Weg II

40% DE ENTRAOA E
O SALDO EM 36 VEZES

DIRETO COM A CONSTRUTORA

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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CONSULTE OUTRAS OPÇOES!
www.engetecimoveis.com.br

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

'Apto próximo Arena

"Lançamento" Apto cf 1
suíte (com sacada) + 2

quartos, sala 2 ambientes e

chur., cozinha, lav. Próx. ao

Centro. Preços e condições
especiais oe lançamento.
R$ 95.000,00 com entrada
mais parcelas a combinar!

Ed. Carvalho -

Apto cf 3 qtos
(1 suíte), sala 2

ambientes, sacada,
,

cozinha mobiliada,
'

dep, completa,
garagem,

R$ 170.000,00

Região Nobre - Casa de aproximadamente
com 500m2 com 1 suíte master + 3

quartos, sala de estar, sala de jantar, sala
de tv, home theater, área de festa, piscina,

garagem ampla, lote com 700 m2.
Estudam-se propostas de permuta por

imóvel na Ilha de Florianópolis.

. ,. .

l,mOVe:IS
CRECI1.105.J '

, Residencial Lafim

Apto cl área aprox de 130 e

105m2 (2 e 3 dorm), 4

aptos por andar (1 vaga de

gar.), piscina, playground,
salão de festa, pintura

externa Grafiato, chur na

sacada

�'IMÓVEIS

PLANTÃO 8412-4712 -José Carlos I 8422-7655 - Suely
841.2-4710 - Acassio I 8424-5050 - Luiz ,I 8424-4848 - Sérgio

Czerniewicz . Casa nova cl 1
suíte + 3 qtos (sala de tv, sala
de estar, .sala de jantar, cozinha

mobiliada, 2 owe'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$ 130,000,00

com 2 qtos, sala, copa!
cozinha, 2 bwc s, garagem

pf 2 carros, Lote com 420m2,

Ilha da Figueira· Lote plano
com 450m2 com casa de
madeira,
Rio Molha - Lote ti 450m2, cl
casa de madeira, R$
30,000,00
Estrada Nova - Casa mista cl
3 qtos, sala, cozinha e bwc,
lote com 380m2,

Vila Nova· 542,4m2 cl casa de
Nereu Ramos _ Casa com 3

madeira, plano, excelente lac.

para prédio ou residência de alto ,qtos (1 suite), .sala, copa I

padrão, R$ 160,000,00, cozinha, garagem,

t------------fo---------.::-t-----------t---------_ churrasqueira, 3 bwcs,
lavanderia, galpão comercial
com 100m2, lote com

444,1Ilm2, 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
Casa em Correia Pinto: Com
150m2 sendo 3 qtos (1 suíte),
sala de estar; sala de jantar, bwc,
cozinha, churrasqueira,
lavanderia, garagem pi 2 carros,

Jaragua Esquerdo: Linda vista,
próximo ao cone, Azaléia, Lote

com 342m2 de esquina,
R$ 65,000,00

Vila Rau - Lote com

3500m2 • Próximo a UNERJ
- R$ 350.000,00

Avai No Térreo cl 3 qtos, 2 salas,
éozinha, área de serviço, bwc, 2 garagens,
chur, No 10 andar cl 3 qtos, 2 salas, copa I

cozinha, área de serviço, 320m2 de área
construída, Lote cl 413m', R$130,000,00,

Centro· toe.o privilegiada na 'rua za de

Agosto próx. a Associação Comercial cl
casa de 250m2 cl 3 qtos (1 suíte), sala
de estar, jantar, copa /cozínha, chur.

piscina, Lote cl aprox, 900m2,

Imigrantes - Sobrado com 3 qtos, 2
bwcs, sala, copa/cozinha, área de

serviço, R$ 170,000,00
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IMÓVEIS,

'.

w '�

Quer vet '�aiS?
bconsutte·

2004 - EXCELENTE TERRENO OENTRAL CI
2,294,52M', CaNO, RES, FECHADO, B$
315,000,00
2006 - TERR'NO CENTRAL (SERVIDÃO) CI
789,90M', R$190,000,00 ,_

2010 - TERRENO CENTRAL cl 337,50m'
(13,50x25), R$160,000,00
2162 _ CZERNIEWICZ - Próx. PAMA c/406m'
(15x27,06), R$85,OOO,00
2195 - ILHA DA FIGUEIRA - Próx, lndurnak
Linda Vista da cidade, c/856m2 (29,60 x 21 x

41 ,50lt40), R$ 93,000,00
2225 - TERRENO - iNICIO JARAGUÁ
ESQUERDO - ExCELENTE LOCALIZAÇÃO CI
AREA DE 2,652M2, R$180,000,00
PRAIAS
2437 - TERRENO C/454,55M2 (15,50 X 21 ,50)
- LOT. RADUN - BARRA VELHA, R$ 28,000,00
2438 - PRAIA ITAJUBA - LOT. SEREIA DO MAR
-750mts do mar, Terreno c/15:!Í0 x 19, Enirada
de R$,2,00,0,OO + 60 parcelas

'

327 • 00
Planta0: 9979·7750

IMÓVEI'S R. BARÃO DO RIO BRANCO, 650 - CENTRO - JARAGUÁ DO SUL - SC

1100 -

SOBRADO "TIPO
LOFT" com

aprox, 250m2, 2
suítes,

'

Mobiliado,

CASAS
'600 - VILA NOVA R$ 2,805,00
602 - VILA LENZI R$ 655,00
603 - CENTRO - COMERCIAL OU
BESIDENCAIL Casa em alvenaria (470M2)
com suite master com closed e banheira, 4

quartos - todos com sacada, banheirono piso
superior e no térreo tem escritório, salas estar
e iantar, sala intima, copa, cozinha, área de

serviço, despensa, quarto de empregada,
banheiro de serviço, em terreno de 990m2 (55
X18),

- .

608 - CORUPÁ c/3 quartos, R$ 385,00
609 - JOAO PESSOA c/2 quartos, R$ 335,00$
611 - NEREU RAMOS CI 03 quartos - R$
545,00 ,

612 - JOÃO PESSOA CI 02 quartos - R$
405,00
614 - BAEPENDI C/03 quartos - R$ 605,00
615 - VILA LALAU - IDEAL PARA FINS
COMERCIAIS R$1 ,850,00

. 619 - RIO CERRO R$ 2,005,00
622 - .VILA LENZI R$ 455,00
623 - .vILA NOVA R$ 2,205,00
625 - VILA RAU 3 quartos R$ 555,00
630 - AMIZADE R$ 505,00
631 - CENTRO - c/2 quartos R$ 555,00
632 - VILA NOVA R$ 805,00
APARTAMENTOS
633 - CENTRO cl Suite T 2 quartos. R$
1,305,00

' .

635 - CENTRO CI 03 quartos, R$ 755,00
636 - DA FIGUEIRA R$455,00
638 - NOVA BRASILIA CI suite + 2quartos. R$
855,00

'

639 - I NOVA BRASILIA cisuite + 2quartos.
R$855,00
641 - Apto 2 quartos - CENTRO R$ 455,00
642 - CZERNIEWICZ - c/1 quarto R$ 305,00
643 - CENTRO - c/1 quarto R$ 455,ÓO

'

647 - BARRADO RIO CERRO'cl 02'quartos R$
425,00
651 - NEREU RAMOS - cl 2 quartos , R$
430,00
654 - VILA NOVA: cl suíte + 1 quarto R$
835,00
657 - CENTRO - c/1 quarto R$ 425,00
658 - CENT,RO Cf 02 DQRMITÓRIOS - R$
615;00
659 : CENTRO CI 0,1 DORMITÓRIO: SEMI
MOBILIADO R$ 555,00

-

660-CENTRO'C/01 QUARTO- R$475,00
661 - BAEPENDI CI SUiTE + 02
DORMITÓRIOS - R$ 805,00
665 - R$425,00
668 - CENTRO CIO quartos - R$ 645,00
669: VILA NOVA CI1 quartos - R$385;00
670-VILARAUC/01 quarto-R$425,00

.

671 - VILA NOVA cl 03 quartos. R$ 670,lrO
674-CENTROc/1 quarto. R$455,00
675 - CERNIEWICZ - cl 02 quartos R$ 485,00
676- CENTRO - cl 03 quartos R$ 705,00
679 - CENTRO - cf suíte + 02 quartos R$
1.005,00
,681 � CENTRO c/1 quarto, R$ 295,00
682 - VILA RAU c/2 quartos R$ 455,00
686 - NOVA BRASiLIA ci 3 quartos R$ 585,00
689 - JARAGUA ESQUERDO c/2 quartos, R$
675,00

. SALAS COMERCIAIS
802 - R$ 385,00
803 -.BARRA DÓ RIO CERRO cl aprox: 120m2,
R$905,00

.

804 -VILA LALAU duassalas - R$ 705,00 e R$
605,00

.

805 :CENTftO cl aprox. 70m2, R$ 355,00
807 - BARRA DO RIO CERRO - cl aprox. 175
rnz. R$1.405,00 ,

80a - SALA COMERCIAL - BARRA DO RIO
CERRO - R$ 285,00
811-,VILA'RAU-R$355,00

'812 - SALA COMERCIAL - BARRA DO RIO
CERRO - cf aprox. 330m2. R$ 3,600,00 ou'
2 com J 10m2 R$1.800,00. _

814'- NEREU RAMOS - cl aprox:203 mz. R$
1,505,00

-

815 - BARRA DO RIO CERRO - cl aprox. 80
'mz, R$,505,00
817 - GUARAMIRIM com área aprox. 70m2,

,

R$525,00
818 - OENTRO - R$ 355,00
819-CENTRO - R$1.505,00
820 - CENTRO - RS 405,00
821- CENTRO· R$1.535,ob
822 - CENTRO - R$ 405,00
823 - CENTRO - R$ 605,00

.

826 - CENTRO cl R$ 2.000,00
,'827 - CENTRO c/150m2 R$1.705,00

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

el sala de estar, Sala de jantar, 3'quartos,
2 bwe

•

s, ehur. integrada c/ sala tv, .

despensa, lavanderia, despensa, terraço,
garagem. R$ 290.000,00

3020 - APTO CENTRAL (ED NOVO

MILÊNIO) c/2 qtos, churrasqueira na'

sacada, prédio cl elevador-,

R$115.000,OO
1303 - Casa Alv., Próx. PMJS - rua

asfaltada. R$ 140.000,00

2007 - TERRENO CENTRAL
EXCELENTE LOCALIZAÇÃO el

1680m': R$ 1.600.000,00

1102 - CASA ALV, -BARRA DO RIO ,CERRO el 210m', terreno el 765m' - suíte + 3

quartos, churrasqueira, piscina com área de festas. APENAS R$169.000,00
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.

�ClO Santa Catarina
Localização

. CEntrada + Saldo
. Parceiado .

<Entrega:
Juf{io / 2008

, -'

C£staBtO
atuafda

o6ra

1 Suíte + 2 Dormiumos
. Safa de Estar e Jantar

Banheiro Socia{
Cozinha

Sacada c/ Churrasqueira
Lavanderia

1/aga de garagem

VENDAS

4 Pavimentos
16Apartamentos _

Salão de Festas c/Cliurrasqueira
p[ayground

Portão e Porteiro Eletrônico
Ótima Localização

Ylpartamento

EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS

BEil'!!'I:I:l:]
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C�EP - Central-de Atendimento Especializado Peugeot: 0800 703 2424 - www.peugeot.com.br

Segunda a Sexta das 8h às 19h. Sábados das 9h às 13h. www.strasbourg.com.br
.

DIRIJA ESSE PRAZER

n
-

Peugeot usa e recomenda lubrlficantes TOTAL.

