
,

l,

f; nils têm a

estréia adiada
Olympya só entra em campo pelo
Catarinimse no dia l°de junho.

Págirm21

'. Malwee pega e

': Minas pela Liga
: .

-

Séqü�ncia de partidas em casa come·
"

ça hoje às 17h, na Arena Jaroguá.
Página 22

,

-,' Desistir de fumar é "contagioso",'
. ou seja, há mais probabilidade de

.

os pessoas deixarem de fumar em

grupos do que sozinhos, afirmo
.

estudo do Harvard Medicál School,
em Boston, e do University of Ca· '

lifornia, em Son Diego. Segundo o

;.
,

.pesqulsa, o decisão de uma pessoa
,��, de pamr de'fumar tende o íntluen

.
. ciar amigos, família e colegas de

trobàlho, levando·os o abandonar
.�

o cigarro também. O levantamento
utilizou informações coletadas 00

longo de 32 anos em um grupo de
mais de 12 mil pessoas.

Fonte: BBC Brasil

Clínica SorriDent

r

BIBLIOTECA PÚB[lCA DE SANTA CATARINA

Jaraguá doSul e Vale do Itapocu III Fim-de-semana, 24 e 25 de maio de 2008 .. N° 5.912 .. R$ 2,00 .. www.ocorreiodopovo.com.hr .

•
'

• .; . .:...;_ r ',,_,,_ ,;� to, .' t. .

-.

•

� Gildo Alves deve'
'� ser vice de Dieter

PPS confirmo interesse em uma coligação
com o Pp, de Dieter Janssen.

Página4

o desenvolvimento
passa pela BR-280
o Correio do ,Povo lanço componho e

caderno sobre o duplicação do rodovia.

Página 8

Número de ocorrências cai
com a proibição de bebidas
Lei que proíbe o consumo de bebidas nas' ruas de-GuaramiJim derrubou em 10% o número de ocorrências.

Página 7

([)r. <J1iÍft/jii 'Mcms�ffíBóreÚJ,
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;Afesl'ft' em J:1Ip(all�()á()tttÍtl
PSllt'traftsta em Jmpflmwdímtia

.

Pspeciaústa em rmorf(mti.�
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·CHA�GE

I

PEDRA SANTANA

ALVES, RE!TORA DO
CENTRO UN!VERSITÁRIO
DE JARAGUÁ DO SUL

Uma pesquisa divulgada dias atrás volta
a evidenciar'uma estatística preocupante: de
acordo com o Instituto de Fesquísa Econômi
ca Aplicada (Ipea), cerca da metade do- total
de desempregados no Brasil tem entre '15- e

24 anos. O estudo revela que a proporção en

tre o número de jovens desempregados e o

total de pessoas sem emprego no País era de
46,6% em 2005, a maior taxa entre os dez pa
íses pesquisados. No mesmo período, no Mé-

_

xico, esta proporção é de 40,4%; na Argenti
na, de 39,6%; no Re:ino Unido, de 38,6%; e,

PONTO DE VISTA

Empregabilidade e ensino
nos Estados Unidos, de 33,2%.

O Ipea traduz que "o problema do desem
prego tende a ser mais acentuado entre os

jovens do que no-restante da população em

todo o mundo e o crescimento do desem

prego entre os jovens reflete a expansão ge
ral do problema em todas as faixas etárias".
E acrescenta, de modo preocupante que a

taxa de desemprego entre os jovens cresce

proporcionalmente mais do que em relação
aadultos.

Ielo trabalho divulgado, o desemprego
entre os jovens brasileiros de 15 a 24 anos
é 3,5 vezes maior que entre os adultos com

mais de 24 anos. O índice vem aumentan

do, uma vez que em 1995 era de 2,9 vezes

e em 1990, 2,8. A pesquisa mostra que em

2006, a taxa de desemprego era de 5% entre
os adultos de 30 a 59 anos, de 22,6% entre os

DO LEITOR

Um Projeto Novo para
Jaraguá do Sul? Eu apóio!

Um Projeto Novo para [araguá do Sul, eu apóio.
Mas fern que ser um projeto coletivo, que seja isento
de partidarismo pragmático e anseios pessoais, que não
venha pronto, mas seja particípatívo, que não tenha
um nome, mas que tenha 129.973 nomes e que tenha
também a cara e a participação efetiva do seu produto
interno bruto, da sua renda per capita e do seu íldi
ce de desenvolvimento humano. Um Projeto onde não

haja Plano de Governo, mas haja compromisso! Onde
exista comprometimento com o cidadão; que cause à
mãe operária a comodidade e segurança de pode deixar
seu filho no centro de educação infantil próximo à em

presa onde trabalha; que permita ao pai trabalhador o

uso do transporte coletivo de maneira acessível, física
e financeiramente; que permita ao empregador adesão
a programas de crédito fácil e incentive a regulamen
tação do comércio informal; que dê ao jovem a espe
rança de concretizar o sonho do, primeiro emprego e

lhe dê opções de divertimento; que viabilize ao idoso o

prazer, o entretenimento, o carinho e a atenção. Quero
apoiar esse compromisso, quando ele estiver detalhado.
Quando estiver garantido ao funcionário público a sua

capacitação e a sua valorização; e ao usuário do serviço
público, todos os bônus. desse investimento, através da
acessibilidade, do bom atendimento, da eficiência e da
rapidez; quero assinar um compromisso claro, íntegro,
com calçadas, iluminação pública, praças, flores nos

jardins, com políticas municipais de cultura e valori
zação da história! Não quero mais ouvir Projetos subje
tivos que falem em garantia da educação, da saúde, do
trabalho, que falem em saneamento básico e da segu
rança como se fossein brindes, isso já é obrigação! Nin

guém mais precisa relacionar... Agora, eu apóio o com

prometimento com sustentabilidade, com mecanismos
de agilidade e economia. Por fim, quero que seja esta
belecida cláusula que me permita a rescisão uni1ateral
pelo descumprimento desse contrato e a devolução da
minha aplicação, com juros, multa e correção mone

tária! Um projeto Novo para Iaraguá do Sul, eu apóio!
Mas quero ser parte contratual, não objeto ...

FERNANDA KLITZKE WITKOWSKY, ADVOGADA

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

enviados parn o e-mail redacao@ocorreiodopovo.com.br. ou por curta para a

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

' telefone (' nüo serão publicados).

jovens de 15 a 17 anos, de 16,7% entre 18 e

24 anos, e de 9,5% entre 25 e 29 anos.

Outro fato que chama a atenção está rela
cionado com a defasagem escolar, o que refle
te na questão da empregabilidade. Conforme
o estudo, cerca de 34% dos jovens entre 15
e 17 anos ainda estão no ensino fundamen
tal, enquanto apenas 12,7% dos jovens de
18 e 24 anos freqüentam o ensino superior.
Ou seja, há necessidade de se implementar

. ações urgentes para a inclusão destes jo
vens nos cursos de 'graduação, oferecendo
a perspectiva de absorção no mercado de
trabalho.

O crescimento do nível de emprego
precisa ser apoiado pela geração de oportu
nidades de formação desde o nível técnico
até agraduação, onde há grande carência
de mão-de-obra.
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� Perguntar nÜo ofende: alguém So:�ê;!l10r onde andam aqueles RS 8 milhões'
� '". prometidos pelo govemadõr LuizHeniiquêdo: Silveira (PM DB), poro aSfaltar
,� várias ruas do cidade, ao prefçito Moacir Bertoldi, como contrapartida de
� ingresso no po-rtido de LHS?
LU @.
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-�--------POLíTICA

FALA Aí! Guerra à pedofilia
A Comissão Parlamentar de Inquérito do Pedofilia presidido pelo senador
Mogno Malta (PR-ES)-será recebido pelo presidente Luiz Inácio Lula do Silva
na terço-feira. Os senadores pretendem colocar o presidente Lula o por do
trabalho que vem sendo feito pela comissão, que investiga denúncias de
exploração sexual contra crianças e adolescentes. A comissão também deve
rá pedir o quebro de sigi,lo de aproximadamente 700 pessoas suspeitos de
prática de pedofilia, o partir da análise do material encaminhado à CPI pelo
site de buscas Google. A pedofilia movimento milhões de dólares por ano e

expõe milhares de crianças indefesos o abusos de todo tipo. Rastreamentos
feitos pelo polícia mostram que jovens de classe médio com idades entre 17
e 24 anos são considerados os principais produtores de imagens d.e crianças
violentadas. Suas vítimas, no grande maioria dos casos, são menores de suo

próprio família. Os compradores normalmente são solteiros, tem pouco mais
de 40 anos e costumam ser profissionais liberais.

.

"Com um bom

advogado,vocêleva
um processo por dez,

vinte anos. "
JORGE HAGE, MINISTRO DA
CONTROLADORIA GERAL DA ESCOLHA' ELEiÇÕES .

, Presidente do PT de Jaraguá, Marcos
Scarpatto, diz que o partido não está
desesperado,à procuro de um vice poro
Dionei Wolter do Silvo. As conversos,
agora encerrados com o PP de Die
ter Janssen, já que este partido não
pretende abrir mão da cabeça de
chapa, ocorrem com todos os parti
dos que tenham propostas positivas
para governar o município, garante o

ex-vereador.

Com o 'ameaça' latente de uma eleição
do deputado federal Décio Limo (pn o

prefeito de Blumenau, o que lhe daria
o terceiro mandato, PSDB e PMDB, que
fazem parte do governo do Democra
tas João Paulo Kleinübing desde 2007,

pOVO financiar cinema em acordo que envolveu a Câmara de

I
�

d "vereadores, praticamente desistiram
que e e nao po e ver. de vôos solos. Preferem apoiar o atu-

JOÃO BAPTISTA PIMENT,El, 01 prefeito o aturar o petista por mais
SECRETÁRIO GERAL DO CONSELHO quatro anos.

NACIONAL DE CINECLUBES,
sobre filmes nõo exibidos em solos

UNIÃO, sobre punições aplicados o

1.711 servidores por práticos ilícitos
até abril deste ano.

"'É um absurdo o

HABITAÇÃO
Denominado de "Nova Cosa", a Comissão
de Constituição e Justiça da Assembléia
Legislativa aprovou programa de habita
ção popular do governo do Estado. Que
atenderá também famílias com renda
mensal de até 12 salários mínimos, coor-

ffl denado pelo Cohab. Segundo a Fundação
� Getúlio Vargas, há um déficit habitacional
�
'" ao redor de 8,8% 'para uma população de

,�
o mais de seis milhões de pessoas.

convencionais.

"Será que ter

computador não é uma

. (necessidade)? "
HUGO ACHUDAR, diretor do Observa
tório de Políticos Culturais do Uruguai

sobre necessidades básicos do populaçõo
apontados pelo IBGE.

O CORREIO DO POVO DSABADO. 24 DE MAIO DE 200ã

QUIETOS
Ou os ameaças-deram em nada� ou tucanos e Democratas deixar

,
excluir dos pgrtidos os vá demar Winter e Jpsé Osório

i: QS vésperas do 'registro de rus, no primeiro semana de]
. "infidelidade, caracterizado em

.•
ôs votações no legislativo o

favor do prefeito Moacir B�rtoldi (PMDB) desde que assumiram as vagas.

AJUDA
Projeto do vereador Ronaldo, Raulino (PDn propõe que pessoas com difi
culdades comprovados de deslocamento do domicílio aos postos de saúde
recebam medicamentos em suas cosas. Tenta fugir do chamado víCIO de ori-'

.

, gem- o tegislativo nõo pode acarretar despesas poro o município e sugere
q.�,e isso seja. feito através d mo de'Saúde da FamIlia, cujo
se dá'diretamente nos bairr

'

1':':" :,' ,:::)(
- t:: _,/

wwwcassulí.advbr

. Rua Donaldo Gehrín_9,,) 35
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ELEiÇÕES

POLíTICA---�------

PPS confirma apoio ao PP
Tendência é de que Cildo Alves seja o candidato a vice
JARAGUÁ DO SUL . cluídas num futuro plano de

O' diretório do PPS· deve governo e que, segundo ele,
mesmo apoiar a candidatura estão sendo desenhadas ao

a prefeito do vereador e pre- longo dos últimos dois anos.
sidente do Pp, Dieter Janssen. Cita a questão da implanta
Segundo o presidente do PPS, ção de um pólo da UFSC em

Humberto Grassl, todos os ca- Jaraguá do Sul, "que lamenta
minhas, neste momento, apon- velmente está indo para Join
tam para uma aliança com ns ville:'. Disse que esta era uma

progressístas. ''A tendência é das bandeiras defendidas pelo
de que o Gilda seja confirma- partido durante a campanha
do o candidato a vic€ de Die- da vereadora .Bernadete 11ill-
ter", afirmou Grassl, fazendo brecht, candidata a deputada
coro às palavras do presidente pela.região em 2006 ..

do Pp, em reportagem publica- A implantação-de um me

da na quinta-feira, quando ad- trô de superfície utilizando o

mitiu a possibilidade do sindi- espaço hoje ocupado pela ma

calista Gilda Alves fazer parte lha ferroviária também partiu
da chapa majoritária. do PPS, disse Crossl, Lembra

Gilda Alves, ex-vereador e que a ferrovia passa pelos
presidente de honra do PPS, . principais pontos da cidade,
até então era citado como um como faculdades e empresas,
dos pré-candidatos a prefei- que poderão também aderir'
to na lista que inclui outros ao projeto incentivando o

sete nomes. Crossl revelou uso do metrô e gerando eco

que desde a primeira reunião nomia à iniciativa privada na

para tratar de eleições, o parti- construção de estacionamen
do mantém "a mesma lingua- tos. Para ele, o projeto poderá
gem" quando o assunto é co- -ter continuidade em cidades

- ligação. Para ele, uma aliança vizinhas. ,"Mas não podemos
-,

deve levar em conta partidos tomar parte de Guaramirim.
.

que "tenham as mesmas.idéias Lá tem bons políticos que
de fazer com que a mudança certamente irão semovimen-
aconteça em Jaraguá do Sul". tar neste sentido".

.

'Grassl também elencou
.

�---_

propostas que deverão ser in- CAROLINA TOMASELLI Grossi diz que decisão do PPS leva em conta um p(ojeto de futuro -

Quase quatro mil títulos' emitidos
",.

lo

Cartório eleitoral delaraguá registra mais transferências que alistamentos
JARAGUÁ DO SUL prazo para solicitar os pro- .na cidade e sabe que pode

.