Peugeot 407 Sedan Peugeot 407 SW Peugeot 307 HB Peugeot 107 SW Peugeot 307 CC Peugeot 307 Sedan Peugeot 206 Escapade Peugeot Partner. Peugeot Boxer

�trasbourg Jaraguá do Sul - (47) 3370-1'900
Rua Reinoldo Rau, 414 - Centro

Blumenau - (47) 3331-4500

Itajaí - (4,7) 3344-7000
Brusque - (47) 3396-8661

Rio do ser- (47) 3522-0686

II BANCO �EUGEOT

II

Fotos somente para fins ilustrativos.·Campanha "EU EPEUGEOT. PEUGEOT E EU". Peugeot 206HB Sensation 1.4l Flex, 3 portas, ano/modeloOS/Oa, pintura metálica Preto Paria Nera, através do Peugeot On line � Frete incluso- Preço públleo sugerido para vende à vista a partir de R$ 28.690,00 -A condíçâo de Pronta

Entrega e Emplacamento Grátis éváUda para veículos Peugeot 206 HBSensation 1.4l Flex -Veiculo de Internet - AnotModeJo,:08/08-Exclusivamente na Cor Branca-15 unidades em estoque nas üoncesslonártas S.trasbourg naccr êranca.Peuqect 206 HB Presence 1 ,4L Flex -03 Portas -Ar condicionado manual
Direção I Jidráulica -Vidros e travas elétricas - Faróis de Neblína - AnaiModelo.:08l08 - Pintura sólida - Frete Incluso - Valortabela de R$ 39.290,00 - Valor promócional a partir de RS 34.990,00 com RS 4.300,00 de bônus já incluso - 15 unidades em estoque nas concessenetas strasteurn.secqeot 200 SW Presence
1.4l Flex,S portas, ano/modelo 06/08, pintura sólida. fretaineluso. Preço ptiblíco sugendo para vende à vista a partir de R$42.640,OO. Plano CDC - credito Direto aoüensumidcr pelo Banco Peugeot. Simulação cO,nsiderando O veiculo acima e o preçcà vista sugerido de AS 42.640,00 para a Grande São Paulo. Plano de
24 meses sendo: Enlrada de RS 21.320,00(50%) à vista, mais 24parcelas fixas de RS 1.021 ,99com vencimento da 1 {pnmalra}parcela para30dias. Preçotctal do velculcê prnzopara24 meses: R$ 45.847,76, Taxas de juros24 meses de 8,601% a.a. a CEl (Custo Efetivo Total) da operação de financiamento é de 15,09%
a.a e 1,18% a.m, com incidência de IOf de 3,0% a.a para Pessoa física (o custo do IOF adicional de 0,3&% está lncluidc no coeficiente). Sujeito à apraaação de crédito.As taxas poderão ser alteradas se houver alteraçõe� slgnílicalivas no mercacc financeiro, sem aersc previa. Unha Peugeot 206 HB Feline 1,6 FlEX
Automãtico-ArCondicionado Diglta! - ülreçâo Hidráulica - senso-de iluminação e sensor dechuva-Vidros etravas elérncaa-. Faróis de nebtíne - Rodas de liga leve-FreiosABS-AnoJModelo.: 07/08 -Plntura sólida - Freta Incluso -Valor tabela de RS 49.950,00- Valor promocional a partir de RS 45.950,OOcom RS
4.000,00 de bônus já incluso. -10 unidades em estoque nas ücncessíenénee Stfasbourg .. Prazo de vigência da promoção de 06/0512008 a 31/0512008, ou enquanto durarem cs estoque-s. Todas as fotos somente para fins ilustrativos. Não cumuíattea para outras promoções. Para mais informações sobre preços e

condições espetlais, consulte a Rede de Ooncesslcnénas Strasbourg, ligue para uma ccncessonàna Str!}SOourg,
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Rua Walter Marquardt, 2670 Barra do Rio Cerro Jaraguá do Sul· SC Fone: (471 3370-7500

COMPLETO + CD

4it'I:I:j.!,ID

Astra Elegance 2006 R$ 43.900,00-
Celta 1.0 2005 cf opcionais azul R$ 21.500,00
Chevette SLE 1989 R$ 5.500,00
Clio Sedan 2002 completo - dh R$ 22.900,00
Corsa Sedan GL 1.6 cf te 1996 cima R$ 15.800,00
Corsa Wind 1995 azul R$ 11.300,00
Corsa Wind 2001 2p azul R$ 16.500,00
Ecosporte XLS 1.60L único dono 2004 R$ 380800,00
Escort GL Zetec 1997 ac/dhfkit R$14.900,00
Fiesta 4p 1998 R$ 12.900,00
Fiesta Street 4p 2003 R$ 18.500,00
Fiorino Baú 1.0 1995 R$ 10.500,00
Fiorino Furgão 1.5 1998 R$ 15.500,00
Ford Royalle 1993 cf kit GNV R$ 10.500,00
Gal Gill 2000 R$ 16.900,00
Golf 1.6 2000 completo. R$ 28.500,00
Gol CU1.8 1995 R$ 12 300,00
Kangoo Express 1.6 2003. R$ 23.000,00
Marea ELX 1999 campi + couro R$ 21.900,00
Palio EOX 4p 1999 campi azul R$ 16.900,00
Palio ELX 1.3 Flex completo R$ 28.500,00
Palio ELX 1.3 4p 2005 Idt/aqfte prata R$ 26.800,00
Palio Fire 4p 2001 branco R$ 18.500,00
Palio 1.6 4p 1998 completo. R$ 16.500,00
Palio Weekend 1.5 1997 cf ac R$ 17.500,00
Parati CL 1.6 1987 R$ 6.500,00
Santana Evidence 1997 R$16.500,00
Santana 1.8 4p 1996 R$ 13.500,00
Seat Inca 2001 R$ 15.9QO,00
Tipo 1.6 4p 1995 R$ 9.500,00
Uno ELX 4p 1995 R$ 10.900,00
Uno EP 4p R$ 11.000,00
Uno Fire 2002 R$ 14.900,00
Uno SX 4p 1998 azul R$ 12.500,00
Uno Mille 1992 R$ 6.500,00
Vectra CO 2000 campi c/ teto e camb.aut. R$ 29.900,00
Vectra GL 2000 completo R$ 28.800,00
Vectra GL 1997 R$ 18.000,00
Vectra GLS 1997 R$ 19.900,00

BLAZER ST 2_21999 BRANCA
COMPL

v !

Rum .b� .�hiêch", 8.

d .

&,,8=47 5 1132
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Vai comprar ou trocar
seu carro ???

-

Por que não vem aqui?

Temos mais de 1 00 ,OFERTAS

E a MENOR prestação da cidade
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30.00000

35.000.00
40.000.00
50.000.00
60.00000

70.00000

80.000.00
90.00000

100.000,00

Clio Sedan 1.0 2002 Fiesta 1.0 8v 1997Parati CL 1.6 1994

CONFIRA ALGUMAS DE NOSSAS VANTAGENS

em taxa de adesão;
edução de parcela após contemplação (via lance);
arência de 2(dois) meses após contemplação (via lance);
tecípação de parcela na ordem direta ou inversa;
m juros, sem taxas extra etc;

95

MESES

115
MESES

37894 31565

442, .... 0 368.26

63 .... ,58 526.08
75789 63 .... 30

88421 73652

-s , 0 .... 0,52 84-s , 74

........ 3684 94695

1.263 .... 5 -s , 052, .... 7

PLANOS DE CONSÓRCIO
. PARA VEicUlOS

I

I 70
CREDITOS MESES

'13.... 5700 21990

15.350,00 256,55
"'7.543.00 29320

'19.73600 32986

25 .... 9000 42101

"1:*&'£*.£'_
.eRiui.I..
.Eieht-J.t..

37.56500 62784

38.77000 64801

do Sul 3371-8153
Januário Ayroso, 80

uniaosilver@netuno.com.br 9936-1304
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.

TINO AUTOMÓVEIS
FINANCEIRA

Corsa Sedan Classic
2003 Álc Prata,

R$ 21.900,00

Vectra GLS 97
GNV completa

R$ 22.900,00

Ka -1.0 - 98 - Vermelho

R$14�000 00

Cf) 3373-1387 / 3373·1387
Rod. BR-280 km 60, sIn - Imigrantes - Guaramirim
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Compra - Vende - Financia

3273 7018
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 básico

-

15.000 cg 150 sport 2005 preta c/partida 4.0+ 15*232ngaso gaso
chevette se 1987 azul alccol básico 5.500 fiesta 1997 prata gaso básico 4.0+27*334

.

verona glx 1991 azul gaso completo 7.500 palio fire flex 1.0 2006 prata all/gas a,dt,lt 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 marron alcool básica 3.500 uno 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 preta gaso dh,te,a,dt,lt, 25.000
tipo 1995 preto gaso completo 9.500 scenic rt 1.6 2001 cinza gaso campi 31.000-

logus gls 2.0 1994 branco gaso completo 7.5+15*225 gal 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 1800 1991 branco diesel 24.500 gal special 1999 vermelho gaso a, te 6.0+39*357 .

fusca 13000 1979 bege/prata gaso básico 3.600' parati cl 1989 azul alcool básica 8.800 '

pegeout 1995 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

Versalles 2.0 gl 1992 azul gas.gn comoleto-ve 11.5
cg titan ks 2003 verde gaso 3.800
corsa gls wd 1999 azul dt, It, 4p 16.000

escort wegon 1998 branco ga50 completo 16.000
gaso fiesta hatch 2005 vermelha básico 28.000

uno cs ie 1996 cinza gaso dt,lt,ve,te,a 11.500 gaso

logus cI1.8/vw 1994 prata gaso básico' 10.000
. fiesta 1997 vermelho gaso bástce 2p 9.500

gol cl 1992 azul alcool básico 5.5+29*273 . tocus 1.8 2002 prata . gaso completo 4.5+55*763

.quantorn 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 furgão 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 bianco fgaso completo-ar 17.500 cg 150 titan ks
.

2008 preta gaso 1.5+35*260

www.giovaneveiculos.com.br
-

Rua Bernardo Dornbusch 330· 3275.0045�·.....II!II��

VEíCULOS
3275·0045 I 3275·1055

SCENIC RT 1.& 2002 COMPLETA FIESTA 4P ANO 97 C. OPCS FI�STA·l.O �" �OÓ5 C.OP.CS : ECosPoRT XU' 1.& COMPL+COURO+A1R BAG

CORSA WIND 4P 2001 C. opesZx11 NIJA 1994 CLIO 4P 2003 C. AR + TRAVA E ALAR. _ CELTA 2P 2001

EMAIS ...

��H� �L�om�� 00

CORSA HATCH 4P 02 .

CORSA SEDAN 1.6 05
CORSA 4P OPCS + VIDRO 99
CORSA WIND 2P 97
OMEGA GLS 2.2. 95

�gt ��I �P6abjMoté.s r- 06
05

GaL G3 4P CITY 8V + OPS 03
GOLF GL COMPL. 1.8. 96
PALIO WEEK 1.5 8v completa 99
PALIO ED 4P ar + trava 98
-FUSION completo 06

�C��eO�b8;W(lgleto 01
00

'KA 00
FIESTA GL 4P COMPL. 00
FIESTA 1.0 4� c/dh _ 99
ESCORT ZET C liP c/DH + opes 98

��gg�t ��B�� compl. +. gnv 97
95

ESCORT 95
ESCORTL 1.6. 2P álcool 91

¥Õ�O�tM�HJ�ciCElo��� 'tVodas
. 93

05
PEU. 307 feline aut. + couro 04
M. BENZ CLASSE A 190 01
SCENIC RT 2.0 COMPLETA 00
CLIO 1.6 COMPL. 07

W�O�EDAN 1.0 16V completo 03
04

FEZER 06
lWlSTER 05
lWlSTER 03
SUZUKI YES 125 06
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; : ..
'

DESAFIO - FAÇA UM AUTOTEST é conheço a proposta PESO PESADO JAVEL.
.

',' "

.

.

.

. '. '.1

Se depois disso você ainda optor em cornpror-o seu ZERO Km de outra marca"trà'ga o.noto fiscal
.

" ,
. '.

que ainda te damos o tanque cheio. .'. '

'.
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FIM-DE-SEMANA. 17/18 DE MAIO DE 2008 Ii.U

•

2003 I Preto I Completo
ABS I AirBag DUPLO

��.
2007 I Cinza I Completa

Jm�
. à vista

à vistaou
Financiamento
ematé

", OX
Confira outros modelos
em nosso estoque:
Audi A3 1 2004
Citroen C3 1 2004
Clio Sedan 1 2003
Corsa Sedan 1 2003
Ford Ka 1.0 r 2006
Ford Ka 1.6 1 2004
Meriva 1 2003
Meriva O Km 1 2008
Prisma O Km 1 2008
Astra 12004
Scénic Hi-flex 1.6 1 2005
Polo Sedan 1 2006
Stilo 1.8 1 2003

Homenagem da Dream Car no Mês das Noivas.

20081 Completo (ÚLTIMA UNIDADE)
*Emplacamento GRÁTIS

OO�
à vista

As melhores marcas

em O Km e Semi-novos
estão na Dream Car.ou

Financiamento
em até

VEícULOS SUPERANDO EXPECTATIVAS

R: José Theodoro Ribeiro, 658
Bairro Ilha da Figueira

Jaraguá do Sul - se

Fone: 47 3372.0676

'Imagens de cunho meramente ilustrativas. 'Financiamento sujeito a aprovação cadastral.
'Ofertas válidas até 21/05/2008.

Aberta neste Sábado das 8:30hs até às 13:00hs

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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,

VEICULOS
I

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 1014 - Centro

(em frente Posto Marechal)

MONZA SL, 4p, 94,
VERMELHO CI OPCIONAIS

FIORINO FURGÃO, 94,
BRANCA

VECTRA CD 2.0, 94,
PRATA, COM OPCIONAIS

TEMPRA II: 2.0, 4p, 93,
BRANCO,COMPLETO

OMEGA GLS 2.0 93,
AZUL, COMPLETO COM

TETO SOLAR

MONZA SL 1.8, 2p, 93,
AZUL, COMPLETO

FORD ESCORT L 1.6, 91,
BRANCO COM OPCIONAIS

UNO MILLE 2PTS, 91,
VERDE COM OPCIONAIS

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



m O CORREIO DO POVO
� FIM-DE-SEMANA, 17/18 DE MAIO DE 2008 VEíCULOS-----------

3370-3113
veiculas

Av. Prefeito Waldemar Grubba, 4040 - Centenário -laraguá do Sul

www.streetcarveiculos.com.br

. Courier 1.6 L 2000 R$ 18.190,00

�-----------------------I

Av. Pref. Waldemar Grubba n? 3841
Centenário' auto-facil@uol.com.br

(47) 3372 - 0011

I
I
I
I
I
I

: SycredI
I
I
I

Refinanciamos:
* Carros a partir de 1990
* Carros a partir de 1980

Financiamos: I
* Carros Caminhões à partir de 1976 I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

r Correspondente Bancário:
IRua Reinoldo Rau, 60 - Sala 02 - Centro

I BancoQaycoval !5§ BANCOPAULISTA Market Place - Jaraguá do Sul- SC I
._-----------------------

Financiamento para veículos:
* A partir de 1997 até 60x
* A partir de 1994 até 48x

FINANCIAMENTOS

Financiamos veículos'

.

de particularesFone: (47) 3055-3400

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



VEíCUlOS- O CORREIO DO POVO m
FIM-DE-SEMANA. 17/18 DE MAIO DE 2008 �

(47) 3370-3015

ANTES DE COMPRAR SEU CARRO'NOVO ..

CONSULTE ..NOS

Rua Presidente Epitácio Pessoa 570 sala 02 - Jaraguá do Sul - Santa Catarina NOVOS E SEMINOVOS

IlGE Av. Pref, Waldemar Grubba,3841
Jaraguá do Sul - se -

Fone: 3370 2109

Av. Prefeito Waldemar Grubba N° 4286 - Centenário

Corsa Sedan 02 18;000Km"
i LTD - TE - 4 PIs.

R$ 21.090,00

Uno ELX 94 branco
4p/LT/VE/AO/TE.

R$ 10.500,00

eorsa Wind - LDT, TE, AI
e RLL 2002 ! 4pls /

branco. R$ 19.300,00
'f.l;

Sua melhor escolha está aqui!
(47) 3373 ..4047

Ibautomoveis@hotmail.com
SR 280, KIn 60, nO 329 • Imigrantes· Guaramirim· seLB AUTOMÓVEIS

t MOTOS

BIZ Vende-se, 03, Cl 00, impecável.
R$ 3.700,00 ou 36x de R$ 170,00.
Tr: 3371-8153 ou 9936-1304.

BIZ Vende-se, 06, 125 ks. R$
5.000,00. Tr: 9148-3362.

FALL Vende-se, 400cc. R$
9.600,00 + consorcio. Tr: 3376-
0001.apos15h. '-

SUZUKI Vende-se, 05, AN 125
.

Burgman, ES, Preta, C/7.000km .. R$
4.600,00 negociável. Tr: 9991-9818.

TWISTER Vende-se, 04, preta. R$
7.000,00. Tr: 9975-2710.
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-I®

. de aces s

afltomotl os:

Alarmes

--------------t-�LASSIMAIS

, 300 Vila Nova - Jara ° Sul

FOde (47) 3372 2900

,

PENSOU EM ACESSORIOS?
rUDO NUItli'SÕ LUGAR•••"

ENGATESDE
CARRETAS

PARA TODOS
OS MODELOS

Ttávas
Vidros
J(J. non

cf<
.

Calha de Chuva
Santo Antônio
Capota Marítima
Estribo

Pára-choque
Rodas
Calotas
Caixas THULE

TRANSFORME SEU HATCH NUM SEDAN Engates Carreta
(360 LITROS DE CAPACIDADE) CarretasJ;Jara móto,

jet-ski e barcos, etc.

PROTETOR
FRONTAL

PROTETORES DE CAÇAMBA
PARA TODAS/AS PICK UPS

.&rID�.�
fm7��

IIí1i10� f!lID [J)J1iilV
({t) [Jli1J(Itl1jl

SUA A N� A COM SEGURANÇA. y .

,RAC� £,�AGAGEllfqS PABA i,TO�DOS OS AflqQEL

�0Ji!1
�<-
�.
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ITA}Aí
3341-3341 ,. }OINVILLE

3145-3145
JARAGUÁ 00 SUL

3274-0000

SEMINOVOS
BLUMENIIU

3340-7700Libe=:il BLUMENAU
3144-3144

Para mais informações sobre outros modelos, motorízações, modelos, valores e itens de revisão consulle as Concessionárias Renault Uberté.(l) Preço à vista para Megane Sedan Expression 1.616v Hi-Flex 4P 08í08, via intemet, ou financiamento com 60% de entrada (R$
31.794) + saldo em 24 parcelas de R$ 931,17, com-taxa de 0% am, (2,68%a.a.). Tributos: R$ 420 a.a. Custo efetivo total: 0,22% arn. e 2.68% a.a. Valor total a prazo: RS 54,142,00. Financiamento pelo CDC (Crédito Direto ao Consumidor) através da Cia. de Crédito,
Financiamento e Investimento Renault do Brasil. Crédito sujeito a análise e aprovação de cadastro. Taxa de Abertura de Crédito (TAC), IOF e pintura metálica não incluso para lodos os velculos anunciados. Estoque 5 unidades. (2) Preço à vista para Megane Sedan

.

Expression 2.0 Automático 4P 08108, via internet, ou financiamento com 60% de entrada (R$ 35.394) + saldo em 12 parcelas de R$ 2.053,14, com taxa de 0% a.m. (2,68%a.a.). Tributos: R$ 463.20 a.a Custo efetivo totat 0.22% a.m. e 2,68% a.a. Valor total a prazo: R$
60.031,62. (3)Preçoàvista válido para LoganAulhentique 1.0 16V Hi-Flex bicombustivel 08108.Com pinlurasólída e frete incluso. Estoque5 unidades. (4)Preçoil vista válido para Clio Sedan 1.616V Hi-Flex bicombustivel 08108. Com pinlura sólida e frete incluso. Estoque 5
unidades. Linhas Megane, Logan e Clio Sedan com garantia de 3anos ou 100.000 Km, o que ocorrerprimeiro, conolcionada aos termos e condições estabelecidas no Manual de Garantia e Manutenção. Ofertas validas alé 23/0512008 e limiladas aos estoques dislribuidos
nas Concessionárias Uberté. As Imagens são meramente iluslrativas. Alguns ilens mostrados elou mencionados são opcionais elou acessórios elou referem-se a versões especificas. Preserve a vida. Cintos de segurança em conjunto com air bags podem salvar vidas.
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CLASSIMAIS

PRODUTOS & SERViÇOS
INFORMÁTICA I TECNOLOGIA

FIM-DE-SEMANA, 17/18 DE MAIO DE 2008

00 n l U d�
fi'llrun® @lea �®®.I

l!l'tP® l1Ell�t!) lJ�lJm@Jl!ltll�m�@J
DgnijmIDt!l� �(fi @lB� Q §�

Patrocinadores:

�Natural
�Veicular
�"7)3371-0905
.....___...�...............

�). fíl fiíFiiii�iiiI ��,..ç7""'7:;J1-

47:ã�76

�I���
Indústria e comércio de madeiras
(47) 3372-0280

�I��
47 3275-0458

s!!2�-�
studiofm.com.br

SAo João do Itaperiú .. se

1 (47) 3458-0101

�."
TRANSMAGNA

fI�_�

MARIO VIEIRA
A.� TER==EM
\y, TRANSPORTES

(47) 3275·1675

Arroz
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Em O CORREIO DO-POVO
•

FIM·DE·SEMANA. 17/18 DE MAIO DE 2008

BS 1..399,

PRODUTOS & SERViÇOS---------

Processador AMO Sempron LE-1150 2.0Ghz
Placa Mãe AM2 PcChips A33G

Memoria 1024MB DOR2-667 Kingston
HD Samsung Satall 80Gb 7200

Gravador de OVO LG GH20NS10 Sata
Drive 1.44 - Disquete

Gabinete An< 4 Baias Preto
Teclado ABNT2 Preto

Mouse optico Preto
Caixa de som Preta

Monitor LCD 17" AOC 716SWX

Impressora HP 3640

011 UXB$:l48,7
ou_a4X R$ 89,J,. . "'�

Rua Quintino Bocaíuva, 281 Sala 1 • Centro Fone: +55 (47) 3370-3505 I E-Mail: tecspot@terra.com.br

Internet and games

Rua Jorge Czerniewiez, 99 • Sala 08 - Fone: 3371-3328
Anexo ao Hotel Saint Sebastian em frente à Scar.
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----------PRODUTOS & SERViÇOS

Micro Computador
Intel Celeron 420 1.66hz

PROCESSADOR INTEL CELERON 420 1.6GHZ
PLACA MÃE GIGABYTE I MEMÓRIA 1024MB DDR2 PC667 KINGSTON

HD 80GB 7200RPM SATA 2 SAMSUNG
GRAVADOR DVD (grava dvd,

grava cd, lê dvd, lê cd)
DRIVE 1,44 I TECLADO MULTIMíDIA

MOUSE ÓTICO I CAIXAS DE SOM

LICENÇA WINDOWS VISTA ORIGINAL

R$799,OO à vista

(não acompanha monitor e estabilizador)

BREVE EM NOVO ENDEREÇO COM ESTACIONAMENTO PRÓPRIO!!!

XBOX360

1499,00
. à vista

apenas

Notebook ACER 3100 AMO

Semprom 3500 1.8GHz com Web Cam

SEMPROM AMO 3500 (1.8GHz, 512KB L2 CACHE)
MEMORIA DDR2 512MB (1 SLOT LVRE)
HD 80GB 5400RPM SATA
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
PESO 2.9KG

CARCAÇA E MESA PRATA COM
TECLADO PRETO EM PORTUGUES

R$1.900,OO à vista cf maleta de brinde

O CORREIO DO POVO m
FIM·DE·SEMANA. 11/18 DE MAIQ DE 2008 IIi:M

Notebook Acer Aspire 4720
Intel Core Duo 1.736hz cl Web Cam

INTEL, PENTIUM DUAL CORE T2370 DE 1. 73GHz, 533 MHz 1 MB L2 CACHE
. MEMORIA DDR2 2048MB 667 (2X1GB)

HD 160GB 5400RPM SERIAL ATA
DVDRW SUPER MULTI
VGA ATI MOBILE X31 00 128MB DEDICADO E 123 COMPARTILHADA
TELA 14.1 WIDE XBRITE
CAMERA 1.3MEGAPIXELS
WIRELESS 802.11 G
BLUETOOTH 2,O+ERD
CARCAÇA PRATA COM MESA E TECLADO CINZA EM PORTUGUES
PESO 2.55KG

R$2.370,00 à vista cf maleta de brinde
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PRODUTOS & SERVIÇOS----------

Na compro de dois aparelhos auditivos você ganha 30% de
desconto no segundo aparelho auditivo e paga os dois em

lOX sem iuros

Na compro de dois aparelhos áuditivos à visto o segundo
aparelho terá

50% de desconto i

Swiss Quality

Compre um aparelho auditivo e pague em

lOX sem iuros
Compre um aparelho auditivo, pague à visto e

ganhe um jantar ou almoço poro 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

JÁ�Á(7UÁ
APARELHOS AUDITIVOS

_Q
É
o
o

g
o
'"
o

'c
::l

E
o
o

�
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----------PRODUTOS & SERViÇOS

traz para Jaraguá do Sul e Região

SE M INÁRI O

A IMPORTÂNCIA DA GESTÃO DE PESSOAS PARA PEQUENAS FALHAS DA LIDERANÇA Que DESMOTIVAM
ATINGIR METAS E MELHORAR RESULTADOS. OS COLABORADORES.

COMO MOTIVAR AS DIVERSAS CLASSES DE OS VALORES HUMANOS DE UMA LIDERANÇA QUE
FUNCIONÁRIOS PARA A EXCEL�NCIA • MOTIVA AS PESSOAS.

O QUE MAIS MOTIVA AS PESSOAS ALÉM DA A IMPORTÂNelA DE CRIAR O ESP!RITO DE EQUIPE
ÓBVIA RESPOSTA SALÁRIO. PARA O DESEMPENHO MÁXIMO.

PerfiJ ALmEOO ROCHA

Apontado por empresários e executivos como um dos melhores

conferencistas da atualidade em Motivação Empresarial. Já realizou quase
3 mil eventos "abertos' e mais de 900 eventos "In Company" para um universo
de mais de 15 mil empresas nacionais e multinacionais, tendo sido assistido
ao vivo por mais de 2 milhões de pessoas.

�to pDT pl!J'ticipanle

R$ 65,00
. R$ 98,00

1,,�SOCl3dQS a Entniadus tdemsls participantf!s}
Ettlp:eSatia'is e Comerciais da Região)

Local
Auditório do CEJAS I :�������zo.����dáo1�

Inido às 19h30min

O CORREIO DO POVO t:ft
FIM-DE-SEMANA, 17/18 DE MAIO DE 2006 1:,&1

·�·IASS/.' /. ]1&:-/. liS:
'

�. Ar �. s my...

O CORRt:IO !
,

Ag.. esbí ....
..isfialile
eam••r...
votê pnara'

lBuBde
(47) U11-1t1t I JISMDIt
\"IWI......__allD,.....

Atendimento das 6h45 até 22h ou

definido pela sua necessidade.
Aberto também nos feriados, inclusive

para crianças não matriculadas.

@����© = �lf�rm��\b
J�� � = �{P©K©

CEl Co\rnéia acreditando que
criança é a c.cnsoqroç.óc da vida

"Faça-nos uma visita ou entre em contato para maiores 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)
ceícalmeta@yahoo,CQmJu
Fone: 47 3372-1123
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PRODUTOS & SERViÇOS --------'-----�-

Você profissional que busca uma oportunidade ou um novo

desafio no mercado de trabalho, compareça a Premier,
realize a sua entrevista e conquiste a sua vaga!