Exatos 3944 títulos de cedimentos terminou no úl-
.

justificar, então deixa para
eleitores foram emitidos timo dia 7, com exceção da o final do prazo", comenta.

pelo cartório eleitoral do. segunda via, que segue até Simone também informa

município no último mês, 25 de setembro, para quem que os dados oficiais sobre o
-

através das duas zonas elei- quer votar nas eleições mu- número de eleitores no pleí
� torais que atendem a Iaraguá nicípais deste ano, em 5 de to deste ano só serão divul

� do Sul e Corupá. O número outubro. gados pela Justiça Eleitoral
""

corresponde ao período en- Para a chefe da-87a zona a partir de 9 de julho. Até
tre 7 de abril e 7 de maio, eleitoral, Simone Ladeira, o Iá, explica, não tem como

quando o horário de atendi- .

qU13 mais chamou a atenção saber se .0 eleitorado será

� mento 'foi ampliado, inclu- foi o número de transferên- maior ou menor que na úl
""

sive com plantões nos finais cias ter sido suj.c;' -;- �') de tima eleição: Segundo ela,
de .sernana, para solicitação alistamentos .. Norrnalmen- o número .dependerá não só
de novos e a regularização te, informa, o que ocorre é dos alistamentos e transfe
dos títulos.. o inverqo. Ela acredita. que rências, que agregam novos

.

No total, foram realiza- isso tenha se dado em fim- eleitores, mas do total de
dos 1234 alistamentos (pe- ção da campanha realizada pessoas que foram morar

dido do primeiro título), . pela Acijs. E, também, de- em outras cidades, trocan-
2152 transferências, 530 re- vida an próprio perfil do do Jaraguá do Sul por outro

visões e 28 segundas vias. O eleitor. "Ele está residindo domicílio eleitoral.

Simone destaca atendimento

NÚMERO DE ELEITORES EM 2006
Corupá ; ; 10.049
Guoromirim 20.340
Jaruguúdn Sul 88.457
MOsslirandulío 10.590
Schroeder : 8. 9�6

. Distrib�içõo de
medicamentos
JARAGUÁ DO SUL

O vereador Ronaldo Rau
lino (PDT) deu entrada esta
semana a projeto de lei que
cria o programa' de distri
buição domiciliar de medi
camentos à população. A

proposta prevê à entrega gra
tuita de medicamentos nas

casas para pacientes com di
ficuldades ou impossibilída
des. de locomoção, e que não

dispõem de meiospara bus
car nas unidades básicas de
saúde. E que o impedimento
poderá ser constatado por
profissionais médicos ou as

sistentes sociais lotados no

município, sempre precedi
do de visita na residência do

paciente.
Ainda de acordo com o

texto, sob análise das comis
sões permanentes da Câma-.
ra, o prefeito regulamentará
a entrega dos remédios, que
poderá ser realizada pelas
equipes que fazem parte do

Programa Saúde da Família.
E, também, pelos agentes de
.saúde, .por sugestão do ve

reador Afonso Piazera (PR),
que elogiou a iniciativa du
rante a explanação do -autor,
na última sessão-

A proposta também rece

beu apoio de José Osório de
Ávila (OEM), também verea-.

dor da situação, que disse já
ter apresentado indicações'
ao Executivo neste sentído.
"Tomara que desta vez se

jamos atendidos e que este

projeto tenha êxito", comen

tou Ávila, quedeve subscre
ver o projeto) a 'convite de
Raulino, também abrindo
espaço para apresentação de

.

emendas.
.

O projeto também deter-
.

mina que a entrega em casa

será feita por até três me

ses e, após este período, o

paciente deverá passar por
. uma reavaliação no caso de

. pedido de prorrogação.

. "Entrego pelo equipe.do PSF"
"
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CONTRA O PRECONCEITO
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Pais comprovam: adoção é possível
Comemorado amanhã, Dia Nàcional incentiva a atitude entre os brasileiros
GUARAMIRIM , adotados por guaramirenses,

Solteiro, com 52 anos de estava incorreta. Policiais pa
idade e sem filhos biológicos'. raram o carro e foi-preciso uma

O agricultor Alcides Sardagna seqüência de explicações para
poderia continuar a vida as- evitar o pior. Segundo Sardag
sím: sozinho e se divertindo na, nem o medo de ser detido

-

nos bailes realizados na região injustamente o fez duvidar da
de Guaramirim. Mas, há alguns adoção ou se arrepender do ato.

meses resolveu mudar tudo. O vínculo paterno, recém cria
A reviravolta aconteceu quan- do, só ficou ainda mais forte.
do colocou o nome no Guida Conforme o agricultor, o

(Cadastro Único de Adoção de apego aos filhos é integral. '!An
Santa Catarina). tes eu saía muito, hoje dedico a

A espera terminou rápido.
-

minha vida ad cuidado deles",
Cerca de dois meses depois Sar- ressalta. Ao contrário da-maio

dagna estava em um abrigo na ria dos candidatos inscritos no

cidade de Tijucas, frente a frente Cuida, ele nem cogitou a idéia
com os irmãos Natália, 6, e Van- de adotar bebês. A atitude pos
derson, 7. Ele não teve dúvida: sibilitou a Vanderson e Natália
foram apenas duas visitas até de- algo difícil de ocorrer. De acor

cidir mudar o rumo do futuro dos do com a assistente social Mai
três. Hoje, pouco menos de um ke Pacher, a maioria dos pais só
ano depois, a nova familia ainda aceita retirar dos abrigos crian

impressiona. "Todo mundo se ' - ças menores, Após os oito anos,

surpreendeu em eu ter adotado então, a tarefa é praticamente
logo dois, .ainda mais não sendo impossível, apesar dos cons--

casado", conta o pai. tantes incentivos de grupos -de
No dia em que os trouxe para apoio, como,a Bendito Fruto, dê

casa, por exemplo, um erro de Guaramirim, é da Comissão Es

digitação quase põe tudo a per- tadual Judiciária.
der. A documentação dos outros � _

dois irmãos do - casal, também KELLY ERDMANN

Maike: nãô somos mártires, as criqnças vie[am para nos fazer bem

INSCRITOS NO CUIDA: 3.375 •
-

RESIDENTES EM SC: 1 :846
EM OUTROS ESTADOS: 849 • ESTRANGEIROS: 233

MÉDIA DE ADOÇÕES ANUAIS: 450
.

80% dos inscritos aceitam apenas cridÍlças com até três anos

Alcides e os filhos são exemplos de que a adoção tardia pode dar certo

-

-Espera' pode ser encurtad,a

qua.ndo não ,há preferências
REGIÃO

A assistente social Maike
Pacher esperou cinco anos até

conseguir adotar a filha Car
mem, hoje com 5 anos. Mesmo
tendo conversado com o então
marido a respeito da dificulda
de de encontrar uma criança
com as características exigidas,

• ele preferiu aguardar. Quem se

gue pelo caminho inverso, no

entanto, não costuma ficar tan- '.

, to tempo na fila:

Segundo a mãe por adoção
e também presidente do Cru
po de. Apoiei Bendito -Fruto.. é

impossível imitar a biologia.
"Não' temos fábricas de bebês,
mas podemos, sim, juntar o de- -

-

seja de seremos pais ,com o das
crianças de serem filhos", aler
ta:. Para isso, basta se despir de
preconceitos e idealizações. '

Conforme a responsável pela
Vara da Infância e Juventude de
Jaiaguá do Sul; Patrícia Nolli,
a eomarca, que.Inclui Corupá,

possui dois adoleséentes e um

bebê aptos à adoção. Já em
Guaramirim, Massaranduba e

Schroeder, não há nenhum no

momento. Mesmo assim, os ,

pretendentes podem procurar
os fóruns para incluir o nome

no cadastro. Só no ano passa
do foram consolidados 26-pro
cessas na microrregião. "·É im

portante registrar que pessoas
solteiras, viúvas ou divorcia
das/separadas também podem "

adotar, não havendo qualquer'
tipo de. restrição quanto -à

orientação sexual dos preten
dentes", ressalta a juíza.

As adoções podem acon

tecer por causa de dois moti
vos distintos. No primeiro, as

crianças ou adolescentes são

entregues espontaneamente
pelos pais. Já no outro, ocorre

a destituição familiar. Nesse
caso, o poder judiciário deve
provar que pai e mãe não têm

condições de criar o filho.

Quem pode'adotar
Adultos com mais de 21 anos, casados, solteiros,
divorciados ou em regime de concubinato. Es
sas pessoas devem ter 16 anos de diferença das

crianças pretendidas. Irmãos e avôs não possuem
. o direito de adotar, apenas de tutela ou guarda.

OSADOTADOS
Crianças ou 'ndelescentes menores de 18 anos

podem ser adotados desde que sejam filhos de
'

pais desconhecidos, falecidos, tenham perdido o

poder ou concordado com o processo.

OS DOCUMENTOS EXIGIOOS
• Carteira de Identidade e CPF
• Comprovante de residência
• Certidão de casamento ou nnseímentc (cópia

autenticada)
,

• Comprovante de renda ,mensal (cópia) .

• Atestado de sanidade física e mental
• Atestado de. idoneidade moral assinado por

.

-

duas testemunhas, com firma reconheddn
• Atestado de antecedentes criminais

Inscrição parà o Processo de Adoção deve ser feita
no Fórum.

OUTRAS INFORMAÇÕES
http://cgj.tj.sc.gov.br/cejo/cuida.htm
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HISTÓRIA DE AMOR

GERAL-----�----

Sentimento que já dura meio século
Casal comemora Bodas de Ouro e diz que diálogo é o segredo da união
JARAGuÁ DO SUL

Ele tem 79 anos. Ela 71.

Ele é tímido e de poucas
palavras. Ela é falante, es

pontânea e gosta de contar
histórias. Mas as diferenças
param por aí. O segredo para
uma união de 50 anos, se

gundo o casal Hilda e Euri
des Silveira, é a afinidade e

o diálogo. ''A gente combina
muito bem em tudo. O que
ele fala, eu aceito. O que eu

falo, ele aceita. NÓs somos

muito unidos", afirma dona
Hilda na tentativa de expli
car a fórmula de um amor

que já dura meio século.
O casal que comemorou

Bodas de Ouro na último sá
bado conta com orgulho que
com o casamento vieram qua
tro filhos e quatro netos. Mas
a história de amor também
foi marcada por dificuldades.
Dona Hilda lembra que cin
co dias antes do casamento,
sofreu um acidente resultan
do na perda da visão de um

dos olhos. Com: isso, teve que
adiar a data da festa e até hoje,
está com a visão comprome
tida. "Mas mesmo assim, ele
não desistiu de mim. É mui-

to amor", afirma com sorriso
no rosto. Outro obstáculo foi
quando o marido ficou doente
por seis meses impossibilita
do de trabalhar. "Eu cuidava
dele, da casa, dos filhos e ain
da do trabalho na agricultura.
'Foi difícil, mas nós vencemos.

Nunca pensei em desistir", diz
dona Hilda,

O romance começou quan
do Hilda tinha apenas 16
anos. Eles se conheceram em

uma domingueira, baile que
, na época aconteciam nas tar

des de domingo, e após cinco
anos de namoro veio o casa

mento. "Ele ia à missa todo
domingo só para me ver. De

pois a gente ia à domingueira
juntos: de mãos dadas. Tudo
começou aos poucos, não era

como hoje em dia". Apesar
das poucas palavras, Eurides
se revela apaixonado pela es

posa. "Se voltasse no tempo,
casaria com a mesma mulher",
afirma. E o senfimento parece
recíproco. "Eu sou a mulher
mais feliz do mundo", afirma
dona Hilda que sorri e abraça
o esposo.

DEBORA'VOLPI "Eu sou a mulher mais feliz do mundo", diz Hilda abraçada ao marido Eurides, r�lembrando os bons momentos

''Amor & Loucura", no Centro Cultural
.

_

..
_

"'

Companhia baiana de teatro de animação se apresenta em Jaraguá
Em roteiro por 18 cidades

de Santa Catarina, a compa
nhia baiana de teatro de bo
necos A Roda traz ao Centro
Cultural de [araguá do Sul
mais uma edição do projeto
Paleo Giratório, promovido
pelo Serviço Social do Comér
cio (Sesc). No dia l°de junho,
o- espetáculo ''Amor ,& Loucu
ra" será apresentado às 20 ho
ras, no espaço panorâmico do

, .Centro Cultural (último piso).
O tema central do trabalho

que o grupo A Roda traz ao es

tado gira em torno da tentati
va de explicar os mistérios do
amor. 'Amor & Loucura" mer

gulha no inconsciente coletivo

,§, e se apropria de um recorrente

g dito popular para falar de um

� dos mais controversos senti
Teatro de animação fala sobre o amo,,; o mais controverso dos sentimentos mentos humanos: o amor.

';-.

Na .montagem, atores ma-'

nipuladores trabalham sobre
,

uma estrutura circular, que faz
alusão ao universo. A concep
ção da peça imprime ao tema
elementos fantásticos, apoiados
por trechos líricos da poetisa
baiana Myriam Fraga, mescla
dos à trilha original composta,
para o espetáculo pelo' vio
linista Uibitu Smeta:k e pela
magia dos bonecos de ma-

,deira esculpidos pelas mãos,
de Olga Gómez, que também
assina a direção do espetácu
lo. Radicada 'na Bahia desde
1986, aargentina é uma das

responsáveis, ao lado de Mar
cus Sampaio, pelo nascimento
da Cia A Roda" em 1997.

Com 10 anos de estrada e

,

seis espetáculos na bagagem,
a Cia. A, Roda é dos poucos

grupos que se dedica exclusi
vamente ao teatro de anima

ção de bonecos na Bahia. O

grupo prima pela qualidade
'visual bem como pela expres
sividade dos "protagonistas de
madeira". A técnica utilizada
chama-se "manipulação dire
ta". Como o próprio-nome su

gere, ela consiste em mover, o

boneco diretamente através de
suas articulações, sem o auxí
lio de fios, varas ou de outros
recursos.