- Auxiliar de Corte - Estoquista
- Auxiliar de Cozinha - Fresador

- Auxiliar de Produção - Mecânico Máq. Costura

- Assistente de Vendas/ - Montador Mecanico
Telemarketing

- Soldador
- Costureira

- Supervisor de Expedição
- Cozinheira

- Torneiro
- Eletricista automotivo

- Vendedor de Veículos
- Eletricista industrial

- Vendedor de Acessórios
- Encarregãda Limpeza

- Zeladores
- Engenheiro Mecânico "vagas para ambos os sexos"

Faculdade SENAC Jaraguá do Sul

Fone:'(47) 3275..;.8400 - www.sc.senac.br

· ..

��_·_------�----�_
..

----�-TE�CNOLOGO -�---------'----"-"----.-.

21!7J2008 � 2' a 6' I 1Bhf,0 a, 22hZOTecnólogo em Gestão da Tecnologia da Informação

Tecnologo em Processos GerenC!;iS 21/7,2008 t 2'" a 6'\ I 18h40 às 22h20

INFORMATICA
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S,ib aI\ás13h _05.12/07J08Gerenciamento de Compras 30

30 21,28i06' 05 12 1907. !, Sob- Shás13hC'0n18� a Pagar e a Receber

Rua dos Imigrantes, 410
_

Vila Ra� - Jara.9u4 do Sul
Fone: (47) 3275-8400

www.sc.senac.br

·senac

MATRíCULAS ABERTAS:

FAÇA A,SUA ESCOLHA!
E AUMENTE A SUA RENDA!

ESCOLA DE CABELEIREIRO ClEM SAHB -

JARAGUÁ DO SUUSC
Certificado reconhecido pela Secretaria
Estadual da Educação Portaria E nO 186

28/12/1999 - Registro n" 4480

IMAGEM PESSOAL:
- Cabeleireiro - Estética Facial e Corporal
- Manicure e Pedicure - Unhas Artísticas
- Depilação - Maquiagem

TÉCNICAS DE MASSAGEM:
- Qualificação em Massoterapia
- Shiatsu
- Quiropraxia
- Massagem na Cadeira Ergonômica

Mais informações: 47 - 3275-4125
Rua João Marcafto, 156 centro - Jaraguá do Sul - se

E-mail: jaragua.ciem.sahb@terra.com.br
Site: www.massoterapia.estetica.ciemsahb.com.br

.

Maiores Informações
Fone: 3,055-2021��Q�rQ£QJ�!!

Rua: Epitácio Pessoa, 85 - Centro

SOFT by EVEREST

Contrata 03 vendedores externo, máior de 25 anos, experiência
com vendas, ambicioso; Oferecemos salário fixo + comissão,

vt, alimentação, carro para trabalho, treinamento contínuo,
possibilidade de crescimento na empresa. comparecer com doc.

na rua Venâncio da Silva Porto, 785 803, V. Lenzi, no dia

19/05/08 as 13h�Omin,

MOTOENTREGADOR (ter moto.própria em bom estado)
HQbilitàç'õo."AB" com experiência carro e moto

Registrado: salário -R$' 550,OO + V.A. ,.: Seguro Vidà '+ Uniforme.

Trabalhârá com moto prépric'medienre contrato com valor
,

.
.

.

.

-

_

-

gefitiido para uso da moto, além do salário.

Entrêgar Currículo na Rua João Januário Ayroso, 109 - ao lado do colégio CEJAS.

Entrevista somente com candidatos com perfil desejado

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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•

CONTRATA-SE
Contrata operadores de crédito para atuar junto às revendas de

automóveis e caminhões nos municípios de Jaraguá do Sul,
Guaramirim, Corupá, Massaranduba, Rio Negrinho e Itajaí.

Oferecemos: Excelentes ganhos (comissão, premiação e ajuda
de custo iniciei), área fechada, possibilidade de crescimento

profissional e treinamento.
\

Exigimos: Veículo (moto ou carro), celular e conhecimento da
.

região pretendida.
Observàção: Não exigimos exclusividade e nemexpetiêncis

específica da operação de crédito. É desejável experiência na

área de atendimento .

.

Enviar currículo para creditocerto.sc@creditocertobmc.com.br
CORRESPONDENTE

t'redl'tlt:e"tI

Precisa-se
de auxiliar para
adestramento

de cães

Tr: 8827-3811

Investigação em Geral, Civeis e

Criminais, Comércio; Indústria, Furto,
'Roubo, Sinistro em Geral, Contra

Espionagein Industrial,
Desaparecimentos, Extra·Conjugal,

Investigações Trabalhistas

DETETIVES
PARTICULARES

(47) 3372-0556
9912-8114

ATENDIMENTO 24 HORAS
(BRASIL E EXTERIOR)

AGINCIADE
DETETIVES
PARTICUlARES

• Sigilo absoluto
• Causas trabalhistas
• Extraconiugal
• FunDs e roubos
• Pessoas desaparecidas

Tr: 9931-9138 I 9931-9153
detetivelori@yahoo.com.br

Orçamento sem compromisso

,

• CARTÕES DE VISITA· CARIMBOS· FLYER·S· PANFLETOS·

CARIMBOS DE MADEl

DE R$ 3,!)

RI. ES.DE VISITAA PARTIR DE
jj",,,,,., .. .nn i

R$ -45:;80 O MIL.

BaS AUTOMÁTICOS A PARTIR

DE R$'12,90

(047) 3273�643�3- dwc�rimbos@hotmaiLcom
dwcanmbos@brturbo.com.br

t.. PESSOAIS

ShoW Bar
EnContro � .amigos e casaiS

ShOW �e streeP tese.
com maiS �e 15' ftIIalteres

Aberto de Segunda a Sexta,
Horário: das 15hOO as 3hOO
Rua Joaquim Francisco de Paula, 105
Chico de Paula

Tel. 3273·2347 I 8853·971

ACOMPANHANTE
DE EXECUTIVO·

,..
"'-

__ WALQ�rRIA �
.

DISCRETA E SIGILOSA
. ATENDE HOTÉIS E MOTÉIS.

TR: 8412-5313

"FEs'bOK ACER ASPIRE
cessador Intel Celeron M 2.0 Ghz

ória 1024 Mbytes DDR2 533Mhz (até 2 Gbytes)
15,4 WXGA Xbrite (1280x800)

d Disk 80 Gbytes
,

vador de DVD-RW Dual Layer
beam Integrada 1,3 Mpixels
lado ABNT2 (Português)

Cartões 5 in 1 (MS/MS
/XD)

TEL: 3370-9513
E-mail: climasularcondicionados@gmail.com
• Rua .José Theodoro Ribeiro, 1015. Sala 3'

• Ilha da Figueira • .Jaraguá do Sul' SC.

Teenleo
• Tel.: 3370 9513

Denllson Cel.: 84286133

I Confira nossas Promoções de Inverno

,m Electrolux Consul
,

�""RVlç:O AUTOR!ZAOO
<iJ Springer

GGREE.YORK
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Banho & Tosa Amizade comemora
.. . , .

seu primeiro oruverscno

Inaugurado em abril de 2007, o Banho & Tosa Amizade comemora seu

primeiro ano de muitas realizações e conquistas. Iniciou em Jaraguá do
Sul com uma proposta inovadora e arrojada de trabalho: "Fomos pioneiros
na utilização da máquina de secar Dry Room, uma tecnologia que- seca os

animaizinhos de estimação sem stress, sem ruídos e com temperatura
interna muito agradável", relata Silvani Mello, esteticista e sócia

proprietária. Comenta ainda, que a máquina fez muito sucesso com os

gatos e com cães de pelagem exuberante, como o Chow Chow, que

chegam até a tirar um cochilo dentro dela.

Outro ponto forte sempre foi o carinho com que os cães e gatos são

tratados: "Sempre comparamos os animaizinhos que vem ao nosso pet
com uma criança que vai à creche, precisam de atenção e carinho

redobrados", afirma Dra. Daniela Brecht, médica veterinária. Com isso,
se toma bem mais tranqüilo o manuseio com os animais, refletindo

diretamente num bom resultado da estética animal. As sócias-proprietárias Daniela Brecht e

Silvani Mello com a Lanna, raça Terranova,

O Banho & Tosa Amizade conta ainda comhidratação profunda, tonalização,
cauterização de

pêlos, escova luminosa, hidratação com ináscara de chocolate e uma grande
novidade: a aplicação de "straz" em cães de pêlos longos. Além disso,
há um consultório veterinário com plantão 24 horas.

Maiores informações ligue (47) 3371-2340 ou 3275-1887. O horário de

atendimento é de segunda asábado das 7:30hs às 18:00hs.

Rua Roberto Ziemann, 1756 Bairro Amizade.

. IJ! Hidrata�ão Profunda.'J! Tonalização 1'J! Cauterização de Pêlol Ip Es(OV?� lumlnoí3 lJ,t·!·· '/ ,:'�

.'J! Hidratação com I'iálcara de Chocolate ''J! Aplicação de "maz" em pêloi longm 'J!.

Rua Roberto Ziemann 2156 - Amizade

Shopping Center Brelthaupt- G1 - Sala Q17

3275·6101

I�� I�
�-OlD

PETSHOP

BANHO A PARTIR DE

R$10,oo
---_\��

3275·3560
Rua Waldemar Grubba, 1389· Vila Baependi

A1\ifICAO
CLiNICA VETERINARL.6_

3372-2614
Rua Bernardo Dornbusch, 2181· Vila La/au

Elizandra R. Gonzaga Mafra - CRMVlSC 2368

Tanity Greschechen - CRMV/SC 2649
Duhan Tamy' S

DU�r�amys®
HOSPITAl- CLINICA VETERINÁRIA - PET SHOP - CANIL

3274-8944 I 3275-1141 I 3275-1788

TOXOPLASMOSE

O Toxoplasma gondii'é um parasita protozoário
intracelular obrigatório. A infecção por Toxoplasma

gondii é extremamente comum em gatos e pessoas
por todo o mundo. É considerada uma zoonose.

Quando um gato ou ser humano é infectado com

Toxoplasma gondii, o microrganismo permanece nos

tecidos-por toda a vida. Os gatos são os únicos

hospedeiros definitivos e disseminarn os oocistos do

microrganismo nas fezes. Os seres humanos são
infectados pela ingestão de oocistos.

As vias de infecção são a ingestão de tecidos
infectados (carne que contenha cistos de

toxoplasma), ingestão de oocistos eliminados nas
,

fezes dos gatos (água e solo contaminados) e a

infecção transplacentária (durante a gestação), esta é
difícil infectar o feto durante o primeiro trimestre, mas

se ocorrer, as seqüelas são em geral graves. É mais

provável que o feto seja infectado se exposto durante
o segundo e o terceiro trimestre, sendo as seqüelas

mais leves.
O período de incubação varia de 3 a 10 dias após a

ingestão e a eliminação de oocistos pode continuar

por até 3 semanas. E no ambiente após esporulados
podem permanecer por meses e no solo por mais de

um ano.

Os sintomas variam de anorexia (falta de apetite),
depressão, febre, inflamações oculares (uveítes),
convulsões, ataxia, tremores, pneumonias, atrofia
muscular, vômitos, diarréia, icterícia, ascite e dor

abdominal. A infecção transpfacentária pode causar o

nascimento de gatinhos natimortos. E em humanos
natimortalidade, aborto e doença grave do sistema

nervoso central.
O diagnóstico pode ser realizado por testes específicos

através do encaminhamento de material coletado por um

médico veterinário à um laboratório animal. .

O tratamento é feito com drogas antitoxoplásmicas.
A prevenção é feita por cuidados ao ingerir carne

crua, ferver a água antes de bebê-Ia, esvaziar a

bandeja de dejetos dos gatos diariamente, usar luvas
ao mexer em jardins e manter a boa higiene.
Portanto, mantenha seu gato vacinado e seu

ambiente limpo e desinfetado.

��\,4
-

Duriãri ;:tamys®
HOSPITAL --cLíNICA VETERINÁRIA - PET SHOp· CANIL

3274'-8944 I 327'5..1141 I 3275-1788
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Por Fabiane Martins
recepcoo@ocorreiodopovo.com.br

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

Completou idade nova dia 12, Ilea
Labemeier. Parabéns lÍe toda família.

Parabéns para Anderson L. Buzzi;
que completou mais um ano de
vida dia 17. Os pais Jondir e Rose,
irmã Bruna, namorada Katiane,
desejam felicidades.

tJ:
�

Felicidades para José Albus Neto,
que completou idade nova dia 11.

O' casal ElIíce e James F
Garcia, çompletaram
Bodas de lã (7 anos)

. dia 12. E ele

O casal Eurides e Hilda Murara
Silveira, completou Bodas de Ouro
(50 anos), dia 10.

Felicidades ao casal Kleyton e

Fernanda que completou 1 ano

de namoro dia 14.

EDUCACÃOEM
GUARAMIRIM

Parabéns para Andressa de Lima,
que completou mais um ano de vida
dia 18. Toda a família e amigos,
desejam felicidades.

Está trocando de idade o Sr. Lauro
Toewe. Toda a família manda os

parabéns.

COMEMORARAM ONTEM.
BODAS DE MARFIM (14 ANOS).

ROSANGElA VEGINI E JOSÉ
STOINSKI. PARABÉNS!

A Equipe Duhon Tamy. deseja muitas
felicidades e sucesso. para Ora.. Han·
dreya que comemorou idade nova.

Dona Lídia Dias. comemorou mais
um ano de vida dia 15. Seu esposo
Lourival, filhas Luciane e Fernanda,
desejam muita saúde e felicidades.

Charlene, ao lado de seu namorado,
trocou idade no mês de abril. Seus
pais Ademar e Waltraud e seu irmão,
a Sarah, Cris e Cláudio, desejam mui·
tas felicidades a ela e ao casal que já
escolheram a data do casamento.

A pesquisa Boas Práticas nas Redes Municipais de Ensino foi realIZada pela UNICEF (FlUil!tOO des� 1IJ1ITi_1jlkll'IIim âIIlinffâm.l:jim))
em parceria com o Ministério da Educação e União Nacional dos Dirigentes�� 00� (ll1Mfllli_)}.

Guaramirim ganhou destaque pela eXfstência de salas com equipamenms pam a �ção de�•� ã Ilflístilm;jim"
o Dia da Familia na Escola;Ônibus da literatura e Informática Educativa. O estIldo reamlltem tf� cqp.re" mas �Íil!S <die GuI!l1r.l'l1lilÍÍ1ÍÍlIili.

o professor de apoio é visto como protagonista 00 desenvolMneIlID da a1��
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FALECIMENTOS

Faleceu às 14h do dia 15/5, o Si..
Ivo Raduenz, com idade de 62 anos,
o sepultamento foi realizado dia
16/5, com saída do féretro do sa

lõo comunitário da Igreja Evangéli
ca Cristo Salvador, seguindo para o

cemitério da Barra do Rio Cerro.

Faleceu às 4h15 do dia 16/5, o Sr.
Amauri Heide, com idade de 43
anos, o sepultamento será reali
zado dia 17/5 as 9h, com saída do
féretro da residência na Rua 15 de
setembro em Três Rios do Sul, se

guindo para o cemitério Municipal
do Vila Lenzi.

LOTERIA
LOTOFÁCIL

'

"

CONCURSO N° 323

01 - 02 - 03 - 04 - 06
07-09-10�14 .... 17

,
.

.19.:..20,....21-23:..:..25
,�.". � ilR0\'$H€jQUlNA'*'i&J%�j1jfiJ!t1\W$, ,.

CONCURSO N° 1901

.VlTRINE-----��---

Festa Anual na Rainha da Paz
A Comunidade Nossa Senhora Rainha da Paz convida a sociedade para participar
da Festa Anual 2008, com grandioso bingo. Após a missa, terá um delicioso
churrasco, com serviço completo de bar e cozinha, galinha assada, pastel e stru
del. Para as crianças, o programação conta com pescaria e o turma do Miguelito.
A missa é celebrado às 10 horas e o bingo inicia às 13h30.

O SERViÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESCISC,. toma público, para conhecimento dos

interessados, que realizará licitação abaixo relacionada, do tipo menor preço global, de
acordo com o que determina o Regulamento de licitaÇões e de Contratos do SESC, aprovado
pela Resolução 0.'1.102 de 20/02106, puQlicadO no Diário Oficial da União em 2310212006, '

complementadas pelas cláusulas e 'condições estipuladas qo Edital. completo;que poderá ser

retirado no Setor de Projetos e,Çlbras � SESC, na Rua Felipe Schmidt, n,o 78�� Centro,
Florianópolis; ou na Internet nà página do SESC no endereço www.sesc-sc.cóm:br;"Editais".

Presidente da Comissão de Licitação

Show de banda
em Corupá

A Prefeitura de Corupá, por melo da FU,n
dação Cultural, os bandas da cidade e o

Rádio Amiiade FM promovem o show de
bandos "Corupá In Festiva!". Será hoje
no Ginásio de Esportes de Corupá, com

início às 20 horas. Com o objetivo de ofe
recer à comunidade uma opção, de lazer
e valorizar o trabalho desenvolvido pelas
bandas do gênero pop/rock, o evento

,contará com seis apresentações: Kanaã,
Kravan, Nóis, Bedinis, Fótons e Até o Últi
mo Copo. Ingressos antecipados no valor
de R$ 5 com integrantes das bandas e

no Fundação Cultural. No dia o ingresso
custará R$ 8. Outros informações com

lane, no telefone 3375-1399..

Programação do

Curupira Rock
o Curupira Rock Club, de Guaramirim
apresento a programação do mês de
maio: dia 24 terá o "IV Noite Bandos
Novas" e dia 31 com Walverdes do Rio
Grande' do Sul. Ativa desde 1993, o

banda Walverdes já lançou 4 álbuns e

tocou por todo o Brasil, participando
dos principais festivais de rock in

dependente e tocou com dezenas de
bandos brasileiras (Ultraje o Rigor,
Noção Zumbi, Replicantes, Autoramas,
Forgotten Boys) e internacionais (Su
pergrass, Breeders, Nada Surf, Nebu
la). Os ingressos antecipados custam

R$7 e na hora: R$l O. Os shows iniciam
às 22 horas. Outras informações com

Kélson, pelo telefone 3373-0484.

Curso de Oratória
em Schroeder

A Acias (Associação Empresarial de
Schroeder) realizo Curso de Oratória, nos

dias 26 a 30 de maio. O investimento
para nucleados e estudantes é de R$180.
Outras informações pelo telefone 3374-
1445. As vagas são limitados.

Bingo na escola
Waldemar Schmitz
Hoje tem grandioso Bingo na Escola
Waldemar Schmitz (Rua Ângelo Benet
ta, 240, Ilha do Figueira). Com início
às 14 horas e ótimos prêmios, os pre
ços dos cartelas são: 1 - R$l, 5 - R$3, .

8 - R$5, 18 - R$l O.

'*****�
. , '

.••***

ALUNOS MARISTAS CONHECEM
uLUGARES"A PARTIR DO BIG BANG

Sabe-se que a geografia tem como objetivo
compreender a vida de cada 'um de nós
desvendando os sentidos e os porquês das

paisagens em que vivemos e vemos.
,

Os alunos Maristas dos 60s. anos tem realizado
diversas atividades pedaqóqlcas que buscam

I fundamentar estes conhecimenfos: entre estas
atividades temos a saída para diferentes "lugares"
do Colégio, a visitação ao Museu Emílio da Silva,
onde os alunos acompanharam e compreenderam
que os lUgares não só nos remetem a outras

paisagens e locais com os quais se relacionam, mas

também revelam diversas histórias e, uma "viagem"
- do Big Bang ao advento da espécie humana. Esta

"viagem"aconteceu no laboratório de informática,
utilizando o site do IBGE Teen. De uma maneira
interativa e divertida muitos dos conteúdos
estudados em sala puderam ser compreendidos e

aprofundados, . .destaca a professora Tarcila
Tomazeli que vem coordenando estas atividades.

coi É G 10,

J1Jm:\t �ARIST�
'V€Uõ\131 S A O lUI S
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Vidalma mora no Lar das Flores há dois anos e diz que segredo para saúde é ser feliz

O QUE VOCÊ'FAZ PARA ENVELHECER COM SAÚDE?

KARIN LUFT, 23 anos,
auxiliar de produção
"Como penso no futuro, cuido
da alimentaçõo e quando
tenho tempo saio para fazer
caminhada. Procura ter lazer".

ODiLSON BUENO DE PAULA,
50 enos, auxiliar técnico

"Eu faço muito exercício e

mais alimentação balance�da,
é essencial. Chegando na meia
idade já começa a preocupar".

DAVIANTUNES,54
anos, aposentado

-

"Dou muita risada. Eu me pre
ocupo com isso porque quem
tem saúde tem tudo. Também
cuido da alimentação".

MARLI BORBA,
50 anos, costureira

"Eu me cuido, faço caminhada,
cuido da alimentação, durmo bem
e procuro descansar. Sempre me

preocupei com minha saúde".

GERTRUDES CISZ TREVIZAN,
65 anos, pensionista
"Com a saúde eu me preocupo,
agora em envelhecer é natural da

gente mesmo. Eu caminho e cuido
da alimentação. Estou bem ágil".

,$

ELiSEU DOS SANTOS, 26
anos, auxiliar de depósito
"Já penso ém envelhecer com
saúde. Cuido com o que como, os

produtos que uso, com o trabalho
é em não se expor muito ao sol"

FELIZ IDADE

- O CORREIO DO POVO IESABADO. 17 DE MAIO DE 2008

Envelhecer
com saúde é
fundamental
Atividades físicas e mentais são

importantes em todas as fases
JARAGUÁ DO SUL

A própria subjetividade do

tempo costuma esmagar a íne
xorávelluta do envelhecimento:

quando jovem, a velhice parece
longínqua, ainda um véu sob a

realidade; quando idoso, os pen
samentos retomam numa época _

que passou rápida e que não pre
parou para o acúmulo dos anos.

"Eu nunca fui de cuidar muito
dessas coisas, não comprava cre

me e nem fazia muito exercício",
o testemunho é da moradora da
Associação de Assistência aos

Idosos Lar das Flores, Vídalma
Corrêa Reichelt, 71 anos. Vidal
ma dividia sua atividade profis
sional entre o escritório de conta
bilidade e o Tribunal de Contas.
Almoçava com freqüência num

restaurante macrobiótico (regime
alimentar que exclui o consumo

de carne) "porque ficava no ca

minho entre os dois empregos".
A falta de tempo não a impediu
de ter uma boa alimentação, pelo
menos antes de casar. Reichelt
casou aos 35 anos e diz ter engor
dado desde então: "o meu mari
do vinha de outro casamento e já
tinha hábitos alimentares".

Há dois anos dona Vildama
mora no Lar das Flores e segue o

cardápio da casa. São ,61 idosos
morando nos 60 apartamentos
da Associação. O número seria
maior de tivessem mais leitos.
O administrador Alceu Uber
confirma que a procura é muito

grande. "Não são todas as cida
des que tem essa estrutura que
proporcionamos e que recebem

ajuda da Prefeitura e de órgãos
empresariais, deixando a mensa

lidade mais barata". No Lar das
Flores os-idosos podem desfrutar
da biblioteca, de nove salas de

apoio (espaço amplo de lazer), da

parte externa, com jardim, solar e

porriar, da cozinha e refeitório, de

capela e de sala de medicamen
tos. Uber explica que sâo progra
mados eventos especiais e uma

programação fixa nas terças-fel- _

ras, com ginástica e trabalhos
com o Sese (como cinema, pa
lestras, exercícios manuais) e nas

sextas com terapia ocupacional.
A importância da atividade

física e mental para estender a

expectativa de vida é um dos
objetivos do Lar das Flores. A co
ordenadora Alice Borck Hornof
entende que cada morador tem
sua vida privada, podendo viajar,
participar de eventos e almoçar
fora do lar. Ela explica o motivo
da longevidade ativa presente no

Lar das Flores: "Se o idoso vive
com a família, ele não consegue
acompanhar o ritmo dos netos e

dos jovens, aqui todas as ativida
des são programadas num ritmo
mais lento para que todos acom

panhem e continuem ativos".
Afinal, segundo o paradoxo usa

do pelo médico Drauzio Varella,
só há um jeito de impedir o enve

lhecimento: é morrer cedo.
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'PINK
Li na revista Out uma matéria bem interessante. Em um mapa do mundo, eles
ligaram os 'políticos eleitos ou em ministérios que sõo gays assumidos. No
topo da lista estõo os Estados Unidos com, um pelotõo pink, 529 políticos em

exercício no cargo. A Inglaterra conta com 83. O Brasil, quem diria, aparece
na lanterninha com apenas um político gay, que atende pelo nome de Clodo
vil Hernandez. Deixa só Clô saber disso! Espera ai, e o Gabera?

SUPERJAMP
Hoje no Choperio Bierbude vai rolar grande show com o Ban
do Superjomp. êernntiu de 'muito Pop Rock. O babado começo
o partir das 21 h30min.

LEITOR
O leitor do dia é, um dos solteiros mais

cobiçados da Urbe Sorriso, Caco Barts
ch duble de OJ e estudante de Admi

nistraçõo da FAE(Curitiba), que lê esta
coluna todos os dias para ficar super
por dentro das novidades de nossa so

ciedade.

CHEGOU ATRASADO -

Biritadíssimo, um camarada foi alcan
çado por um carro ao tentar atravessar
a rua. Da porrada que levou, foi cair
a quatro metros de distância, bem nos

pés de um transeunte, que assustou-se:
- Êpa! O que aconteceu, meu amigo?
E o bebõo:
- Sei nõo, meu chapa. Tô chegando
aqui agora!

.REPETECO
Depois dos lucros e dividendos com

a passagem do Dia das Mões, o co

mércio varejista já anda na maior
desenvoltura, investindo pesado
para o Dia dos Namorados. Uma
data bastante significativa se o

marketing for bern aplicado.

PARABÉNS
O meu camarada e incentivador
do esporte Sérgio Luiz Silva e

sua Célia Balsanelli Silva come

moram, bem neste sábado, 28
anos de feliz vida conjugal.
Parabéns ao casal e ficaremos
esliernnde o convite para bodas
de diamantes.

CONVENCIDO
'", Ouem assiste muita 1V acaba vendo

louco é O homem que, ou escutando bobagem. O vetera-
tendo conquistado o no ator americano Jack Nicholson,
suficiente para o seu que já se casou várias vezes, afir-

conforto e o dos seus,
mou que, apesar de ter mais de 60

luta até o cansaço até
anos �e idade, continua sendo u�

" conquistador. Agora pronto, depois
O desconforto, ate o

"de velho Nicholson virou foi um

esgotamento da saúde grande mentiroso.

ANÔNIMO

SILVIO
.