SE�VIÇO
O QUE: Espetáculo �e teatro de bonecos,
"Amor & Loucura", com a Cia. A Ro�a
(BA). QUANDO: Dia l°de junho, domingo,
às 20 horas. ONDE: Espaço Panorâmico
do' Centro Culturql da Scar. QUANTO: R$
10 ou R$ 5. INFORMAÇÕES: (47) 3371-
9177 e 3275-2477

"
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Ocorrências policiais caem 1 0%
Criminalidade caiu desde que a lei das bebidas alcoólicas entrou em vigor
GUARAMIRIM

Quatro meses após entrar
em vigor, a lei que proíbe o

consumo de bebidas alcoólicas
em vias e logradouros públi
cos de Guaramirim já começa
a mostrar resultados positivos.
Nessa semana, a Polícia Militar
de Guaramirim informou que
o índice de criminalidade caiu
cerca de 10% no município
entre janeiro e abril deste ano

em comparação com o mesmo

período dó ano passado.
O comandante da za Com

panhia do 14° Batalhão, capi
tão Rogério Vonk, ressaltou que
a redução se refere às ocorrên
cias de crimes e contravenções
relacionadas à embriaguez
como perturbação do sossego
alheio, ameaças, lesões corpo
rais e vandalismo. De janeiro a

abril de Z007 foram registradas
Z97 ocorrências do gênero. No
mesmo período deste ano, fo
ram Z68. Vonk acrescenta que
a PM espera que os registros
policiais reduzam em torno de
10% ao mês.

Em Jaraguá do Sul, tramita
na Câmara de Vereadores pro- .

jeto semelhante, protocolado.
pela presidente da Câmara,
Maristela Menel, em feverei

. ro deste ano. De acordo com

ela, a única diferença com a

lei em vigor na cidade vizinha
até o momento é uma emenda

. proposta pelo vereador Terrys
da Silva, que proíbe também
a realização de festas públí
cas, como a Stammtisch. A lei
aprovada em Guaramirim dis

põe que eventos públicos, po
dem ser realizados desde que o

consumo de bebidas alcoólicas
seja autorizado pela Prefeitura.

A idéia de criar uma lei proi
bindo o consumo de álcool- em
locais públicos nasceu mima
reunião entre o capitão Vonk e

lideranças do Clic (Conselho de
Líderes Comunitários) e do Con

seg (Conselho Comunitário de

Segurança). A lei dispõe que o

infrator é orientado a encerràr o

consumo de bebida ou retirar-se
do local, e que o descumprimen
to "sujeitará o infrator a multa
de 10 UFM (Unidade Fiscal Mu

nicipal)", cerca de R$ 500.

DAIANE ZANGHELINI E OSNI ALVES Segundo Vonk, PM espera que registros reduzam ainda mais com o lel

DEVEDOR DOCUMENTO CREDOR
ESPECIE NUMERO' VENCIMENTO VALDR SACADOR

0124877TRANS JIRRS LTOA ME 05.256.307/0001-71 COMERCIO DE PECAS ALTO VALE LTDA
I 027369-01 03/05/2008 98,44 O MESMO

ALEX LIMA Das SANTOS 030.350.089-14 IDEAL PISOS E ACABAMENTOS LTDA
I 9495 06/05/2008 236,00 O MESMO

CLAUDINEIA DOS SANTOS ALVES 080.762.289-30 BANCO ANASA S/A
CF 3672630515 A VISTA 895,88 O MESMO

ELIAS CAETANO DA SILVA' 889.876.989-04 COREMMA LTDA
I 07.30779-1 08/05/2008 93,85 O MESMO

ELiDIANE SALETE FELISBERTO 046.379.309-95 MECANICA DIESEL ZANELLA LTDA
. CH 850027-4 A VISTA 277,00 O MESMO

FERNANDO CARDOSO 003.489.789-52 VALDOCIR HAAS ME
I 15881-1 08/05/2008 222,80 O MESMO

GILMAR MARTINS HENRIQUE-ME 01.828.220;0001-70 MADVlllE COMERCIO DE COMPENSADOS
lTDA

I 0496!OB-A 04/05/2008 513,66 O MESMO '

IMUNIZADORA JARAGUA lTDA-ME 03.172.333/0001-96 FAMAC INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA
I 98935! 09/05/2008. 316,80 O MESMO

.

INA MARCIA ARAUJO LEITE 001.278.395'18 BANCO ITAU S/A
N 30277-181470451 A VISTA 6.639,86 O MESMO

JEAN CARLOS CHORMIAK OU JUCELEI SEBEN RIBEIRO 023.789.859-40 BANCO BRADESCO S/A
CH AG-000205-4 A VISTA 3.500,00 O MESMO

lUCIA PEREIRA DA SILVA 027.594.789-04 HELIO CAPUANI
CH AA-000109-0 A VISTA 990,00 O MESMO

MARCIO JOSE VIEIRA 003.781.889-92 AYMORE CREDITO,FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
SA

CF 008/20011320925 A VISTA 6.251,48 O MESMO
MARISA DE FAnMA DOS SANTOS SilVEIRA 750.608.689-15 BV FINANCEIRA S/A C.F.1.

CCB 540103157 AVISTA 1.028,89 O MESMO
MAYCON PllOCELLI 041.941.249-28 BANCO FINASA S/A

N 36.4.387.862-8 A VISTA 5.219,B7 O MESMO
PATRICIA BARBOSA REECK 003.460.949-09 FUNDACAO UNIVERSIDADE REGIONAL DE

BLUMENAU .

I 1945595
ROSANGELA MANOEL

I 08-1214
VALERIA KELLER BARBOSA

ELETRONICOS

a.
o
o

§?
::;
O'

�

EDITAL
MARGOT ADELIA GRUBBA LEHMANN, Tabelia Designada
da Comarca de Jaragua do Sul, Estado de Santa Catarina,

na forma da lei, etc.
Faz saber a todos Quanto este edital, virem Que se

acham neste Tabelionato para protesto de Titulas contra:

05/05/2008 330,00 O MESMO
032.136.659-08 TELAS EGGERT INDUSTRIA E COMERCIO LTOA-EPP

09/05/2008 100,00 O MESMO
022.939.039-07 LIMA & FREITAS COMERCIO DE SISTEMAS

10/04/2008 160,00 O MESMOI 0021001

E, como os ditos devedcresnao foram encontrados ou se recusaram a aceitar a devida intimacao, faz por intermedio do presenteEditai, para que os mesmos comparecam neste Tabelionato naAv. Mal. Deodoro da Fonseca, nr. 15B9, no prazo da Lei, a fim de
liquidara seudebão, ou entao, darrazao porque naoo faz, sob a pena de seremos referidos protestados na forma da Lei, etc.

Jaragua do Sui, 23 de MaiO-de 200B
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COMPROMISSO COM O VALE DO ITAPOCU

o Correio em defesa da 280
Duplicação favorece o desenvolvimento, diz diretor do ocP
JARAGUÁ DO SUL

Quase 600 acidentes em

apenas um ano. Mais de 16
mil veículos transitando pe
los mesmos 65 quilômetros de
extensão diariamente. Estreita

pata o fluxo de automóveis e

caminhões, com sinalização
deficiente, a BR-280 é sinôni
mo de perigo tanto para moto

ristas, quanto para pedestres,
além de limitar a logística de'
transporte da região. A reali
dade do trecho entre Iaraguá
do Sul e São Francisco do Sul
surpreende de maneira negati
va dia após dia.

Por isso, O Correio do Povo
inicia hoje uma campanha que
pretende mobilizar a sociedade,
autoridades políticas federais e

de Santa Catarina. O objetivo:
reivindicar a duplicação da
rodovia o mais rápido possf..

vel. Neste sentido, o jornal vai

publicar um caderno especial
mostrando a necessidade da
obra para o desenvolvimento e

segurança da região. Ele trará
. informações sobre o contexto
da região no tocante à logística
de transporte, o andamento do

projeto de R$ 120 milhões, os

prazos prometidos, a opinião
de empresários e as histórias de

pessoas que dependem da via

para sobreviver. O material será .

entregue ao governo do Estado lidade da obra. A editora, lida ainda mais o compro
e Federal com o intuito de de- Patrícia Moraes, adianta: a misso da empresa com a

monstrar a importância da BR- campanha termina somente região. ''A missão do O Cor-
280 para a região. quando as obras de dupli- reió do Povo é contribuir

A cada edição o leitor cáção forem finalizadas. Já para Q desenvolvimento 50-
também vai acompanhar um o diretor do O Correio do cial, cultural, econômico e

selo na capa, fortalecendo. o Povo, Nelson Luiz Pereira, político do Vale do Itapocu.
compromisso de cobrar agi- diz que a novidade conso- Esta é uma forma de reafir-

,.� 4it __ .

Diretor Nelson Luiz Pereira destaca compromisso do O Correio do Povo coni o desenvolvimento do Vale

.)

mar a nossa postura, afinal,
não há crescimento de uma

região sem rodovias de qua
lidade", explica.

Nessa linha; o jornal con

vida a classe empresarial e a

população para participarem
da iniciativa. .»

VALE DO ITAPOCU·

Expo 2008: a f�ira
da região

Os organizadores da Expo 2008 estão
convocando todos os comerciantes que
participarão da feira, e. interessados,
para participar .de uma reunião que
acontecerá na próxima quinta .. feira,
29 de maio, na Associação Empresarial
de Jaraguá do Sul. Neste encontro se ..

rão(esclarecidas dúvidas e será entre ..

gue a cada participante o manual do
expositor. O horário será às 19 horas e

para mais informações o telefone é o

3275 .. 7011.

GUARAMIRIM

Reunião
na Aciag

A Associação Empresarial de Gua
rami rim convoca os associados para a

reunião que acontece na próxima se ..

gunda .. feira, às 18h45. Na pauta a ser

debatida estão temas como o projeto
.

de regulamentação do Simples Nacio ..

nal. Os palestrantes convidados são

Alexand�e Alves e Mário Sérgio Peixer,
prefeito. A reunião é aberta para a co

munidade.

SCHROEDER

Campanha de
mudas frutíferas
A secretaria de Agricultura' de

Schroeder iniciou, no município, a

campanha de mudas frutíferas. Serão
oferecidas sementes de diversas frutas
como morango, maçã, uva, pêra e out
ras. Os. interessados devem procurar a

Epagri em 'Schroeder para fazer ope ..

dido das mudas até 3 de julho.

CORUPÁ

Unidade de

extração da fibra
de bananeira

A unidade de extração e secagem
da fibra da bananeira será inaugu
rada na próxima sexta .. feira, 30 de
maio, por autoridades de Corupá e

região. A cerimônia seró às 14h30
na comunidade Rio Novo. A fibra de
bananeira é uma nova alternativa de
geração de empre_go e renda para os

agricultores familiares da Microba ..

cio do Rio Novo.'"

VALE DO ITAPOCU

Últimos dias para
garantir inscrição

Os estudantes do Vale do Itapocu
têm apenas mais uma semana para se

inscrever nos cursos oferecidos pelo
Cefet (Centro Federal de Educação'Tec
nológica). São 218 vagas para Jaraguá
do Sul e os cursos são todos gratuitos.
São 64 vagas para o curso técnico em .

Eletrotécnica, 64 para o técnico em

Mecânica Industrial, 30 para o técnico
em Moda efstilisme e 60 poco o técni
co em Têxtil: malharia e confecção des ..

tinadas a candidatos que têm o ensino
médio completo. O ingresso ocorre por
meio de exame de classificação em 29
de junho. A taxa de inscrição é de R$
18 e pode ser paga até segunda .. feira,
dia 26. As inscrições são feitas no site
www.cefetsc.edu.br.z

.
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Pele e cabelos tratados garantem o sucesso de qualquer produção

t

I
f

Quer agradar o seu amor? E
falando nisso, logo é o Dia dos
Namorados, que tal se pre
parar e surpreender com um

visual para lá de sedutor, tipo
mulher fatal mesmo?

O primeiro passo é prepa
rar a pele, do rosto e do cor

po. Você já sabe qual é o seu

tipo de pele, se já tem algum
tempo que não faz uma lim

peza de pele, é hora de pensar
nisso. Procure uma esteticista
e livre-se dos cravos, células
mortas e dos "milhos", aque
les cravinhos brancos que dei
xam qualquer aparência com

prometida. Faça também uma

boa hidratação, ou peeling e,
falando nisso, o peeling de
cristal dá excelentes resulta
dos. Livre-se dos excessos de

pêlos nas sobrancelhas e no

buço.A depilação é um capí
tulo à parte. Pele lisinha con

vida ao carinho.
Se a limpeza da pele está em

dia, é caso então de dar aquela
revitalizada extra. Neste caso,

você pode recorrer à aplicação
de máscaras em casa mesmo.

Existem no mercado uma in
finidade delas, para todos os

tipos de pele. Use e abuse,
não se esquecendo de limpar
bem a pele antes da aplicação
e seguir o ritual de relaxamen
to enquanto o produto age. Se
tem dúvidas, procure gente
especializada no assunto para
não comprometer a beleza do

seu rosto e nem a sua saúde.
O corpo também merece

uma esfoliação e mesmo que
você não tenha uma banhei
ra em casa, dá para fazer isso'
no chuveiro mesmo. Existem
sabonetes específicos com in

gredientes que "lixam" a pele
suavemente, procure adquirir
aqueles cujas marcas são co

nhecidas por sua qualidade.
Cuidado com produtos obscu
ros e com soluções caseiras,
tais como usar limão com açú
car. Não faça isso!

Depois da esfoliação é fun
damental o uso de um bom hi
dratante. A pele ficará macia
e lisinha. Irreconhecível para
você e seu amor.

Para arrematar, um belo
vestido e maquiagem. Na hora
da maquiagem, uniformize
o tom da pele com Ulna base
de acabamento natural, pas
se uma camada: de rímel nos

olhos e capriche nos lábios.
Nesse caso, o batom vermelho
é o melhor aliado.

Na hora de escolher, prefira
batom de longa duração, pois
deixam os lábios mais sequi
nhos. Use pincel na aplicação
removendo o excesso com um

lenço de papel. Repita a ope
ração várias vezes.Os cabelos
devem ser o mais natural pos
sível. Fuja dos penteados mui
to elaborados. E arrematando
tudo, aquele perfume! Você
está pronta para arrasar.

HIGIENE E BELEZA CAMINHAM LADO A LADO
Há quem garanta que uma visita semanal

ao salão de beleza é fundamental para garan
tir que a cuto-estlmo continue em alta. E qual
mulher no mundo ousaria dizer que isso não
é verdade? No entanto, é preciso ficar atenta

para alguns cuidados, é nos pequenos deta
lhes que a saúde pode correr riscos.

A escolha dos utensílios corretos, como

alicates, toalhas, ceras e até a escova de ca

belo, deve ser feita com muita atenção, pois
quando nõo higienizadas devidamente, essas

ferramentas podem ser verdadeiras inimigas
da estética. Segundo especialistas em Der
matologia, o maior vilõo dos salões de beleza
ainda sõo 'os instrumentos cortantes, como

tesouras e alicates, que podem transmitir bac
térias e vírus como Hepatite B e C. Assim, a

melhor forma de evitar contaminaçõo é levar
sempre um kit manicure, com seus próprios

materiais, no entanto deve-se enfatizar que cem atençõo, pois em crianças podem causar

as estufas para esterilizaçõo também sõo boas
.

pediculoses, como piolhos e lêndeas.

soluções para se livrar do risco de doenças, Para tentar impedir qualquer tipo de con-

devido à alta temperatura. tágio entre uma cliente e outra, alguns salões
O mesmo se aplica às ceras, que quando de beleza já utilizam materiais descartáveis e

submetidas ao calor elevado nõo transmitem esterilizados, inclusive na depilaçõo, manicu-
perigo à cliente. Caso contrário, a opçõo deve re e pedicure. Outros cuidados como toalhas
ser pelas descartáveis; as ceras frias jamais para uso individual, lençóis descartáveis ou

podem ser reaproveitadas. É uma questõo de protetores plásticos sõo providências simples
higiene íntima mesmo, como escova de dente, que ajudam bastante na higienizaçõo e redu-
pois podem transmitir doenças de pele como zem os riscos de contaminaçõo.
foliculite e micoses. E para quem nõo vive sem �a hora de escolher o local onde você vai
colorir as madeixas, o cuidado a ser tomado tratar dos cabelos e unhas, e ainda fazer os

deve ser redobrado na hora de aplicaçõo do procedimentos de estética facial e corporal,
produto. Por conter formol e outras substôn- fique atenta a estes detalhes. É bom lembrar
cios químicas, nõo é aconselhável ficar du- que a maioria dos salões estõo antenados.
rante muito tempo em-contato com o couro no problema da contaminaçõo e se previnem
cabeludo, ou corre o riscQ de gerar uma der- .usende as estufas esterilizadoras e materiais
matite de contato. As escovas e pentes mere- descartáveis. Fique de olho.

o ideal é ter o próprio
kit manicure, livrando-se

dos riscos de contaminação

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



II!] O CORREIO DO POVO
.

SABADO, 24 DE MAIO DE 2008

CRÔNICA

CARLOS HENRIQUE SCHROEDER, ESCRITOR

o tempo redescoberto
o ser humano está naturalmente sujeito à

lei do esquecimento e vive num eterno em

bate, pois necessita combatê-lo e, ao mesmo

tempo, usá-lo. Recentemente choveu na mi
nha memória (tudo aconteceu graças ao fe
riadão do mês de abril). Fiz uma viagem em

busca da minha história, das minhas raízes.
De Blumenau (onde coordenava um grupo
de escritores pelo programa de Formação de
Escritores) parti para me embrenhar nos con

fins da memória, e carreguei Deborah comi

go, numa travessia quixotesca em busca do
tempo perdido. Saímos domingo pela manhã
de Blumenau e singramos tranquilamente até
Rio do Sul, onde almoçamos uma comidinha
caseira no restaurante ao lado da catedral, e

Deborah, como boa confidente, escutou a his
tória do garoto de pouco mais de vinte anos

que escrevia matérias complexas demais no

único jornal diário da região, na década de
1990, e que passava as noites enclausurado
na biblioteca da cidade. Ao confidenciar
meus tempos de jornalista deslumbrado, me

senti um personagem de Marcel Proust, uma

vítima desta circunstância que chamamos de
tempo. O Samuel Becket já disse que não há
como fugir das horas e dos dias, nem de ama

nhã e nem de ontem. Seguimos para Trombu
do Central, cidade onde nasci, e que minha
família tem uma estreita ligação (meu avô foi
prefeito duas vezes da cidade), e para Braço
do Trombudo (distrito de Trombudo Central
que foi emancipado há alguns anos), onde
passei minha soturna infância e parte da mi
nha adolescência tresloucada. Na concepção
de Walter Benjamin, a mecânica da memória
na obra de Marcel Proust surge da contradi
ção entre a extinção da memória e o desejo de
salvar o passado do esquecimento. Proust es

taria convencido de que literatura e memória
são irmãs, e que para um.escritor a realidade
só se formaria na memória.

Pois a realidade que buscava em Braço do
Trombudo, estava mesmo na memória: ao ver

a casa de meus avós, hoje transformada em

uma Casa da Cultura, imediatamente vieram
os anos em que eu observava a sagrada estan
te de madeira maciça, que abrigava as obras
completas de Maupassant, Hemingway e Bal
zac, que embalaram minhas tardes e noites.

Passeamos por Agrolândia e dormimos
em Rio do Sul, onde comemos uma boa
massa com um Cabernet decente, para co

memorar nosso aniversário de namoro. Na

segunda-feira de sol, fomos para Lontras, e

pagamos um mico ao tirarmos fotos pendu
rados no busto do ilustre cidadão Henrique
Schroeder, meu antepassado, um dos fun
dadores da cidade. No retorno para Jaraguá,
passeamos por Ibírarna, sem dúvida, a cida
de mais bonita do Alto Vale, e Tímbó, onde
demoramos uma hora para achar a Casa do
Poeta Lindolf Bell, e quando a encontramos,
graças a uma gentil senhora que nos ser

viu de guia, ela estava fechada. Chegamos
a Jaraguá do Sul no início da tarde, muito
cansados, com um turbilhão de imagens (de
épocas distintas na cabeça) e com uma cer-

-

teza: a memória está em toda parte.

VARIEDADES------/---

Uma noite no

Mundo do riso
Os lendários Irmõos Marx azucrinam os

vilões durante Uma Noite em Casablan
ca. Groucho tem até '0 seu falso bigode
envolvido em confusõo. Chico se auto-de
clara o guarda costa de Groucho. Harpa,
o príncipe palhaço de Pantomina, faz sua

comédia em assobios e gestos.

Angústias em As
Armas e os barões

Flávio Moreira' da Costa, romancista
experiente, escreveu "As armas e os ba
rões" pam fazer leitura de um livro que
nõo havia sido escrito ainda. É a história
de um brasileiro que levita entre o seu

país e o estrangeiro. Estando lá, a dor de
nõo estar aqui; aqui o desconforto de nõo
se ver lá. Um brasileiro agudo, varando o

mundo incolor.

CIRANDA DE PEDRA
A febre de louro posso. touro pede que Vir·

gínia lhe troga roupas. Cícero alerto Eduardo

que Daniel não pode trabalhar na Metalúrgica
por causa dos desentendimentos com Natércio.
Frau Herta não deixo Virgínia levar ns roupas de
louro e humilha Elzinha. Virgínia enfrento Frau
Herto e pede ajuda a Iracema e Raso para pegar
os roupas. Seu Memé percebe que foi enganado
por Peixe. Notércio lembro que Eduardo ajudou

.

Daniel a salvar loura. Natércio exige que Cícero
demita Eduardo imediatamente.

BElEZA PURA
Joana sai e Guilherme encerra o programa.
Anderson elogia Suzy. Rakelli tenta pegar uma

foto no .telhado e atrai uma multidão. Klaus e

Dominique convidam Joana poro ir a Petrópo
lis. O delegado diz o Guilherme que o mulher
achou o cartão de Sônia no lixo. Raul conto a

Suzy o plano de Dominique. Raul levo Joana
e os crianças poro o serro e Guilherme chega
também. Guilherme acho um bilhete de Klaus
e Dominique dizendo que irão buscá-los no dia

seguinte. Sozinhos, Guilherme e Joana conver

sam e se beijam.

DUAS CARAS
Ferraço pede poro conversar com Mario Paula o

sós. Renato diz que não perdoará o mãe, se elo
não casar com o pai. Sílvia pede ajudo a João
Batista para se vingar de Ferroço. Mario Paulo

exige que Ferraço se ajoelhe aos seus pés. Gio
condo convido Barreto poro uma noite no Por
telinha. Carlão diz que vai arrumar o dinheiro
poro pagar os dívidas. Clarissa, Célio, Sílvio e

João Batista aguardam o resultado do exame de
DNA, que dá negativo. Sílvio diz à mãe que quer
o presidência do UPM.

AMOR E INTRIGAS
Petrônio e Ronulfo esperom por Joeiro. Dorotéia

ligo poro Valquíria e conto que Alice está vivo.
Pedro e Alice vão 00 restaurante de Camilo. Fe

lipe e Romeu Toscano também marcam de se

encontrar lá. Dorotéia aviso Valquíria que quer
seu dinheiro de volto. Valquíria fico passado.
Joeiro chego à delegacia com li livro falso e um

policial o conduz até Petrônio. O delegado olho
o livro no mão de Joeiro e pede poro ver. Val

quíria aguardo o fuga de Petrônio, em um corro

roubado. Pedro se declaro poro Alice.

CAMINHOS DO CORAÇÃO ,

Mario diz que preciso desligar, pois o polícia
• está atirando. Carvalho pede poro falar com

Mario e avisa que o julgamento dela começa
no dia seguinte. Cassandra, cercado por Gór,
Meduso' e Meto-César, responde à um grupo
de repórteres, quando três populares invadem
o solo. lindomar avisa que irá processar todo
mundo por ter sido enganado e começo o se

Iransformar em lobisomem. Droco e Telê fes

tejam o morte de Teófilo, mos ele se mexe e

começo o delirar. Teófilo olho poro o mor, cha
mando por Rosano,
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Parada Gay tem
Viviane Araújo
São Paulo vai parar amanhã por con

to do Parado Goy 2008. A estimativo
é de atrair 320 mil turistas à capital
paulista. A rainha será Viviane Araújo,
que promete al_egrar os visitantes. Elo
comento o participação: "Já participei
de outras parados, mos em São Paulo,
será o primeira vez". O noivo de Vivi
one, o jog.ador Radamés, não estará

presente no evento: "Infelizmente, ele
tem que treinar".

Vivendo na pele
da personagem
Cameron Diaz, raspou os seus lindos
cabelos loiros. A atriz não perdeu o

juízo; tudo isso tem motivo e foi uni
camente por uma boa causo. Elo vai
encarar um personagem que tem uma

filho com leucemia e num gesto de
grandeza, raspo o cabeça e mostro

que foz tudo pelo filhota no filme My
sister's keeper. Pelo profissão elos
fazem de tudo, até mesmo dor adeus
os madeixas. Isso que é coragem.

Ator quer fazer
novos papéis
Murilo BenítÍo soltou o verbo no

coletivo de imprensa no novelo A
Favorito, que vai ocupar ,o IU9ar de
Duas Coros, no horário nobre do TV
Globo. "Nunca fui o primeiro opção
de nenhum trabalho no Globo, mos

o minha vaidQde vai além disso".
desabafou o ator. Parece que Murilo
cansou de fazer papéis de humor e de
palhaço. Agora ele quer lançar vôo e

fazer outros tipos de personagem.

SUDOKU DIVIRTA-SE

Explicando
- Pai, como eu nasci?
- Bom, foi assim: Eu e o

mamãe nos encontramos num

chat, aí marcamos num cyber
café e acabamos no banheiro.
Depois, o mamãe fez uns down
loads no memory stick do papai
e, quando estava tudo pronto
poro o upload, descobrimos
que não tínhamos nenhum,
firewall. Como era tarde de
mais para dor o cancel, papai
acabou fazendo o upload de
qualquer jeito com o mamãe ...

E, nove meses depois, o Vírus
apareceu. Entendeu?
- Ahhh, soquei!

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

repetir números em codo linho e cada coluna. Também
nõo se pode repetir números em cada quodrado de 3x3. PREVISÃO DO TEMPO Fonte: Cirom/Epagri

Uma frente frio ocasiono aumento de nuvens.

Previsão de chuva à noite nos áreas próximas à
diviso com o RS. Temperatura elevado no início'
do dia e em declínio o partir do tarde.
� Jaragllã do Sure Região

SOLUÇÃO

HOJE

6Mí�: 166 C
MAX: 28° c'
Sol com nuvens

NOVA CRESCENTE MINGUANTECHEIA

SÁBADO

6Mí�: 15° C
"

"

'

MAX: 25° C
Sol com nuvens

DOMINGO

6Mí�: 10° c·,
'

MAX: 25° C
Sol com nuvens

'UI! ÁRIES

4�' (20/3 020/4)
, I� 1 V�cê está sentindo

� � Ha alguns meses

que.existem coisas
em sua vida que precisam ser

transformadas e que não são
simples. O momento pede re

flexão e cuidado. Controle seus

impulsos e inicie um programa
. de construção de uma nova vida.

)(
GÊMEOS
(21/5 a 20/6)
Você tem estado
bem sensível e com

problemas a resol-
ver. Há uma espécie de peso em

seu coração que você não sabe
de onde vem. Tente refletir pois
você poderá encontrar respostas
que há muito tempo procura. O
amor está protegido.

l,,(>.. LEÃO
'

�;J (22/7 a 22/8)�.: ') Fase para reavaliar
� � o que de fato você

valoriza. Status,
dinheiro, fama, relacionamentos,
enfim, refaça sua escala de
valores para poder neste, que é
um momento de reestruturaçiío;
Direcione sua vida com a maior "

exatidão possível.

#
LIBRA
(23/9 a 22/10)
As mudanças acon

tecem diariamente
e você percebe que

ahdou meio acomodado. De nada
adianta sentar e ficar esperando
a vida mudar. Toda mudança
deve partir de nÓS mesmo, atra
vés de nossa consciência. É isso

, que a vida espera de você.

TOORO
. (21/4 a 20/5)

,

O dia está perfeito
para os relaciona
nientos afetivos.

Você está romântico e acolhedor.
A colheita tem sIdo boa e o ano

promete bênçãos em todos os

setores. Cuide apenas para não
se deixar levar pela preguiça
que é um de seus pecados.

p """ CÂNCER '

IV"
VIRGEM

��._.�� ��1�:a� ��� ��:r:b!��:)e seus

.

: ;, importantes aconte- relacionamentos
cendo na sua vida: passam por uma

Bênçãos como possibilidades de fase de reavaliação. Afinal, eles
encontro ou de melhoria em seus estão'reiilmente satisfazendo
relacionamentos; e a grande De- você? Proçure alguém em que
cessidade de mudar muitas coisas possa confiar e fale de �uas
em sua vida. Talvez você decida 'dúvidas e desconfianças. Você
mudar o rumo dos coisas. precistl nprell er a c!lnfior.

'ESCORPIÃO
(23/JO a 21/11) _

Controle suas

despesÓs. É bem
provável que algo
que não conseguiu

resolver em seu passado wile
para ser solucionado. O dia é
bom para encontrar amigos e se

divertir. No ambiente doméstico,
opore os arestos pendentes.