Ontem à noite o meu querido amigo
Silvio Mondonese para comemorar o

seu níver, que aconteceu dia 16, e da
esposa Camila Ferraz, dia 15, recebeu
todos os amigos na Open House. Mil
vivas ao casal!

�:lW'�
�:��
��

'll\\WW�4IJ.'�

FOTOCÓPIA
Nõo é por nada, mas é muita falta
de criatividade de um certo jornal
que circula aqui na cidade. Mesmo
com tanto tempo de estrada, prati
camente copiou o estilo do jornal'O
Correio do Povo. Principalmente no

quesito layout, é uma verdadeira
fotocópia.

DIZEM POR Aí•••
Oue o mega industrial Wandér
Weege chamou ontem à noite
para uma conversinha ao pé do
ouvido, o prefeito Moacir Bertol
di e o vereador Dieter Janssen.
Alguém se habilita a dizer qual
foi a pauta?

1·l.oiériiaPi�g;;F;g;"
.

C.
L.totlaJ

-",*

-�...!.�
Hoje, à-s 20h30min, casam-se na Igreja Motriz Sõo Sebastiõo

Jaqueline Lombardi e Luís André Schmitz

/

,\
Marilea Zonta, ladeados pelo filhas Fernando, Joice e

Tuani Zonta, que troco idade nova segunda-feira(19)

Curtir as delícias da Confraria
do Churrasco. Põe delícia nisso!

levar sua namorado ou esposo
para um delicioso jantar a lo carte.

.; O meu abraço d� haje cheio
de energias,p�sitivósvai para
o alnigo JUJmldir Rossi Vieira,
chefe da Divisõ? Admint��rativa e

Financeira do C�lesc,.,qa;fé leitort
�sSíduo da coluna.

..

• �oje a bpnito arquiteta Tomara
Nàgel estréia idade-novo

.•..•.pia 2.4 de mai�i na Scarr tem
.' s�ºw com ,bandà tover U2 Úe

Florianópolis. Aquela que tem o

vocalisto que é �ósia de Bono Vox.
@

I ível.
.

• Com êssa, fui!
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Jovens Empreend,edoras
Duas jovens da comunidade de Rio Bonito município de Massaranduba com o mesmo nome "Andréia", com a mesma idade 23
anos, recém formadas na universidade no curso de Administração e Marketing tiveram uma iniciativa que está servindo de exem

plo para muitos jovens que estão cursando o ensino superior e que poderão encontrar dificuldades para se inserir no mercado.

MONTAR O PRÓPRIO NEGÓCIO
As filhas de agricultoresAndréia Micheluzzi e Andréia Milbratz, com

apoio do Governo do Estado através do Fundo de Desenvolvimento
Rural - Epagri e Cidase, inauguraram na última quarta-feira uma

Agroindústria de Produtos Embutidos, � "AM lingüiças Artesa
nais" que vai produzir produtos a base de carne suína, ovina,
bovina e de aves. A empresa já possui sede própria, contando
com ampla e moderna infra-estrutura, eleita inclusive pela
Companhia integrada de desenvolvimento Agrícola de Santa
Catarina (Cidase) como uma das melhores do Estado na área de
industrialização de embutidos e defumados. Os produtos são pro
duzidos com a supervisão de técnicos, mantendo sempre o padrão
exigido pelo Serviço de Inspeção Estadual- SIE. Fonte: SDR.

__________________________________�_.'iiij.iji'.',il'.,._

BREITHAUPT AMPLIA IMPORTAÇÕES
Com o intuito de fornecer produtos aos seus clientes com

qualidade e preços vantajosos a empresa, o Comércio e In
dústria Breithaupt S/A, está ampliando a oferta de produtos
de importação própria. Alémde,trazer a llnhu exclusiva de
motertclsde construção, pisos percelunatc. lixeiras de inox
e metais sanitários DECOR, roçadeiras, máquinas de cor

tar grama e motosserras EFCO, a 'empresa também estará
comercializando arame de solda mig, das marcas INDURA
e HUATONG, aumentando assim sua competitividade. Todos

.

estes produtos estão sendo trazidos pelas lojas Breithaupt
via portos de Santa Catarina, ,gerando tributos e renda para
o Estado e abastecendo o mercado.

ACADÊMIA DO CHOPP INOVA
Numa ação de marketing simples e inteligente,a Choperia Academia do

Chopp programa para próxima semana, do dia 19 ao dia 23, a sema

na Alemã. Onde os freqüentadores que forem ao estabelecimento com

roupa típica Alemã ou camiseta da Alemanha participarão de sorteio
de brindes e em caso de gruposreceberão gratuitamente uma torre de

chopp. Esta promoção será estendida as outras culturas também. Uma
forma simples, fácil e barata de inovar e atrair clientes.

PEDÁGIO NA BR 101
Já está gerando desconfianças, a informação de que a partir de

·agosto deste ano será cobrado R$ 1,10 o valor do pedágio na 101.
Na divulgação no ano passado o valor vencedor foi R$ 1,02. Pior do'

que o aumento, foi a desculpa. Segundo Márcio Protta, superínten
dente da Autopista litoral Sul, isto aconteceu para arredondar e

facilitar o troco. Por que então não foi arredondado para R$ 1 ,OO? E,
o valor para a BR 116 será R$ 2,50, provavelmente por que não esta

duplicada e precisa urgentemente de reparos.

INDICADORES CÂMBIO

líNDICE
- VARIAÇÃO MOEDA COMPRA VENDA VARIAÇÃO

IBOVESPA 1,78% Dólar comercial (R$) 1,640 1,642 -0,79%
�--�'----1

Euro (em US$) 1,558 1,558 0,87% _

cometeu.
. .

,

Só isso, me disse a pessoa simples, basta para fa
zer uma pessoa viver na retidão. Toda a injustiça,
falta, dívida, crime, contravenção, ou seja, o que for

que ela cometer, poderá nunca ser descoberta por
suas vítimas. Mas, ela jamais se esquecerá do erro

cometido, transformando-se por isso, na principal
vítima do próprio delito, pois será prisioneira de si
mesma.

Assim, o segredo é deixar sempre o outro devB
dor. Seja sempre credor. E para ser credor, você deve
fazer mais do que o outro espera que você faça. Deixe
o seu cliente devedor. Deixe seu colega devedor. Dei
xe seu patrão ou chefe devedor. Faça sempre mais.
Não seja prisioneiro de sua consciência. Vá além e

você terá uma paz interior e uma tranqüilidade que
poucos entenderão etodos invejarão.

---------CARREIRA EM PAUTA--------------

Quem deve nunca esqueceLUIZ MARINS, CONSULTOR

E PALESTRANTE

Uma pessoa muito simples me disse uma profun
da verdade: "Quem deve nunca esquece". O que ele

quis dizer é que se você é credor, isto é, tem a rece

ber, você até pode se esquecer de uma dívida. Mas o

devedor - aquele que ficou devendo, o que não pa
gou - jamais se esquecerá. Veja que grande verdade!

É _por isso que temos que estar sempre credo-.
res. E por isso que nunca devemos estar na posi
ção de devedores. E aqui estou falando não só em

dívidas pecuniárias - em dinheiro - mas de todo

tipo de dívida.
.

Uma pessoa que mentiu para prejudicar alguém,
nunca se esquecerá. O prejudicado poderá até não se

.

lembrar mais da traição de um amigo. Mas o traidor

jamais se esquecerá da traição que cometeu. Alguém
que tenha sido alvo de uma grande injustiça poderá
se esquecer com o decorrer do tempo. Mas aquele
que cometeu a injustiça, jamais se esquecerá. Essa é
a pena do devedor. Nunca se esquecer da falta que Pense nisso. Sucesso!

"
Faço sempre

mais. Nõo seja
.

prisioneiro de
. " .

suo eonscrencm
"

'... '·0

COfÔAl!/4õé

Ft!�)4Ç
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EDUCAÇÃO'

'SANTA ·CATARINA---------

Oportunidade aos jovens catarinense
Escolás públicas.do Estado vão aderir ao Programa Brasil Profissionalizado·
FLORIANÓPOLIS.

Com o objetivo de ampliar
a oferta de formação profissio
nal e técnica de nível médio,
o governo de Santa Catarina
deve aderir, até o final da mês
de maio, ao Programa Brasil
Profíssíonalízado, O projeto foi
lançado esta semana, no audi
tório da Secretaria de Estado
da Educação (SED) e objetiva a

capacitação de escolas da rede
pública estadual e municipal
de todo o país. Na 'solenidade"
o diretor geral da SED, Silvestre
Heerdt, falou da importância
da educação permanente aos

jovens, para que todos tenham

condições de empregabilidade:
"Os jovens devem ter a oportu
nidadede fazer cursos técnicos

de formação profissional. du
rante o ensino médio", O coor

denador do programa, Roberto
Lunelli, do MEC, afirmou estar
satisfeito com o desempenho
de Santa Catarina e diz ter cer-.

teza que a SED corresponderá
às expectativas do Ministério
da Educação.

Através do programa serão
investidos R$900 milhões, du
rante quatro anos, na constru

ção,· reforma e· ampliação das
unidades escolares do ensino
médio e profissional, para a

compra de mobíliário, equipa
nientos e laboratórios. Também
será expandida e modernizada
a rede municipal e estadual de

Educação Profissional e Tecno

lógica (EPT). O MEC também

pretende transformar os Cefets
(Centros Federais de Educação
Tecnológica) em Institutos Fe
derais de Educação.

De acordo com o projeto,
casa estado deve indicar suas

metas. Em Santa Catarina a

previsão é que entre 30 a 40

escolas recebam recursos. Edna
Correia Batístottí, responsável
pelo projeto no estado, diz que
Santa Catarina já possui pro
jetos de educação profissional
nos Cedups (Centro de Edu
cação Profissional), nos NEPs

(Núcleos de Educação Profis
sional) e nas EEBs (Escolas Bá
sicas Estaduais), sendo que este

programa servirá para ampliar
o panorama educacional pro
fissionalizante. Estudantes da rede pública serão beneficiados com o novo projeto

Procede
Com relação à nota na coluna sobre o pagamentO''IIe uma multa por parte da OAB por descumprimento de decisão judicial a

assessoria comunicou ao colunista que não é do conhecimento da entidade. A informação partiu do procedimento criminal
nro 2006.72.008468-0 movido pelo Ministério Público Federal por crime de prevaricação, devido a descumprímentc reite
rado de ordens judiciais. A multa determinada pelo juíZ!l foi de RS 1 mil diários, já chega a mais de R$ 750 mil, e nesta
sexta-feira OAB deveria se pronunciar sobre o fato contestando a execução da cobrança.

DETERMINADO
Cáso até terça-feira a executiva estadual do PSDB não se mani
feste diante do requerimento pedindo a dissolução do diretório
municipal do PSDB o vereador Édio Vieira ingressará com uma

ação na Justiça. Argumenta que está defendo a siglQ, pois na reta
da campanha qualquer partido poderá acionar judicialmente o

PSDB e criar uma série de problemas, pois há, segundo Vieira,
uma infinidade de irregularidades na formação do diretório.

TENDÊNCIA
O lançamento da pré-candidatura do Padre Círio à prefeitura
de São José foi acompanhada com atenção pelo presiden
te estadual do PR, Nelson Goetten, que é simpático a uma

aliança com o PT, embora no partido há adeptos à reeleição
de fernando Eli.as. Goetten quero Pa'dre Círio. Lideranças do
PP e o ex-governador Esperidião Amin estavam lá.

ENCAMINHADO .

�'A Ângela ( Amin ) já foi escolhida faz um mês. Ela vai ser

a candidata em Florianópolis," reafirmou o deputado Paulo'
Bornhausen que no próximo semana ficará no Capital fe
Chando alianças em torno da candidatura de César Souza
Júnior. Vereadores do PP declararam o mesmo argumentan
do que oficializar agora seria oferecer o nome como alvo de.
adversários. Desgaste desnecessá rio.

PROBLEMAS
A Justiça não acatou o recurso da Procurãdoria
Geral de Joinville que tentou derrubar a liminar
conquistada pelos Ministérios Público Federal e

Estadual que alegam superfaturamento nas de

sapropriações poro a construção do campus da
UFSC no município. As obras ,que teriam início

.' no mês que vem, serão por hora paralisadas de
vido abs imbróglios judiciais. A Prefeitura vai in
gressar com um agravo de instrumento tentqndo
sensibilizar os desembargadores.

DES-COMPASSO
Não coloquem lia mesma mesa o secretário regional
Valter Galino e o vice-governador leonel Pavon. Segun
do tecnnos de alta plumagem Golina desautorizou o

vice-governador 00 dize!' quínte-teírn em Santo Amora
que o convênlo que Pavon assinou. no dia l°de moia,
como governador em erercíele, concedendo R$ 730 m'il
poro o Hospital São Francisco não valia e que estava
valendo o que ele, Galina, estava assinando naquele
momento. O clima é tenso e desconfortável no ninho
tucano.
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Tempo de júri deve ficar menor
Prazo máximo para julgar um caso de homicídio pode cair para nove meses

......