SEGUNDA

MíN: 12° C
MÁX: 25° C
Sol com nuvens

SAGITÁRIO
(22/11 a 21/1.2)
Ótimo dia para
reorganizar suas

finanças e investir
em algo. Os astros estão lhe
dando um presente e suas bên

çãos estarão presentes durante
todo ano. É certo que você nunca

foi mui!o bom nisso, mas este é
um tempa de aprendizado.

CAPRICÓRNIO

� (22/12 a 20/1)
�.... Apesar de você

mOrTer de medo
das mudanças,

neste momento você não tem
saída. A vida está pedindo uma

reavaliação e se você não se dis
puser a fazer isso, ela terá que
agir sozinha. Pare e reflita sobre

qualquer setor de suo vida.

O CORREIO DO POVO mSABADO, 24 DE MAIO DE 2008

AQUÁRIO
(21/1 a 18/2)
Você tem se sen

tido perdido nos

últimos anos, mas

essa fase está acabando. Você
está rec�bendo a oportunidade
de entrar em contato coin seu

universo particular. Avalie suas

emoções e todos os seus desejos
mais caros e profundos.

PEIXES

.. (19/2 019/3)
.. Você já deveria ter

�.., tomado algumas
'

decisõeshá
tempos, mas existe um conflito,
no sentido de manter ou fechar a

porta de um passado que já não
faz mais sentido. Aprenda a se

ouvir. sem preocupar-se, com o

que já conquistou.
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SilV: Princesinho Rofoelo Elooh do
, Completo seu 10 .

A vovó Berta e o vovô Ho.n, �n�o amanhã.
'ano mondamos parabéns.

<'

<¥.; ,j\t �
...,�- �\.

Parabéns Apara Ion Carlos Ehlertque cO"!Pletou 5 anos dia 13
'

Os po,� Mornildo e Rúbio
.

deseJam felicidades.

/

j
O sorridente Henrique Kinas,

completou 3 anos dia 12. Quem
manda os parabéns são seus

pais Maiko e Elisângela.

-

Os pais Sávio e Silvia e o irmõO,

mandam os parabéns para a.
atinha 'sabe'a Caroline M.onteJro,9

que completou 6 anos dia 21.

A linda Bárbara Roberto,
.

mais um ano de vida

c::!'::�� abril. A �õ� Roberto

deseja muitas feliCidades.

Por Jéssico Ehmke Kroetzer
recepcoo@ocorreiodopovo.com.br

m80@L1[iJ[3m'iJ@0
G80[3[iJ8m8

I Rafaela S. dos Santos
I Pedro Gessner
! Julia Gessner
i Emanuelle Raimundi
i Maria Clara da Silva 16/5/2008
I Amanda Schulz Tiemann 16/5/2008
1 Kaitani Salvador Pereira 16/5/2008
! MaJora de Souza 16/5/2008
! Vitória L. Blume Ehlert 14/5/2008 ,

I Emanueli R. dos Santos 14/5/2008 I
t Lavínia E. Vick Richert 13/5/2008
i Jonas loz P. do Silva 13/5/2008

CARTÓRIO REGISTRO CIVIL, .

TITULOS E DOCUMENTOS t·
.

PESSOAS lURiDICAS

I MargotAdelia GntbbaLehmann
i Oficial Registrador
I Rua;Arthur MllllEir, 50 - 89251-030 - .Jaragua 119 Sul - se
! FonelFax:(47) 3372.0883 • E.mall:rldJaragua@bOl.com.br:I .

A pequeno Larissa Stengelcompleto no dia 26 1e 9 ' ano
meses. Suo mãe Cotione
mondo um beijão.

o represento��
....

.

. .-.".
Rafael Cristi de Joraguá em

-

dia ! 9. Ouem°':: BeCker, comPleto�otocross
pO's Adilcio e Dando ?S parabéns s!3 anos

oroc" e a ir -
00 seus

mo Vanessa.

Enfeitando
o coluna,
o gatinho
Kouon C.

Ortiz.

A tio Adriano, mondo m�' be"
poro o fofinho Yosmim.

'lOS

:..

tr
mIss Loue
L O V E W E A R

O gatinho Geon
Gabriel VoI.engo,

.completou 6 anos
d,o 15. Quem mondo

os �orobéns são seus
po,s Roseli e Ivan e
seus irmãos Julio e

Guilherme.
POSTO DE VENDAS

3371-1147 .

. ���.PWt.295

Venha conferir jaquefas infanfis
a preçc;>. de fábriCa.
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. www.parcimoveis.com.br" ....

V" Mais de 500 imó-veis

V" Mais de 50 corretores
-

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
..

. '

Empreendimentos Imobiliários
I !v\ o '�,W!55�J Á. R t f\

MENEGOTTI
BarraSul
A imobiliária da Barra

GIRASSOL
�.

'It .

iMÓVEIS
,,'

',"�''';'-: \ ':��' '

__ ', ,:',�.'" .

: "" .. ·.:i·H��'!. .

. '. . ,

f
" ," ��:.:,.,

•

�.t",
_/
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....

N IMOBILIÁRIA
(47)3275-1594

: PLANTÃODEVENDAS www.parcimoveis.com.br

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

" "

,

" Rua Barão do Rio Branéo, 221 - Jaráguá do Sul - se I wwW.. imobiliariaachave.com.br

-

..... ;:1".

Edifício Vila Nova

03 dormitórios,
sala, cozinha,
BWC, área de

serviço e garagem.

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

sacada cl chur. Pode ser usado FGTS e

fianc. bancário.

Ó3 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

BO,OOm2 e terreno com 360,aOm2, 02 dormitórios,
sala: cozinha, bwc e área de serviço. R$ 50.000,00

Ref. 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

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

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

�
�

01 SUíTE
02 DORMITÓRIOS
COZINHA E

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

o Apartamento
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GIRASSOL IMÓVEIS (47) 3371-7931

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

PLANTÃO DE VENDAS

9955-4774

Casa para
venda com

340m',bairro
Vila Lenzi,
2 quartos,1
suite e

demais dep .

• R$320,000,00.

lechado Jardim
das Flores - casas

dealv.de2a3
dorm., cl entrada
de R$ 8.000,00 a

10.000,00, saldo
financ. pela CEF
e saque de FGTS:
Casa por
R$ 68.000,00 e

R$ 82.000,00

.
Cód. 3192 - Centro
- Sobrado com'

.

230,00rri', terreno

666,27m'. OBS:
Possui casa de
madeira e um

sobrado em

alvenaria.
R$350.000,OO

bwc. R$

Cód. 2103-
Apto com 2
dormitórios,
sendo uma

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

dependências!
R$180.000,OO

BarraSul
A imobiliária da Barra

Empreendimentos Imobiliários

CREC!550·J
o fi I L I Á

MENEGOTTI

�
IMOBILIÁRIA

�\chilvel
WOLFEPAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.

www.parcimoveis.com.br .

,
.

PIAZERA
I�. CRE�15330 GIRASSOL

IMÓVEIS

CRECI2567J
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3376-0015
BarraSul
A imobiliária da Barra

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

BARRA DO RIO CERRO casa alv.c/laje, 201 m2, terreno

c/408,90m2(14,50x28,20), 3qto, sendo 1 suite c/hidro
massagem, 3 bwc, sala de estar, sala TV, copa, essas três peças
com sancas de gesso, cozo mobiliada, lavand.churrasqueira, 3

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

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

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

construção, Rua Vergilio Satler, n° 133, R$ 315.000,00, aceita AP,
como parte de pagto no centro até R$ 120.000,00.

VILA NOVA casa alv. c/laje, c/117,50m2, sendo 77,00m2
averbada, terreno c/ 375,00m2(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!laje 11 0,00m2, sendo 36m2 averbada, terreno
c/ 285,17m2, 3qtos, sala, copa, coz.2 BWC, lavanderia, garagem,

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

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

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

em fase de produção c/ aproximadamente 45% concluído e

constituído de sufte e hidro, 2qtos, bwc social, sala íntima, sala de TV
e sacada e nos fundos uma edícula c/27m2, Rua 522-Maria Alves de

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

Empreendimentos Imobiliários
www.seculus.net

tASA ALV • JARAGIJÁ ESQIJERDO

Paratmóvels

VILA NOVA terreno com 6.991 ,13m2 (29 x128),
Rua José Marangoni - R$ 330.000,00

- BARRA 00 RIOCERRO Terreno cf
477m2(13,58x35,13) loteamento Girolla:Rua Carnilo.

Andreatta R$ 60.00Õ,00

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

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

R$ 350.000,00
- BARRA DO RIO CERRO - terreno cf 493,50

(16,45x30,00), Rua Virgilio Pedro Rubini, R$ 85.000,00

Plantão9973-8335

3371·8814
R.EpitácioPessoa,415-JaraguádoSul

LOCAÇÃO RESIDENCIAL LOCAÇÃO COMERCIAL

Salas Comerciais
- Salas emls Ed. Ast�al (Ilha da Figueira -1 km. após posto Peróla) De 39m2 á 45m2. De R$
325,00 á 375,00.
- Sala cml.(Centro-próx. Jangada) c/ aprox. 38m2• R$ 340,00
- Sala crnl (Centro-próx. Macal) 10 andar c/32m2. R$ 400,00
- Ed. Alberto Marangoni(Vila Nova - próx. posto Mime) c/ aprox. 35m2. R$ 400,00
- Sala cml.(Schroeder - próx. posto Mime) c/ aprox. 30m2• R$ 450,00
- Ed. Tower Center (próx. posto mime) R$ 600,00
- Salas cmls.(Lalau - próx. BESC) c/ aprox. 50m2. R$ 750,00
- Sala cml.(Schroeder - próx. Panificadora Hora Certa) R$ 800,00
-Salas NOVAS(Barra - próx. Barra Mal1ian) 02 BWC, c/aprox.167m2. De R$900,00áR$I.000,00
-Sala Cml (Barra-prox. PontedaArgi) c/aprox.l 00m2, 02vagasdeestacionamento. R$I.000,00
- Sala cml.(Nereu Ramos - próx. semáfaro) c/ aprox. 100m2 c/ mezanino. R$I.000,00
- Sala cml.(Guaramirim-lateral Br280) c/aprox. 90m2, c/02 BWC. R$I.100,00
- Sítio c/ 02 casas e 01 galpão(Sehroeder - próx. posto Mime) R$I.500,00
- Ed. Bárbara(Centro - próx. Jangada) c/ aprox. 200m2. R$I.800,00
- Ed. João Batista(lIha da Figueira - próx. casa do criador) c/ aprox. 450m2. R$ 2.000,00
- Casa cml.(Centro - próx. Jangada) c/ aprox. 350m2• Semi mobiliada. R$ 2.800,00
- Casa Alv. (Centro - próx Verdureira Raquel) R$ 2.400,00
- Salas NOVAS(Centro - próx. Procon) Diversos tamanhos: de 32m2 a 123m2. De R$
.420,00 a R$I.600,00
Galpões
-Galpão c/ escritorio (Vila Nova - prox. Galeria Vasel).R$ 4.000,00
- Galpão Alvenaria (Guaramirim - Próx. Berlim) c/ aprox. 960m2 - R$ 5.000,00
-Galpão(Centro - prox. Banco Brasil) c/ aprox. 550m2. R$ 9.500,00
Terrenos Para Locacão
- Terreno (Chico de Paula, próx. Geração 3000) c/ aprox. 350m2. R$ 380,00
- Terreno( Ilha da Figueira - próx. Brasão) 3 mil metros R$I.000,00
- Terrenos (Vila Nova - próx. Fórum) c/ 1.807m2 e 2.200m2 R$I.200,00 e R$I.400,00.

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

01 Quarto:
- Ed. Magnólia(Centro - próx. Terminal) c/ garagem R$ 450,00
- Ed. Platanusjüentro-prox Rest. California)c/ garagem. R$ 500,00
- Ed. Lilium(Viia Lalau - próx. Atacadão da Cerâmica) c/ qaraçern, R$ 580,00
- Ed. Platanus(Centro-prox. Rest. California)c/ mobilia, garagem. R$ 600,00

02Quartos:
- Apto(São Luis - próx. Arroz Urbano) c/ garagem R$ 400,00
- Ed. Jaraguá(Centro - emfrente Corpo de Bombeiros) R$ 570,00
- Ed. Amaryllis (Vila Nova- próx. Via Pão) c/ garagem R$ 580,00

03Quartos:
- Ed. Cipriani(Centro - Em cima da SILENCAR) c/ garagem R$ 550,00
- Ed. Bartel(Baependi - próx. Caraguá) semi-mobílíado R$ 620,00
- Ed. MontVermont(Czerniewicz - próx. Alberto Bauer) c/ garagem R$ 900,00
- Apto(Vila Lenzi - próx. Mercado Lenzi) c/ piscina R$I.500,00
- Apto(Centro-prox. Studio FM )c/ 03 garagens. R$I.500,00

Casas:
- Casa alv. (SchroederOl - próx. CSM) c/ 03 quartos R$ 340,00
- Casa alv.(Jgua Esquerdo) c/ 03 quartos.R$ 800,00.
- Casa alv.(lIha da Figueira-prox. Farmacia Kuri) c/3 quartos. R$ 900,00
- Casa alv.(Guaramirim-prox. Fameg) c/ garagem, murada. R$I.1 00,00
- Casa alv.(Vila Lenzi-prox. Arena)semi mobiliada. R$I.600,00
- Casa alv.( Ilha da Figueira-prox. Posto Perola) c/ piscina, murada. R$ 1.600,00
-Casa alv. (Centro - prox. Verdureira da Raquel) 02 garagens. R$ 2.400,00
-Casa alv.(Centro-prox. Colégio Abdon Batista). R$ 2.800,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Plantão 9653-5256

R.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 CUB)

Ilha da Figueira I Residencial
Maria Alice - Apartamentos com

suite + 1 quarto, sala de

estar/jantar, cozinha, lavanderia,
sacada com churrasqueira e

duas vagas de garagem.
Condição Especial de

Lançamento -

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

com correção do CUB

Res. Novo Horizonte -

Apartamentos com suíte + 2

quartos, sacada com
.

churrasqueira e demais

dependências, 2 vagas de
garagem, Estrutura completa,
com Espaço Fitness, Espaço

Gourmet, Piscina, playground.

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

www.seculus.net.

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

casa com 60m2 e piscina - R$ 290.000,00

Ref. 007 -Champagnat - casa cf 300 m2 de
área, sendo suite cf 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 .

Ref 2019 - Schroeder I -

Terreno com 360m2 (15X24) -

R$25.000,00 á vista

Ref 2045 - Centro - Terreno cf 700m2(25x28) na

Barão contendo 01 casa residencial, 01 sala
comercial e O� apartamentos. R$ 750.00Q,00

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

R$ 65.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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COMPRA • VENDE· ALUGA· ADMINISTRA 3055-0900
Plantão 9987-1004

Flat San
Sebastian
duplex e todo
mobiliado.

CZERNIEWICZ -

CASA ALTO PADRÃO
1 suíte cf closet, 2

quartos, 2 bwc, 2

saías, escritório,
lavabo, cozinha
mobiliada, área de
festas, quintal,
garagem pf 3 carros.

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

!"FERTA IMPERDíVEL
e R$ 130.000,00
or R$ 110.000,00

CENTRO casa com 480m2 e terreno
com 500m2, 4 suítes, 4 salas,

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

VENDE OU TROCA-SE POR APTO

.' EM BC

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

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

o restante parcelado em até 60 meses

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

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

R$135.000,00

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

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

230.000,00 neg.

JARAGUÁ 99 casa em alvenaria, com 2

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

JOÃO PESSOA - Lot. Recanto dos
Passaras. Terreno com 310m2.

R$ 13.000,00 entrada e restante

parcelado em até 60 meses, :
aproxlrnadarnente 1.000m2 e terreno de

50.000m2. Valor a combinar.

RIO MOLHA em alvenaria, a 50m da '

Prefeitura, com 3 quartos, sala, cozinha, \
- Kitinet Vila Lel1zi - 01 guarto, cozin�a com

bwc, garagem e lavanderia. R$ 130.000,00 111avanderia e banheiro. R$ 300,00
.�'
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MENEGOTTI
o B L R AM

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

Rua Barão do RIo Branco, 545 - Centro

COMPRA - VENDE - ALUGA - ADMINISTRA
,

,
* 12 Pavimentos

�'.
* Churrasqueira na

sacada
* Piscina

o * Salão de Festas
"

* Playgrond
* Finane. direto com

a construtora em até
120 meses.

5804 - CORUPÁ - TERRENO COM
4.724,30M2 - Entrada de R$ 5.000,00

+ 30 parcelas de R$ 1.000,00 reajustadas
pelo CUB.

5887 - CHICO DE PAULA - CASA 100,00M2
- 03 DORM, BWC, SALA, COZ, LAV, GAR.

R$ 75.000,00 DE ENTRADA +

16 PARCo DE R$ 200,00
5880 - ÁGUA VERDE - TERRENO COM

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

TERRENO 388,60M2 - R$ 38.000,00
5901 - VILA LENZI - TERRENO COM

399,00M2 - R$ 50.000,00

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 VERQE
450,00m2 - R$ 70.000,00

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

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

LOCAÇÃO
CASAS:

BAIRRO AMIZADE

-RESIDENCIAL VERSALES - RUA
FERDINANDO KRIEGER, 298 - 01 SUíTE,
02 aUTOS, SL, COZ., LAVAND]:RIA, 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, CHURRASaUEIRA. SEMI
MOBILIADA. TODA MURADA.

BAIRRO ILHA DA FIGUEIRA

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

BAIRRO ÁGUA VERDE

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

BAIRRO VILA RAU

RUA ERWINO MENEGOTIl, 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.1 02

01 SuíTE, 02 aTOS, 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 EsaUERDO

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

BAIRRO JGuÁ 99

RUA JOSÉ MAESTRI, SIN°, 02 aTOS, SL,
COPA, COZ., LAVANDERIA, BWC, SACADA
COM CHURRAsaUEIRA 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 OOMERCIAL:

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 - VÃRIOS
TAMANHOS.

BAIRRO CENTRO·

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

BAIRRO ILHA DA FIGUEIRA

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

BAIRRO ILHA DA FIGUEIRA

1.200m2 - RUA JOSÉ THEODORO
RIBEIRO, LT36e37 -R$600,00 + IPTU

BAIRRO ILHA DA FIGUEIRA

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

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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ARAQUARI
2207 - BARRA DO ITAPOCU 93.050,00 m2
Casa, pomar, rancho, etc. R$132.000,00.
2208 - BARRA DO ITAPOCU Chácara
35.425,55 m2 área de Pastagem R$ 88.000,00.

?i=flSMai 3370.0022
I M O vel S Rua Max Wilhelm, 729 - Baependi

WWW.PRISMAIMOVEIS.COM prisma@prismaimoveis.com
TERRENOS OFERTA DO MÊS CASAS

BARRA DO RIO MOLHAAMIZADE
0654- Terreno 321 ,00m' R$39.000,00
2210 - Terreno padrão 1.633,00m' R$140.000,00
Aceita proposta.
GUARAMIRIM
2216 - Terreno ComerciaI2.567,50m' BR-280 Próx.
ao Estofados Mannes - Excelente Área 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, •

Entrada 50% e saldo em até 12 vezes _ Financiado JARAGUA ESQUERDO
pelaCAIXA). 2272- Casa 130,00 m' - terr. 351,00 m' Sala cozinha, 3 ÁGUA VERDE
TIFAMARTINS qtos, 2 bwc, garagem R$170.000,00-Aceita Propôsta 2232 Galpão
��;�E��eno 325m' R$55.000,00. R$110.000,00
2211 - Terreno 342,00m' R$26.500,00 Aceita carro

nonegôcio.

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

qtos, 2bwc, Copa, Coz, Lavand, Garag
R$160.000,00
TRÊS RIOS DO SUL
2266 - Casa 140,00 m', terr, 350,00m' 4 qtos,
2bwc, COZo R$ 85.000,00 - Aceita carro

GALPÃO

119.00m', Terr. 364,OOm'

CHÁCARAS

Apartamentos Prontos
para morar 02 e 03

Dormitórios
financiamento. pela

CAIXA ou Direto com

a Imobiliária

A partir de R$11 0.000,00

2233 - RUTH BRAUN - 83m2 2 suites, copa, coz ,sala
de estarlintíma, lavand., sacada cl churr.
R$174.782,00.
PiÇARRAS
2236 - 141m2 área útil 4 qtos., sala, copa, COZ.,
lavand., 2 bwc, 2 sacadas frente e lateral c/ churn
R$130.000,00
VILA NOVA. Casas com 2 quartos por R$ 63.000,00
2225 - Ed. Capri II - Apto. com 1 Suite, 2 quartos com Entrada de R$ 8.000,00 e Casas
Sala de estar I jantar, COZ, lavanderia, sacada co com 3 quartos por R$82.000,00 com

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

LANÇ
......................

MENTO

�'·ffi.····Z····§·-···�.' ,

.'

' ..
, - .

'" aeea.

Exelente localização
JARAGUÁ ESQUERDO

Apartamentos com 2 e 3 Dormitórios
Entrada 30% saldo em até 60x Direto

com a Construtora - Consulte-nos

- Sistema de Captação de Água da Chuva;
- Pontos para Ar Condo Em todos os quartos;
- Garagem;
- Play-Ground;
- Bicicletário.

�
I Plantão: 9135-8601

3371-2357
r·'

R_CeI.ProcÓpioGomesdeOliveira,1207

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

* PODEM SER FINANCIADAS VIA BANCO.

� IMOBILIÁRIA

�\chave,
WOLFEPAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTOA. BarraSul

A imobiliária da Barra

imóveis

?i=flSMa
IMóveiS

GIRASSOL
IMÓVEIS

CRECI2567JEmpreendimentos Imobiliários

www.parcimoveis.com.br"-··l
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CLASSIMAlS .

4 (j>avim.entos

.
_

16JIpartam.entos
Saião de Festas c/Churrasqueira

cp(aygrouná
(j>ortão e Porteiro P,{etrônico

Ótima Localização .

.Jlpartamento
1 Suíte + 2 Dormitôrios

Sara de Estar e Jantar
<Banfieiro Sociai

Cozinha
. Sacada c/ Churrasqueira

Lavanderia

Vaga de qaragem

FlM-DE-SEMANA, 24/25 DE MAIO DE 2008

• •

cf,stáBio
atuar da

o6ra
VENDAS

£ntrega:
JuClio/2008 LEIER

EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS

@EU,; .1:1:1:]
PLANTÃO: 8431-0062

[ (Entrada � Saldo Parcelado IT'
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IMÓVEIS------------

Compra, Vende, Avalia, Aluga, �m·nistra .

Casa, Lote, Apartamento, Chácara.

-

W W 1M. ha r t .rl i Ri o ve is. c om. b r

Ed. layne Fernanda

Bairro Ozerniewicz.�

/
-

.

't

ENTREGA OOAPARTAMENTO EM dULHO OE 2008
�'h

'"

Oe R$ 135.00qOO Ror R$ I�O.ooqOO·

DADOS DO EDiFICIO: "
..

04 pavimentos
13 apartamentos
Salão de Festas cf Churrasqueira l
Playground I

�por���� Porteiro Eletrõnico J

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

"';'
-
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COMPRA· VENDA· FINANCIA· AVALIAÇÃO
CONSULTE· NOS SOBRE OUTROS IMÓVEIS.

CRECI n012567 (47) 3373.1343
9923.4221
PLANTÃO PERMANENTE
agu iaLci@bol.com.br

OSNI CARDOSO DE AGUIAR

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

BAIRRO - GUAMIRIRANGA
Cod. on - CHACÃRA C/ ÁREA 20.000,00M',

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

NEGOCIAVEIS

BAIRRO - QUAT! - Cód. 068 r- 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 ALVENÁRIA DE 130M', 3
DIJRMITORIO,1 C/ SUITE, SALA, COZo BWC.
TERRENO C/350M'. VALOR R$160.000,00

3376·1804
9904·2076

Co,rretor de Imóveis
ALBERTO G. MARQUARDT

e-mail: marquardlimoveis@gmail.com

Rua Pastor Alberto Schneider, 1945 - Barra do Rio CerroCRECI12152

Ref 075 - Barra do Rio Cerro - Casa de Alvenaria (em
construção). cl 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

Ref 065 - ERVINO - Terreno c/364m2 (120m da praia)

Ref 072 - Rio Cerro - Térreno com 27.000m2 - R$125.000,OO

Rei 073 - Barra do Rio Cerro - Casa Mista c/ frSm' - 3 qtos,
bwc, cozinha - Terreno c/ 337,5m' - R$ 69.000,00

3371-2117
Acesse outras opções em nosso novo site'

r INTERMEDIÁRIA DE' IMÓVEIS LTDA.. www.Interlmovels.net

VENDE: AMIZADE - Terreno comercial ci 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
suite), sala,
cozinha,
lavanderia, bwc
social, sacada cf
churrasqueira e

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$ 5Ó.000,00

ALUGA: VILA NOVA - Apartamento NOVO,
.

contendo 3 dormitórios (sendo 1 suíte), sala,
coz., lavand., bwc social, sacada cl churrasq. e

duas vagas garagem, Residencial D' Angelis

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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IMOBILIARIA

l!l®l��[iIl)�
www.itaivan.com.br

e-mail: itaivan@iiaivan.com.br

PROJETOS ARQUITETÔNICOS I INTERIORES

REfORMAS I ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS

Ret 4614 - Vila Baependi - Ed, Betel - Aptos
Novos ern Cosntt 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

,

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

- dew - gar - R$95.000,OO

Ret 4606 - Czerniewicz - aesc. Layne
Fernanda - Apto c/ 85,OOm2 - Suíte - 2 dorm
- bwc - sala estar/jantar c/ sacada - coz - lav

- gar - R$130.000,00

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

móveis - lav - gar - sacada c/ churr -

R$128,00Q,00

Ret 4637 - Vila Baependi - Cond. Resd, Bartel
- Apto c/ 91 ,06m2 - Suíte - 2 dorm - bwc - sala

�star/jantar - coz -Iav - gar - R$119.000,00

�ua Padre Pedro Francke", 217 - Centro - Plantão de Vendas - 9651-34:12/9934-0019/9926-2929/9988-1520
•

•

-�
_

,'\ "';c ... '_ "
<
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IMÓVEIS'

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

PLANTÃO 24H 9925-2801

IIt311 [1)1

0023 - NÃO PERCA! -TERRENO C/450m2 na Barra do Rio
.

Cerro. Valor: 40,000.00

0041 -IMPERDíVEll ANA PAULA: Casa averbada em Jaraguá
do Sul C/ 02 dorm; 01 suite; coz ;Sala jantar; banheiro;
despensa; lavand; Area de Festas; 01 vaga garagem;

Churrasq; Piso cerâmico. V.alor: 120,900.00.

LOTES A PARTIR DE R$ 5.000,00 + PARCELAMENTO DIRETO Cf PROPRIETÁRIO.
OU R$ 25.000,00 A VISTA.

* LOCAÇÃO: ESTAMOS
CADASTRANDO IMÓVEIS

PARA LOCAÇÃO. "

1< TEMOS IMÓVEIS A VENDA
EM TODO O ESTADO,

INCLUSIVE NO LITORAL.
VENHAM CONFERIR.

039.6 . VILA AMIZADE-' CASA de mad. em

Guaramirim C/ 03 dorm; estar social; banheiro;
despensa; Farro mad.; tamínado mad.:
Varanda; 01 vaga garagem e TERRENO

C/570m2. Valor: 34,000.00.Aceita-se 22.000
.

entrada + 46x 295,00 direto c/ proprietário.
'

0590 :APROVEITE! BARRA: -Terreno C/ (:j15m2,
em Jaragua do Sul. Valor: 27,000.00. Aceita-se
carro no valor R�20.000,00 + 7.000,00 a vista.

0148 - ESTRADA NOVA: Casa C/ 03 corm; 01'
suite; coz: wc auxiliar; despensa.lavand; armaria

coz mobiliada; Varanda; 02 vagas garagem;
Churrasq; Piso Cerâmico e terreno c/ 301 m2 .

Valor: 150,000.00

0301 ·ED. TERRA BRASILlS: APTO novo no

Jaragua Esquerdo C/02 dorm; 01 suite; closet;
Banh;'Sala jantar; Dep.empregada; Lavand; Gas

central; sacada churrasq; Depósito; 01 vága
garagem e piso ceramico. Vaiar: 156.000,00.

0431 -JARAGUA ESQUERDO- CASA c/ localização
privilegiada em loteamento de alto padrão C/02

dorm; 01 suite;sala jantar;laje; churrasq; 02 vagas
garagem; coz; banheiro; despensa; lavabo; lavand;

ar condic.: Piso Cerâmico e TERREN'ü C/400m2.
Valor: 185,000.00.