CONTRA IMPUNIDADE

SÃO PAULO to não ocorra em até seis meses,
A provável sanção presi- o caso pode ser transferido de

dencial ao pacote de mudan- cidade para ser julgado o quan
ças no Código Penal, aprovado to antes.
na última quarta-feira pela Conforme o relator do texto,
Câmara, deve reduzir a espera deputado Flávio Dino (PCdoB
pelos julgamentos de crimes MA), o processo não volta à
no país. Se o presidente Luiz estaca zero em caso de transfe
Inácio Lula da Silva sancionar rência de cidade: é retomado do
o novo texto (algo dado como mesmo ponto. Dino lembra que
certo em Brasília), o tempo a transferência pode ocorrer no

máximo para julgar um caso caso de excesso de ações na fila
de homicídio pode cair para de alguma cidade. Em entrevis
nove meses. A decisão poderá ta publicada ontem, pelo jornal
influenciar o cronograma do O Estado de S. Paulo, o deputa
julgamento de Alexandre Nar- .do diz que a transferência leva
doni e Anna Carolina Jatobá, em conta características regio
acusados de matar a menina . nais. Um caso de São Paulo,
Isabella. por exemplo, passaria para um

Conforme as medidas apro- local como Campinas.
vadas esta semana, a Justiça Os representantes do Judi
tem até 90 dias para decidir ciário dizem que a tentativa de
sobre a condição de réu de um acelerar as decisões é louvável,
acusado. O prazo será conta- mas reclamam da falta de estru

do a partir do recebimento da tura para dar conta do trabalho.
denúncia pela Justiça. Depois No caso de Nardoni e Anna Ja
desses três meses, a decisão so- tobá, a nova regra pode valer
bre um crime como homicídio para o julgamento caso a san

pode demorar no máximo mais ção presidencial ocorra antes

seis meses - esse é o prazo má- da fase de pronúncia, quando
ximo para os julgamentos desse o juiz decide se os réus vão ou

tipo de crime. Caso o julgamen- não a um júri popular.

CPI teró sessão secreta para
ver depoimento de vazadores
BRASíLIA

A CPI mista dos Cartões re

alizará uma sessão secreta na

manhã da próxima terça-feira
(20) para ter acesso aos depoi
mentos prestados na Polícia
Federal pelo secretário de con

trole interno da Casa Civil, José
Aparecido Nunes Pires, e por
André Eduardo da Silva Fernan

des, assessor do senador Álvaro
Dias (PSDB-PR). O depoimento

,

de ambos na própria CPI será

" prestado de forma aberta na se

qüência da sessão secreta.
Laudo preliminar do Ins

tituto. de Tecnologia de Infor

mação (ITI) mostrou que José
Aparecido repassou o dossiê
com dados do governo Fernan

do Henrique Cardoso para Fer
nandes. O secretário da Casa
Civil prestou esclarecimentos
à Polícia Federal ontem. Fer
nandes já prestou depoimento
na semana passada.

.

A decisão da presidente da

CPI, senadora Marisa Serrano

(PSDB-MS), de realizar uma

sessão secreta é para evitar que
haja vazamento de informações,
uma vez que o inquérito da PF
corre em segredo de justiça.

Marisa nega qualquer pos
sibilidade de adiamento dos

depoimentos dos servidores.
"Não vejo nenhuma razão de

postergar a oitiva". Ela defende

que se faça uma acareação en

tre José Aparecido e Fernandes
caso os depoimentos à CPI se

jam contraditórios. "Se houver

declarações conflitantes, temos

que aprovar um requerimento
de acareação".

O relator da CPI, deputado
Luiz Sérgio (PT-RJ), concor

da com o formato escolhido

por Marisa. "O ideal é que um

membro da CPI faça a leitura e

que não sejam distribuídas có

pias", disse o petista.

No coso de Nardoni e Anna Jatobá, novo regra pode valer coso o sanção presidencial ocorra antes do fase de pronúncia

INSS convoca

8 mil segurados
o Instituto Nacional do 'Seguro

Social (I NSS) enviou ontem, o 110 lote
de cartas a 8.448 beneficiários para
que façam a reavaliação dos auxílios
doença concedidos há dois anos, com

prazo para terminar em junho.O be
neficiário que receber e não agendar
ou deixar de comparecer perícia terá o

benefício cessado.

Escola de samba

para grupo gay
üs preparativos para o carnaval

de 2009 mal começaram, mas já tem
novidade no ar. Gays, lésbicas e sim
patizantes (.GLS) do Rio de Janeiro vão

ganhar a primeira escola de samba
voltada especialmente para esse pú
blico. O Grêmio Recreativo Escola de
Samba Arco-íris de Amor vai desfilar
na divisão de acesso.
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PADRONIZAÇÃO

Portugal aprova acordo ortográfico
Mudanças já foram aprovadas no Brasil, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe

palavrasseja mais próxima da
pronúncia por meio da remoção
de consoantes mudas, como no

Brasil. Já o alfabeto aumenta de
23 para 26 letras, com a inclu
são oficial do "k", do "w" e do
"y". O acordo também determi
na novas regras para o uso de
hifens e acentos.

A resistência era grande em

Portugal, especialmente por par
te de escritores e personalida
des que consideravam o acordo
uma "rendição desnecessária à
influência brasileira".

Os defensores das mudan

ças alegam que a padronização
facilitará buscas na internet e

uniformizará termos jurídicos
para a elaboração de contratos
internacionais. Além disso, o

governo português tem a espe
rança de que assim o idioma se

torne uma das línguas oficiais
da ONU (Organização das Na

ções Unidas). Atualmente, a

organização tem seis idiomas
oficiais: o árabe, o espanhol, o

francês, o inglês, o mandarim
e o russo.

LISBOA

O Parlamento português
aprovou ontem um polêmico
acordo ortográfico para sua lín
gua-mãe que prevê a padroni
zação do idioma nos sete países
lusófonos. A implementação
deve ocorrer ao longo dos pró
ximos seis anos. As mudanças
enfrentavam grande resistência
em Portugal porque centenas
de palavras teriam de passar a

ser escritas como no Brasil.
O placar da votação ainda é

desconhecido, porém tanto par
lamentares governistas como

da oposição votaram em peso
em favor da proposta.

O português é a língua ofi
cial de 230 milhões de pessoas
em todo mundo. O acordo de

'padronização da língua inclui
os países lusófonos do mundo:

Angola, Brasil, Cabo Verde, Gui
né-Bissau, Portugal, São Tomé e

Príncipe e Timor Leste.

Brasil, Cabo Verde e São'
Tomé e Príncipe já haviam
ratificado o acordo antes de
Portugal.

A proposta prevê, entre
outras coisas, que a grafia das Acordo propõe alteração na grafia de algumas palavras para que fiquem mais próximas da pronúnciaAGÊNCIA ESTADO

<'

Brasil recebe

apoio da ONU
China enterra mortos em meio
a novos tremores secundários

MOSCOU

Os governos daRússia e da
China apoiaram, pela primeira
vez, a candidatura do Brasil

para o Conselho de Segurança
da ONU. O apoio foi dado na

reunião dos quatro principais
países emergentes, em Moscou.
Esse foi o primeiro encontro
formal do Brie (Brasil, Rússia,
Índia e China) fora da ONU.

O chefe da diplomacia rus

sa, Serguei Lavrov, disse que "o
formato Bric não é algo inven
tado, mas fruto da vida própria,
pois em grande medida são os

elevados ritmos de crescimento
econômico dos países do grupo
os que garantem o desenvol
vimento estável da economia
mundial".

'1\gora, quando tanto sé fala
de reformar a arquitetura finan
ceiro-econômica global, temos

muitos assuntos, incluindo a

defesa de nossos interesses co

muns", destacou.

área mais atírígída pelo terremo
to. Wen pediu que as autoridades

garantam a estabilidade social, já
que a frustração cresce entre os

sobreviventes, muitos dos quais
perderam tudo e vivem em bar
racas ou ao relento.

A China mobilizou 130 mil
militares e paramílítares para as

áreas do desastre, mas com as es

tradas destruídas ou bloqueadas,
fica difícil levar ajuda às áreas
mais afetadas. As regiões vizi
nhas também sofrem, com mais
de 50 mil desabrigados apenas
em um condado da província de
Gansu, ao norte do país, disse a

Xinhua.
A equipe de resgate salvou

uma criança das ruínas de uma

escola em Beichuan, 80 horas de

pois dela ser atingida pelo tremor.

Três outras pessoas foram salvas
ontem, duas nos escombros de
um prédio de escritórios e outra,
entre as ruínas de um hospital.

PEQUIM

Enquanto a China sofre para
.

enterrar os mortos e ajudar as

dezenas de milhares de feridos
e desabrigados, um forte tremor
trouxe mais destruição ontem.

O número oficial de mortos é de
21,5 mil, embora o governo chi
nês tenha afirmado que o núme
ro possa passar de 50 mil.

,

Um tremor secundário che

gou a 5,9 na'escala Richter, atin

gindo Lixian, a oeste do epicen
tro do terremoto, em Wenchuan,
o que interrompeu as estradas e

os sistemas de telecomunicações, .

recentemente consertados.
''Neste momento, os traba

lhos de ajuda entraram na fase
mais crucial. Nós precisamos

.' fazer todos os esforços, correr

contra o tempo e superar todas
as dificuldades para alcançar a

vitória final", disse o presiden
te chinês Hu Jintao, que visitou
ontem o vilarejo de Mianyang,Tremor secundário ontem prejudicou ainda mais o resgate das vítimas
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Segue a briga pelas
vagas nos gramados
Campeonatos movimentam fim-de-semana

FUTEBOL AMADOR

JARAGUÁ DO SUL

Neste sábado acontece a se�

gunda rodada da segunda fase
do Campeonato Varzeano "Raul
Valdir Rodrigues". São seis par
tidas e os primeiros classifíca
dos para a próxima etapa po
dem sair hoje. Dos três grupos,
apenas o I terá de esperar a últi
ma rodada para conhecer quem
ficará com as duas vagas.

A situação está equilibrada
na Chave I porque os quatro ti
mes estão empatados com um

ponto. Hoje, o JJ Bordados joga
às 15h45, no Flamenguinho,
contra a Galvanização Batisti.
No mesmo horário, no campo
da Vila Lalau, se enfrentam
Kiferro x Amizade/Rudnick/
Rozzaco.

Já pelo Grupo G, Operário e

Brandenburg se enfrentam às
13h45 no Flamenguinho. Com
três pontos cada, quem vencer

pode garantir uma vaga, caso

o confronto entre Roma e Strip
Night Show/Magic World não
tenha vencedor. O Grupo H está
na mesma situação. Caxias e

Atlético se enfrentam às 15h45
em Santa Luzia e quem ven

cer fica. bem perto da vaga. Já
Confort Fine e Barrabaxo, que
jogam às 13h45 na Vila Lalau,
precisam da vitória.

Em busca da
...

recuperaçao

Amistoso
De folga na liga Futsal, a

Malwee fará um amistoso
hoje, na reabertura do tra
dicional Ginásio Galegão.
Para este confronto, que será
beneficente, Marcos Moraes
comandará a equipe, que não
contará com lenísio (foto). Ele
voltou a sentir uma lesão na

ponturrilho esquerdo e segue
em recuperação. E, conforme
comentado esta semana, o alo
Anderson chego no segundo
feira em Joraguá do Sul.

Já na Taça Pomerode, que
ainda está na metade da primei
ra fase, os times jaraguaenses
correm. atrás da recuperação, já
que ocupam as posições mais
baixas na tabela. Se a compe-, Supermercado Brandenburg pode garantir a classificação neste sábado

tição terminasse hoje, Cruz de
Malta e Vitória estariam de fora
dá próxima fase (apenas um

time de cada grupo não se elas- .

sifica). Pelo Grupo A, o Cruz de
,

/"

Malta joga fora de -casa contra o

Caramuru e o Flamengo vai até
Gaspar enfrentar o Tupi. No B,
Vitória €l Noite a Fora fazem o

clássico municipal no Rio da
Luz. E o Atlético ENEC recebe

_ o Botafogo de Pomerode.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



rn O CORREIO DO POVO
� SABADO, 17 DE MAIO DE 2008

FUTEBOL AMERICANO

ESPORTE---�--'_.'----

Jaraguá
.

Breakers estréia na Liga
Amanhã às 15 horas o João Marcatto darálugar a outro futebol, o americano

: JARAGUÁ DO SUL

Acostumado a sediar partidas
. emocionantes de futebol, o João
Marcatlo recebe amanhã outro

tipo de esporte: o futebol ameri
cano. Desta vez, o local será pal
co do jogo entre Jaraguá Breakers
e Timbó Rhinos, às 15 horas,
pela Liga Catarínense de Fute
bol Americano 2008, conhecido
também como SC Bowl.

O time está animado', já que
a equipe conseguiu bons resul
tados nos últimos meses. Para o

tight end (recebedor de passes),
Lucas Farias, as expectatívas para
o campeonato sâo as melhores.
''Depois do jogo contra o Ponta
Grossa Black Knights, tivemos
uma motivação a mais", disse Fa-

.

rias, lembrando que Q time ven

ceu os paranaenses por 13x6, em

partida que aconteceu em abril. .

Dos oito jogos que a equipe

fará pela Liga Catarinense, dois
serão no João Marcatlo. A com

petição é dividida em duas cha
ves, que eles chamam de divisão.
Na primeira fase os quatro times
se enfrentam entre si em turno
e returno. Depois dois jogos são
sorteados entre as duas divisões.
Os dois melhores de cada chave

passam para as semifinais e de

pois para as finais.
Na chave do Jaraguá Breakers

estão Timbó Rhinos, Garuva
Hurricanes e Caxias Panzers

(Joinville), bicampeão da Liga.
Segundo o center (centro de li

nha), Diego Bayer, o Caxias é o

grande favorito, já que nenhum
time pontuou contra eles. No en

tanto, na visão dele, os Breakers
estão em condições de chegar
nas finais do torneio.