0658 - AMlZADE- Casa em Jaragua do Sul C/
01 dorm; estar intimo; estar social; coz;

banheiro; Laje; 01 vaga garagem; Piso Cerâmico
e TERRENO C/350m2. Valor: 72,000.00. Aceita

se proposta. Pronta p/ financiar pela CEE

0190 -LINDO SiTIO em Corupa 6/01 Casa de
03 dorm; sala; cozi; banh; lavand; Forro mad;

Fogão Lenha; Churrasq; Piso Ceramico; 01 vaga
garagem e Terreno: 50.000m2� Valor:

190,000.00. Aceita-se proposta.

0321 - JARAGUA 99: CASA C/ 03 dorm; estar
social; coz: banheiro; grades; Laje; Piso

Ceramico. Valor: 76,000.00.

0439 -APROVEITE!- JOÁO PESSOA: CASA C/
107m2 em Jaragua do Sul,C/ 02 dorm; estar

social; coz; banheiro; lavand; Depósito; Varanda;
Piso Cerâmico e T�RRENO C/465m2. Valor:
88,000.00. Aceita-se financiamento pela CEE-

0659 - Havaí -CASA em Guaramirim, cl 02
dorm; Sala; coz; 02 wc auxiliares; despensa;
lavand; ar condic.; Varanda; Laje; Grades; 01
vaga garagem; Piso Ceramico e TERRENO C/

487:50m2. Valor: 127,000.00. Aceita-se casa ou

terreno em Guaramirim como parte do negócio.

0193 - CENTRO- CASA em Shoerecer C/ 03

dorm; estar social; coz; banheiro; despensa;
lavand; armaria coz; piscina; porta gar.automat;
Forro PVC; 01 vaga garagem; Piso cerâmico e

TERRENO C/527m2. Valor: 121,000.00.

0440 - ED.vicenzi: APTO NOVO (c/ entrega
p/2010) no Vila Nova, Jaragua do Sul c/02

dorm; sacada; coz; banheiro; lavand; 01 vaga
garagem; Churrasq e Piso Cerâmico. Valor:
77 ,000:00 Sendo a Entrada: 40% e restante

parcelado em 50x direto c/ o proprietário.

0661 - CHÁCARA na Estrada Canivete em

Guaramirim c/6.000 pés de pupunha; 2.500 pés
de banana; árvores frutiteras; nascente de água;

01 casa de mad. e TERRENO C/69.431 m2 Valor:
240,000.00. Aceita-se proposta: Casa 011 terreno

prox ao centro em Guaramirim.

0119 - LOTE' OURO VERDE: CASA c/ rua asfaltada em

Jaragua do Sul, C/ 03 dorm; coz: estar social;banh; lavand;
lamlnado rnad.; forro mad.; 02 vagas garagem. Valor:

58.000,00. Aceita-se proposta.

0220 -CENTENÁRIO- CASA ao lado da WEG II C/04
dorm; estar intimo; estar social; banheiro; coz;

dêspensa; lavand; armaria coz; Varanda; Forro
Mad.; Depósito; Laje; 04 vagas garagem; Piso

Ceramico. Valor: 150,000.00. Aceita-se Proposta.

0391 - VILA RAU- CASA em Jaragua do Sul C/
02'dorm; 01 suite; estar intimo; sala jantar;

sacada; coz; 02 wc auxiliar; despensa; lavand;
armaria coz; grades; porta qar.autornat;

. Varanda; Laje; 03 vagas garagem; Churrasq;
Piso Cerâmico e TERRENO C/750m2. Valor:

230,000.00.Aceita-se proposta.

0572 -ViEIRA:;?- CASA de esquina C/80m2 em

rua calçada C/ 03 dorm; estar social; coz;
;banh; Varanda; Laje; 01 vaga garagem; Piso

Cerâmico e TERRENO C/396m2. Valor:
128,000.00. ENTRADA: Negociável.

0701 - HAVAí: CASA C/ ótima localização em

Guaramirim, C/ 02 dorm; 01 suite; lavand; coz;
Varanda; laje; Salão festas; Depósito; 02 vagas

garagem; Churrasq; Piso Ceramico e TERRENO
C/550 m2 . Valor: 140,000:00. Aceita proposta.
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• Compra e Vende • Aluga • Administra

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

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

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

1361 - TRES RIOS DO SUL - CASA
MISTA NOVA, CI MADEIRA PRÉ-

FÀBRICADA GRÀPIA com 83m2 em

terreno de 390m2 (13 x 30), possuindo
suíte + 1 qto, bwc , salil!copa/ cozinha,
garagem. Casa cl1 ano de construção.

1414 - VILA NOVA - SOBRADO
c/290m2 em terreno cl 450m2 (30x15)

cl sala de estar, sala de jantar, 3 quartos,
2 bwc

•

s, chur. integrada cl sala TV,
despensa, lavanderia, despensa, terraço,

garagem. R$ 290.000,00

3020 - APTO CENTRAL (ED NOVO

MILÊNIO) cf 2 qtos, churrasqueira na

sacada, prédio cf elevador.
R$ 115.000,00

1102 - CASA ALV. - BARRA DO RIO CERRO c/210m2, terreno c/765m2: suíte + 3
quartos, churrasqueira, piscina com área de festas. APENAS R$169.000,00

2004 - EXCELENTE TERRENO CENTRAL Cf
2.294,52M'. CaNO. RES. FECHADO. R$
315.000,00

.

2006 - TERRENO CENTRAL (SERVIDÃO) Cf
789,90M'. R$190.000,00
2010 - TERRENO CENTRAL cl 337,50m'
(13,50 x 25). R$160.000,00
2162 - CZERNIEWICZ - Próx. PAMA cf 406m'

(15 x 27,06). R$ 85.000,00
2195 - ILHA DA FIGUEIRA - Próx. Indumak.
Linda Vista da cidade, cf 856m' (29,60 x 21 x

41 ,50x40). R$93.000,00
2225 - TERRENO - iNICIO JARAGUÁ
ESQUERDO - EXCELENTE LOCALIZAÇÃO Cf
ÁREA DE 2.652M'. R$180.000,00
PRAIAS
2437 - TERRENO Cf 454,55M' (15,50X21 ,50)
- LOT. RADUN - BARRA VELHA. R$ 28.000,00
2438 - PRAIA ITAJUBA - LOT. SEREIA DO MAR
- 750mts do mar. Terreno cf 15,90 x 19. Entrada
de R$ 2.000,00 + 60 parcelas

CASAS
600 - VILA NOVA R$ 2.805,00
602 - VILA LENZI R$ 655,00
603 - CENTRO' - COMERCIAL OU
RESIDENCAIL Casa em alvenaria (470M2)
com suíte master com closed e banheira, 4

quartos - todos com sacada, banheirono piso
superior e no térreo tem escritório, salas estar

e [antar; sala Intima, copa, cozinha, área de

serviço, despensa, quarto de empregada,
banheiro de serviço, em terreno de 990m2 (55
xI8).
608 - CORUPÁ.ef 3 quartos. R$ 385,00
609 -JOAO PESSOA cf2 quartas. R$ 335,00$
61.1 - NEREU RAMOS Cf 03 quartos - R$
545,00
612 - JOÃO PESSOA Cf 02 quartos - R$
405,00
614 - BAEPENDI Cf 03 quartos - R$ 605,00
615 - VILA LALAU - IDEAL PARA FINS
COMERCIAIS R$I.850,00
619 - RIO CERRO R$ 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 - cf 2 quartos R$ 555,00
632 - \ÍILA NOVA R$ 805,00
APARTAMENTOS
633 - CENTRO cf Suite + 2 quartos. R$
1.305,00
635 - CENTRO Cf 03 quartos. R$ 755,00
636 - DA FIGUEIRA R$ 455,00
638 - NOVA BRASILlACf suíte + 2quartos. R$
855,00

.

639 - I NOVA BRASILIA C/ suite + 2quartos.
R$855,00
641 - Apto 2 quartos - CENTRO R$ 455,00
642 - CZERNIEWICZ - cf 1 quarto R$ 305,00
643 - CENTRO - cf 1 quarto R$ 455,00
647 - BARRA DO RIO CERRO cf 02 quartos R$
425,00

•

651 - NEREU RAMOS - cf 2 quartoS R$
430,00

.

654 - VILA NOVA - cf suite + 1 quarto A$
835,00
657 - CENTRO - cf 1 quarto R$ 425,00
658 - CENTRO Cf 02 DORMITÓRIOS - R$
615,00
659 - CENTRO Cf 01 DORMITÓRIO - SEMI
MOBILIADO R$ 555,00
660 - CENTRO Cf 01 QUARTO - R$ 475,00
661 - BAEPENDI Cf SUiTE + 02
DORMITÓRIOS - R$ 805,00
665-R$425,00
668 - CENTRO C/ O quartos - R$ 645,00
669· VILA NOVA Cf 1 quartos - R$ 385,00
670 - VILA RAU Cf 01 quarto- R$ 425,00
671- VILANOVAef03quartos. R$ 670,00
674-CENTROc/l quarto.R$455,00
675 - CERNIEWICZ - cf 02 quartos R$ 485,00
676 - CENTRO - c/03 quartos R$ 705,00
679 - CENTRO· c/ suíte + 02 quartos R$
1.005,00
681 - CENTRO cf 1 quarto, R$ 295,00
682 - VILA RAU cf 2 quartos R$ 455,00
686 - NOVA BRASíLIA e/3 quartos R$ 585,00
689 - JARAGUÁ ESQUERDO cf 2 quartos, R$
675,00
SALAS COMERCIAIS
802 - R$ 385,00
803 - BARRA DO RIO CERRO c/ aprox. 120m2,
R$905,00
804 - VILA LALAU duas salas - R$ 705,00 e R$
605,00
805 - CENTRO cf aprox, 70m2, R$ 355,00
807 - BARRA DO RIO CERRO - cf aprox. 175
m2. R$IA05,00
808 - SALA COMERCIAL - BARRA DO RIO
CERRO - R$285,00
si 1 - VILA RAU - R$ 355,00
812 - SALA COMERCIAL - BARRA DO RIO
CERRO - cfaprox. 330m2, R$ 3,600,00 ou

2 com 110m2 R$I.800,00.
814 - NEREU RAMOS - cf aprox. 203 m2, R$
1.505,00
815 - BARRA DO RIO CERRO - cf aprox. 80
m2. R$.505,00

'

817 - GUARAMIRIM com área aprox. 70m2.
R$525,00
818 - CENTRO - R$ 355,00
819 - CENTRO - R$I.505,00
820 - CENTRO - R$ 405,00
821 - CENTRO - R$I.535,00
822 - CENTRO - R$405,00
823 - CENTRO - R$605,00
826 - CENTRO cf R$ 2.000,00
827 - CENTRO c/150m2 RS1_.705,00
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PLANTÃO AOS SÃB, DOM E FERIADOS NO 9176-0064

RES. TERRA BRASILIS

Com suíte + 02 qtos, 02 vagas de garagem. Sol
da manhã, sacada c/churrasqueira. Apto NOVO -

para ocupação imediata! Área de 141 ,5m2.

RES.TERRACOTA

Próximo ao Centro. Aptos com 02 qtos,
parcelameto direto com a construtora em

até 50 meses!

Preços e condições de Lançamento!

Residencial Moradas da Serra

o RE li" ENTREGA A PARTIR DE JAN/2009

01 suíte + 02 quartos, sacada
com churrasqueira, prédio com elevador

À partir de R$ 111.279,88

CENTRO - cód.
1074/08 -

Apto mobiliado,
com 01
suíte + 02

quartos, sala,
cozinha,
sacada com

churrasqueira
e duas vagas de

garagem.
Com 182m2
deârea total.
'Prédio com

piscina
integrada á área
de festas
e sala de home
theater.

Cód. 768/04 -

Esquina
COMERCIAL
próximo do Centro.
C/1.420m2
(38mx42m).
ÓTIMA
LOCALIZAÇÃO.
CONSULTE-NOS!

VILA NOVA - cód:1077/08
- Casa de alto padrão com

02 suítes + 02 qtos, sala
com lareira, escritório, área
de festas com piscina, 3
vagas de garagem. Com
439m2 de área' construída
e terreno cl 897m2•

Infra estrutura
completa, asfalto,
fiação subterrânea,
circuito interno de
monitoramento,
pprtaria, ótima

"'-__.... .,._,"""""__oI1.....__I localização.

eód. 1085/08 AMIZADE - Casa NOVA
com 01 suite + 02 quartos, área de
festas c/ churras'queira, com 175ml

de área const.

GÔd. 1083/08 Gasa de alven. Suíte c/
closet, 02 quartos, sala estar, e

.

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

Cód. 1028/07 Excelente terreno
próx. á SAMAE com 1.21 Om2.
Terreno plano, rua sem saída.

Cód. 1086/08 Barra do Rio Cerro.
Terreno com 372m2• Consutte-nos!

R$ 53.000,00

LOCAÇÃO
- Apto novo com 01 suíte

+ 01 qto, sacada com

churrasqueira, com sol da
manhã. Excelente

localização!

"OFERTA - Sobrado próximo
ao Beira Rio, ótimo padrão,
com 01 suíte + 02 qtos, e

02 vagas de garagem.

Lot. Palm Springs cód. 1079/08 -

Lotes no Jgua Esquerdo, com completa
infra- estrutura. Terrenos com 405m2.

Parcelamento direto em até
60 meses!

CENTRO - cód. 1056/07 Sobrado próximo
á Duas Rodas, com 04 suítes, escritório,
dep. de empregada, COZo mobiliada, sala

, intima, área de festas com piscina e 04
vagas de garagem. Ternlno com 685ml e

294m2 dé área construída.

ILHA DA FIGUEIRA cód. 1062/07 -

Casa c/01 suíte + 02 qtos, sala;
cozinha, área de festas e garagem.

Ótima localização, rua pavimentada.
Com 162m2 de área construída, e

terreno com 420m2.

Apto com ótima localização
à 350 metros do calçadão, .

02 qtos, 02 sacada (01
com churrasqueira) e

demais dep.

Casa NOVA no Centro, ótima
localização, com 02 qtos,

garagem, com jardim e toda
.

murada.

Salas Comerciais
NOVAS ;no Centro.