GENIELLI RODRIGUES

Encontro de Trilheiros será
a"manhã em Massaranduba

Lucas Farias (com a bola) é um dos maiores destaques do time jaraguaense

Olympya faz semifinal no João Pessoa
Confronto é contra o Porath, válido pela Copa Garcia de Futebol Feminino

MASSARANDUBA. da 'serviço de bar e cozinha, JARAGUÁ DO SUL
.

Este final de semana pro- camping e parquinho para as O Olympya/Juventus faz
mete ser de muita lama e crianças. As inscrições podem hoje a semifinal da Copa Gar
aventura em' Massaranduba. ser feitas na hora, ao custo de. cia de Futebol Feminino, às
Isso porque acontece o 3° En- R$ 35 somente para os trilhei" 15h30, no campo do João Pes
contra de Trilheíros da cidade. ros, que dará direito à camisa soa. As adversárias são a equi
Devem percorrer a trilha cerca e almoço. O público tem aces- pe do Móveis Porath de Pome
de 500 motociclistas apaixo- so livre. rode, velhas conhecidas das
nados por aventura. A chegada está prevista �omandadas de Polenta.

.

.

A trilha possui cerca de 60 para as 13h30 e o evento en- O time da cidade mais ale-

quilômetros e promete muita cerra às 17h30. Segundo Jean ma do Brasil, já jogou duas ve

a adrenalina em um trajeto Spezia, um dos organizadores, zes contra as jaraguaenses. No
de belezas naturais. A saída o objetivo rio evento é integrar retrospecto o Olympya leva a

acontece a partir das 9h30 do os apaixonados por aventura. melhor, ganhou por duas ve

Centro Esportivo Municipal '�intenção é reunir todos os zes com placar elástico 6xO

em direção ao Bairro Campi- amantes do esporte e arreca-: e 6x3 as duas partidas pelo
nha e Benjamim Constant. dar fundos para o Moto Clube Campeonato Catarinense de

Para quem não quer se Bicho da Trilha, organizador 2007, aonde o time de Jaraguá
aventurar, o local terá ain-. do encontro", concluiu. sagrou-se campeão.

Mesmo assim Polenta é
cauteloso e diz que tudo pode
acontecer no jogo de hoje. '�

expectativa é de conseguir Confronto servirá de preparação para o Campeonato Catarinense
uma vitória e chegar a mais
uma final". A outra semifinal
é entre Tíozinho e Apiúna,
que também jogam hoje em

Blumenau. Nesse confronto
também não tem favorito e

Polenta prever esperar para
'5. ver quem irá para a final.

� "Não tem uma preferência o

is negócio é o time fazer a sua

Cerca de 500 trilheiros devem se encontrar em Massaranduba amanhã parte" .
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De olho na Copa do Brasil
Semifinalistas devem jogar com time misto no fim-de-semana
DA REDAÇÃO

Três partidas abrem neste
sábado a segunda rodada do
Campeonato Brasileiro, todas
às ismo, com uma coincidên
cia: em cada um delas estará
um dos três semifinalistas da

Copa do Brasil que jogam a

Série A do Brasileiro. E, mais

preocupados com o jogo do
meio de semana, pela com-

-

petição nacional, alguns - ou

muitos - reservas podem estar
em campo.

No Botafogo, que entra em

campo para enfrentar o Cru
zeiro, no Mineirâo; o técnico �
Cuca vai aproveitar para dar
ritmo de jogo a atletas que
estão há algum tempo afasta
dos, como o goleiro Castillo,
o zagueiro Renato Silva e o

atacante Wellington Paulista.
O meia Carlos Alberto, outro

parado há algum tempo, deve
fazer sua estréia pela equipe
carioca. Do lado do Cruzeiro, a

principal ausência é o atacan

te Marcelo Moreno, expulso
diante do Vitória, na primeira
fadada. _

,

O Vasco enfrenta o Portu

guesa, em -São [anuário, e o

_

técnico Antonio Lopes deve

poupar o atacante Edmundo,
que já havia ficado de fora da
estréia, diante do Internacio
nal. Outros titulares, no .en

tanto, devem estar presentes:
é o caso do atacante Leandro
Amaral, que enfrenta seu clu
be de origem, e do meia Mo-

80ta10go vai poupar titulares para o jogo d� hoje contra o Cruzeiro, de olho na semifinal com o Corinthians

Tais, que será homenageado
por sua tOOa partida pelo clu

-

be em Brasileiros. A Portugue-

sa, que só pensa no Brasileiro,
vai com força- máxima, mas o

técnico Vagner Benazzi já avi-

sou que um empate será bom
resultado.

Quem não pensa em poupar
ninguém é o Sport, querecebe
o Vitória, na Ilha do Retiro. O
técnico Nelsinho Baptista vai
escalar o time completo, inclu
sive com as voltas de Daniel,
Everton e Romerito, que esta
vam suspensos e não atuaram
no meio da semana, diante do
Internacional. No Vitória, a

única dúvida do técnico Vág
ner Mancini está no meio-de

campo, entre os experientes
Jackson e Ricardinho.

Tribunallibera presença de paratleta
Oscar Pistorius corre com próteses feitas de fibra de carbono que substituem as pernas

"Tem sido uma longa batalha"

LAUSANNE

Em uma decisão histórica, a

CAS (Corte Arbitral dos Espor
tes) deu a autorização para que o

sul-africano Oscar Pistorius tente

se classificar para a Olimpíada
de Pequim, mesmo utilizando

próteses em suas duas pernas
amputadas. Os juízes do tribunal
deixaram claro, no entanto, que
a decisão vale apenas para- esse

,� caso, sem abrir precedentes para
- ;t outros atletas.

-

� A IAAF (Associação Interna
o

cional de Federações de Atletis-

mo) havia anunciado em janeiro
que Pístoríus não poderia com"

petir na Olimpíada, já que as pró
teses _ lhe dariam vantagem em

relação aos demais competido
res das provas de atletismo. Mas
o sul-africano decidiu recorrer

da decisão da entidade e obteve
agora a vitória rio CAS, a última
instância judicial no esporte.

Feitas de fibra de carbono, as

próteses substituem as pernas de
Pistorius, amputadas quando ele
ainda era criança - tinha apenas
11 meses de idade. Hoje, com 21

anos, a vida esportiva do sul-afri
cano ganhou um novo capítulo.
'Agora terei a oportunidade de
tentar buscar meu sonho olímpi-

- co, se não em 200S (em Pequim),
mas em 2012 (nos Jogos de Lon

dres)", afirmou o atleta.
'j\té chorei quando fiquei sa

bendo da decisão. Tem sido uma

longa batalha", lembroti Pisto
rius, que é uma das estrelas do

esporte paraolímpico mundial
e deverá competir também na

Paraolímpiada de Pequim, em

setembro.

_I,"
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2" Rodada

Hoje
18h10 - Cruzeiro x Botafogo
18h1 O - Vasco x Portuguesa
18h10 - Sport x Vitória
Amanhã

_

-

f6h - Grêinio x Flamengo
16h - Atlético-PR x São Poulo

-

16h - fluminense x-Náutico
16h - Goiás xAtlético-MG
18h10 - Palmeiros x International
18h10-Santosx lpatinga
18h10 - Figueirense x Coritibo

2" Rodada da 2" Fose

Hoje
Campo do Caxias
13h45 - Ronia x Strip Night ShowJMagic
INortd
15h45 - Caxias J( Atlético

Campo do Flamenguinho
13h45 - Operário x Supenn. Brondenburg
15h45 - JJ Bordados x Galwnização Batisti

Campo da Vila Lal�u
13h45 - Confort Fine x Barraboxo

Vidroçaria
15h45 - Kiferra x Amizad�udnicWROZZDco

MUNICIPAL DE BOCHA EM DUPlA

Hoje
Canchas da SE 15 de Novembro
14h - Prainha da Oma C x Bar da Kátia
15h - Ass.ltapocu B x 15 de Nowmbro A

Hoje
Assodação Itapocu
14h -15 de Novembro B x Prainha da
OmaA
15h - Prainha da Oma B x Rio Novo B
16h - Rio Paulo x Ass. hapocu A.

ABERTO DE FUTEBOL suíço
Troféu JM Pias e Beiro Rio Presentes
Amanhã

Campo da SE 15 �e Novembro
9h -Independente x 15 de Novembro
9h - Bar do Iw x Itapocu

-

10h - Bella Vjsta x Faixa Azul
1 Oh - Ribeirão Gronde x Flamenguinho

Hoje
15h15 - Apafeb x Floresta
Amanhã
15h15 - Atlético ENEC x Vem Cruz
15h15 - Água Verde li.mbá x Botafogo
15h15 - Tupi x Flamengo
15h15 - CaromuruJ( Cruz de Malta
15h15 - Vitória x Noite a Foro

Aspirontes
Amanhã
13h45 - Caromuru x Cna de Malta
13h45 - Vitória x Noite a Foro

Hoje
11 h - Teresópolis x RCG/Banespa (SporlV)
19h - Petrópolis x Unisul
20h30 - Colegial x Cabo Frio

Segunda-feiro (17/5)
19h10 - RCG/Banespa x São Caetano
(SporlV)
19h30 -r- Atlântico x Cabo Frio
20h15 - Umuaronia x Joinville
Quarta-feiro (21/5)
20h15 - CabQ Frio x Unisul
20h15 - Colegialx CortianWUCS
20h15 - São Caetano x Joinville
Quinta-feiro (22/5)
17h - Cartos Barbosa x Atlântico (SporlV)
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CONTRA-CAPA---------

ARTE NO CORREIO

ORQ'UE,STRA
FIL,ARMÔNIC:A

en" "·1
e 0, o pequeno vioione,

é conhecido como o 'rei'
dos instrumentos de corda

Carinhosamente chama-

do de "cello" (abreviação do

italiano violoncello, que sig
nifica "pequeno violone"), o

violoncelo é um instrumento

da família das cordas. Possui

quatro cordas e se diferen

cia dos outros instrumentos

pelo tamanho grande, fazendo

com que tenha que se apoiar
ao chão por meio do espigão,
uma haste de metal em sua ex

tremidade. Para tocá-lo, o mú

sico deve estar sentado, com o

instrumento entre os joelhos,
justamente devido ao seu ta

manho (a caixa de ressonân

cia possui cerca de 75 cm de

comprimento) .

Sua sonoridade é conside

rada bastante expressiva, sen

do conhecido como o "rei" dos

instrumentos de cordas. Em

bora também seja encontrado

em grupos de música popular,
seu uso está mais presente na

música erudita. As grandes
orquestras utilizam entre oito

e doze instrumentistas de vio

loncelo no naipe. Este é o caso
da Orquestra Filarmônica de

Berlim, na qual tocam 12 vio-

loncelistas, os quais se junta
ram e formaram um grupo de

nominado "Die 12 Cellisten

der Berliner Philarmoniker",

o qual foi recentemente distin

guido com um dos reputados
prêmios Echo Klassik 2005.

A primeira citação sobre

o violoncelo em documentos

históricos data de 1665. A

característica padrão do ins

trumento foi estabelecida por
Stradivarius, em 1680. A par

tir dos Concertos Espirituais
de Boccherini, o violoncelo

passou a ser tratado como so

lista, e hão somente como um

instrumento para compor o

naipe d� cordas.
.

'.
Dentre as obras mais signi

ficativas com violoncelo e or

questra, destacam-se Ludwig
van Beethoven: Sinfonia N°

5 (segundo movimento} e Ri

chard Strauss: Don Quixote
(também com presença signi-

.

ficativa de uma viola).

Naipe de Violoncelos do Orquestro Filarmônico de Jaraguá do Sul

FALE COM O MAESTRO Olá Andriele; .

.

A, diferença está no gênero musical. A formo de com

posição pode se dor de diversos formos, dependendo do

caráter do obra e do vontade do compositor, e muitos

combinações são possíveis.
A ópera junta diversos formos de expressão artístico,

envolvendo, no porte musical u orquestra, os cantores

e muitos vezes o também um coro, nos artes cênicos, o in

terpretnçõe dos textos e dos cenas e, nos artes plásticos, o

confecção do cenário e do figurino, que trabalham juntos
no missão de contar uma história.

Já um concerto sinfônico envolve somente o orquestro,

e também pode contar uma história, mos somente uti

lizando o músico e os sons. Ainda podemos também ter

um concerto sinfônico com cantores, que somam-se à

orquestra sem envolver o cena, ou um concerto sinfônico

com coral.
.

"Qual o diferença entre uma ópera e um concerto

d�e orquestra? Somente o presença dos cantores?"

ANDRIELE CRISTINA JANSEN,

EN'GENHEIRA, JARAGUÁ DO SUL

DANIEL BORTHOLOSSI, DIRETOR ARTíSTICO DA ORQUESTRA

FILARMÔNICA DE JARAGUÁ DO SUL E MESTRE EM ARTES E

MUSICOLOGIA PELA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO.PARA SABER MAIS:
httpllvioloncelo-mrmilk.blogspot.
coml2007/08/histria-do-instrumento.html

http;l/www.ad.org.br(jahnli_instcorda.asp
* Monde suas dúvidas para o e-mail artistico@fjds.com.br.

Tudo em pronta-entrega}
venha o quanto antes!

-,

BELISSIMA
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