Consulte-nos!
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TERRAPLENAGEM
Caminhão e retroescavadeira

Areia I Brita I Saibro I Barro I Pedra
(47) 3275-3934

Júliana Majcher Santos
Corretora de Imóveis
Protocolo Creci 2008.24,iJ2.00676

julianamajCher.@terra.com.br
Plantão: 8434-2371

Residenciallayne Fernanda

Aptos com COZINHA PLANEJADA
TODESCHINI, suíte + 2 quartos,
sala estar/jantar, sacada c/
churrasq., área de serviços,
BWC, vaga de garagem. 95 ou

100m2 de área privativa.

Residencial Layne Fernanda
Apto com 86m2 de área privativa, suíte + 2 quartos, cozinha, área de
serviços, sacada com churrasq., sala estar/jantar e garagem,
R$ 130.000,00
Entrega: Agosto de 2008.

Aptos com suite + 2 quartos,
sala estar/jantar, cozinha, sacada
c/ churrasq., área de serviços,
vaga de garagem.
Entrega: 1 ano.

Localização: Czerniewicz

A partir de
R$ 75.000,00.
Parcelamento direto

em até 50 meses.

LANÇAMENTO! .

Casa em construção no Czerniewicz - próximo ao centro -

com possibilidades de personalizar o projeto! Informe-se.

Aptos de 2 quartos,
sala estar/jantar,
BWC, cozinha,
lavanderia, sacada
c/ churrasqueira e

vaga de garagem,
Localização: Vila
Nova, perto da
Prefeitura, Entrega:
24 meses

Aptos com suite + 2 quartos', BWC, sala estar/jantar, cozinha,
lavanderia, sacada com churrasqueira, vaga de garagem,
Área privativa: 95,33m2 - R$120,OOO,OO
Área privativa: R$ 81, 17m2 - R$ 115,000,00
Últimas unidades!l!

Entrada + parcelamento direto com a construtora:

Apartamentos de 2 quartos + banheiro, sala, cozinha, lavanderia
e vaga de garagem, Entrega: Nov/2009, Localização: Baependi
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IMÓVEIS

REF.127- Barra do Rio Molha - Terreno com

544,00m2 = 16x34 em rua asfaltada c/escntora
valor R$ 65.000,00

REF.05 - Rau - Terreno com 420,00m' murado em

rua astaltada. R$ 65.000,00

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

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

REF.35- Centro - Apartamento cf 235m' com suite,
2 quartos, 2 salas, cozinha, lavanderia, dispensa,

garagem 3 carros. R$ 300.000,00 negociável

IMÓVEIS
Investimento Seguro

3372-1081 96Q8-0000

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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""""'"RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 124 - CENTRO - JARAGUÁDOSUl-SC �i

* 3 dorrnítúríos + 1 suite e dependência
reversível, com 1 vaga na garagem.
* 2 dormitórios + 1 suite.
* 1 dormitório + 1 suite.
* 5 saías comerciais.
* 12 pavimentos
* Churrasqueira na sacada;
* Piscina, salão de testas:
* Playg(ond;
Finane. direto cl a construtora
financiado em até 120 meses.

I

Aceita-se oulros lmóvis como parte do

pagamenlo (Ierrenos, casas ç carros)
Fale com umCorretor Online acesse o site: www.espeditoimoveis.com.br

Ref. 513 - Terreno corn área total
de 8.200m2. Aceita-se
financiamento. R$ 68.000,00
Bairro: Santa Luzia.

.

�ef. 512 - Terreno com área total
de 14.500m2• Aceita-se
financiamento. R$ 75.000,00

.

Bairro: Santa tuzía.
Ref. 553 - Chácara com casa, 05
dormitórios e demais

dependências, garagem, lagoa. R$
65.000,00 Bairro: Pedra Branca.

Ref. 541 - Casa de alvenaria,.02
pavimentos, '03 dormitórios + 01

. suite e demais dependências,
piscina, 02 vagas na garagem. R$
180.000,00 Bairro: Três Rios do Su,!.
Ref. 592 - Casa de alvenaria, 03
dormitórios + 01 suite e demais
dependências, 02 vagas na

garagem. Casa de madeira nos

fundos cf demais dependêneias.
A$ 140.000,00 Bairro: Ilha da
Figueira
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. 590. - Casa mista, 02
dormitórios e demais
dependências, garagem. R$

.

35.000,00 (avista) Cidade:.
Schroeder. Bairro: Garcia

Ref. 575 - Casa mista, 02
.

dormitórios e demais

dependências, garagem. R$
68.000,00 Bairro: Jaraguá 99

Ref. 535 - Casa de alvenaria semi
acabada 01 dormitório + 01 suite
e demais dependências. Aceita-se
carro como parte do pagamento.
R$ 29.000,00 + 112 parcelas de
R$ 350,00 Bairro: Nereu Ramos
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Rua: Norberto Silveira Junior 233 Centro Guaramirim SC

COMPRA I VENDE
Fone/Fax: (47) 3373·3404
E-mail: vendas@imobiliariaws.com.br
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www.imobiliariaws.com.br
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Ref. 0015 CAIXA O'
ÁGUAIGUARAMIRIM vende-se casa

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

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

ref 0080 Centro!Guaramirim vende-se casa em

alvenaria no Centro de Guaramirim, casa com 1
suite, 2 quartos, sala, copa/cozinha, 1 banheiro,
área de festas e garagem. Casa com 144m' alto

padrão commoves sob medida. Galpão com

465m' e Terreno com 465m2. R$ 400.000,00

. R$ 90.000,00
ref 0079
Ávai/Guaramirim
vende- se casa ern

alvenaria, com 4
quartos, sala, cozinha,
banheiro, área de serviços
e garagem. Casa toda
murada éom '144m' e

terreno com 450m'

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

esperança c/ 3 quartos, 2 bwc, 2 salas, copa,
cozinha, area de serviços, garagem e area de
festas. casa cf 15311)' de area construida e

terreno c/ 567m' de area, sala comercial na

frente da casa. R$ 160,000,00

Ref. 0049 RIO BRANCO/GUARAMIRIM
vende-se terreno no bairro rio branco c/
107.732.50m' de frente para SC 413.

R$ 160.000,00

cemercia/resldenclal corn 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

4.o0m' e qalpao com 150m'. área do
terreno·1.288,60m'

Vende-se .letes
apartir de

R$ 28.000,00.
Financiamento
direto com a

imobiliaria.

ref 0063 Amizade!
Guaramirim
Res. São Luiz.
vende-se linda
casa geminada em

alvenaria nova,
com 1. suite, 1
quarto, sala,
copa/cozinha,
lavanderia, garagem
e churrasqueira.
casa toda murada
com 86m2•
Financiavel pela
caixa economica
federal.
R$ 110,000,00 cada,

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

guaramirim c/ 1 suite, 2 quartos, sala de

estar, sala de jantar, sala de tv, cozinha, 4
banheiros, garagem e ampla area de

festa. casa c/390m' e terreno c/542m'.
. R$ 350.000,00

Ref 0076 Joao pessoa/Jaraguá do sui
Linda casa em alvenaria com moveis sob

medida, 1 suíte, '2.quartos, 2 -salas, copa,
cozinha, lavanderia, 3 banneiros;

escritório, 2 vagas de gara'gem e área de
festas com piscina. Casa toda murada

com portao eletronico, sistema de alarme
e lindo jargim. imperdivel R$ 260.000,00

Financiamentos

CA'�X*A
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Facilitamos seu crédito junto a CAIXA

* Casas Prontas
.* Lotes a venda em

diverso,s pontos da cidade.
* Loteamentos Próprios

Anúncios com validade de 5 dias após a veiculação,

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.

Ref. 0014 AVAI/GUARAMIRIM Vende-se casa em

ãlv. alto padrão, 01 suíte master + 02 (nos,
'

aquecedor solar, sistema de ar condo central pronto
p/ instalar ótimo acab., piso termico, sistema de

alarme, chur. e 02 vagas de gar., 146,22m' de área
constr. e terreno c/386,83 R$.185.000,00

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

altura de seus sonhos ruas pavimentadas e

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

floresta nativa.

Ref. 0013 AVAI/GUARAMIRIM'linda casa no
bairro Avai com 3 quartos 2 banheiro sala

cozinha area de serviços garagem e.area de
festas 60m' de area construida e terreno com

306m'. casa financiavel pela caíxa.economlca
federal. R$ 80.000,00

TERRENOS
• Ref. 0067 AVAí 360 M' R$ 25.000,00
• Ref. 0032 TERRENO NO BEIRA RIO R$'
30.00Q,00
• Ref. 0046 MASSARANOuliA area de terra com �

283.000,00 M'
• Ref. 0050 vende-se terreno no bairro VILA

CAROLINA COM 400MtR$21.500,00
• Ref. 0034 VEtlOE-SE TERRENO NO AVAl R$

.27.000,00
• Ref. 0053 VENOE-SE, CHACARA EM
GUARAMIRIMjBRUIDERTHAL ,com 200.000 m'
de area, com mata nativa, 2 lagoas, nascente de

agua, otimo para lazer,há 2.000 metros da rodoyia
'

do arroz. R$168.000.00.
.

• Ref OQ72 Avai/Guaramirim vende-se terreno

com 366m'. R$42.500,00
• Ref 008211ha da Figueira/Guaramirim vende
se terreno na entrada da Ilha da Figueira corn

5.000m'. terreno com escritura, ótimo para
galpão: R$ 260.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



IMÓVEIS
ALUGUEL APTO.Seu imóvel está aqui.

[bJ
HABITAT

o prazer esta em cada
detalhe qual é o

tamanho do seu

sonho?

MORADAS DA SERRA -

Localização privilegiada,
espaço gourmet, com

forno de pizza,
churrasqueiras deck e

piscina e play ground,
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

.. .. ..

h�A.ilhbA·.À�C:o:RE..C:;:.I_1583-J=:....o) W',�

@VENDE ®ALUGA
eADMINISTRA

www.imobiliariahabitat.com.br • CASAS

3371.8009
PLANTÃO DE VENDAS 8405·6125

• TERRENOS

ALUGUEL QUITINETE

www.imobiliariahabitat.com.br habitaf@imobiliariahabitat.com.br Rua Felipe Schmidt, 157 (próx. Millium) Centro

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

www.imoveisemjaragua.càm.br

CASAS 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
Rel.801 - Estrada Nova - casa alvenaria R$ 70.000,00
Ref. 1851 - Rau - 3 dormITórios, sala, cozinha, bwc (forro de madiera) R$ 70.000,00
Rei. 1921 - Apto - Novo na Barra do Rio Cerro - 2 dorrnitôrios, 1 vaga de garagem
R$ 75.000,00-
ReI. 1991 -Casa -João Pessoa - 2dormitóiios, bwc, garagem- R$80.000,OO
ReI. 1672 - Vila Lalau - apto em construção ;. Residencial Vermont, com 2

dormitórios, sacada c/churrasquera, garagem, a partir R$ 90.000,00
ReI. 1901 - Rau -1 suite, 1 dormitôrio.bwc, garagem para dois carros.

ReI. 1401 - Barra Velha - casa 5 oorrnit.demais depend, R$ 85,000,00
ReI. 2111- Casa - Guaramirim -4 dormitórios, 1 bwc, garagem R$85.000,OO
Re1.1971- Casa - Tila Martins- 2 cormltõríos, 1 bwc, garagem - R$90.000,OO
ReI. 2101 - Schroeder- semi acabada, 3 dormitórtos, bwc, garagem R$ 90.000,00 TERRENO

ReI. 1701 - Água Verde, 2 corrnüórios, cozinha, bwc,lavanderia R$ 95.000,00 ReI. 774n75 - Jaragua Esquerdo -prox. arena - R$ 53.000,.00
ReI. 1931 - Área - Manso 200.000m2 R$1 00.000,00 Rei 431 -Jaragua Esquerdo R$ 45,000,00
ReI. 621 - Chico de Paula -casa/ionto comercial3 qtos, sala, copa, coz. 2 bwc -' Rel.1731 -Jaraguá EsquerdoR$46,000,OO
R$108.000,OO .

ReI. 514/515 - Chico de Paula - terrenos 432m' R$ 47.000,00
Rel..541 -Ilha da Figueira'- casaalvenaria - 65m' -terreno com duas casas - casa ReI. 1801 - Água Verde-455m2 R$55.000,OO
madeira - 57m' terreno esquina - R$11 0.000,00 Rei. 1961 - Terreno - Chico de Paulo 350,OOm2 R$ 55.000,00
ReI. 1891 - Três Rios do Sul- R$11 0.000,00 com 3 dormitórios, 1, bwc, e garagem ReI. 1951 - Terreno - Chico de Paulo 392,OOm2 R$ 55.000,00
para dois carros. ReI. 1541 - Rau - terreno 360m' R$ 58.000,00
ReI. 2071 - Apto - Jaraguá Esquerdo - 1 Suite, 1 dormttório, 1 vaga de garagem fa$ ReI. 2061 - Vila Lenzi - 406m2 -.R$ 60.000,00
117.000,00

.

_ ReI. 2081 - Terreno - Vila Lenzi - 406m2 R$ 60.000,00
ReI. 2041- Casa - Vila Lenzi - 2 dorrnítóríos, R$120.000,OO REI. 1252 - Chicode Paulo-445.50m2 R$ 70,000,00
ReI. 1091 - Casa 3 dorm, 2bwc, 2 saias portão eletr., piscina R$125,000,OO ReI. 852 -Ilha da Figueira terreno 1300m' R$ 71.500,00
ReI. 971- Barra -casa/junto comercial5 dorm. (r. Wattermarquardt) R$130.000,OO ReI. 1681 - Ilha da Figueira - 370.80m2 R$ 75.000,00
ReI. 1241 - Vila Nova - casa 130m2 madeira- R$130.000,OO ReI. 1531 -Ilhada Figueira -terreno 385,17m' - R$ 76.000,00
ReI. 1661 - Centro - apto em construção, Residencial Aquarela, com 1 suite, 2 Re1.1532- IIhadaFigueira-503.30m2 R$90.000,OO
dormitórios, cozinha, garagem, sacada c/chur. c/119m'. R$140.000,OO ReI. 1881 - Barra do Rio Cerro - ótimo para comercio - 620,50m2 R$ 92.000,00
ReI. 1841 - Araquari - Sobrado com 3 dormitórios, 3 bwc R$140.000,OO REF.1861-JGUÁESQUERDO - CaNO. DAS AZALÉIAS (Cond. Fechado) R$125.000,OO
Re1.1841- Casa -3dormitórios, 3 BWC, Araquari R$140.000,OO ReI. 1941- Terreno - Vila Lenzi 250.000m2 R$ 250.000,00

.

Rei. 2031 - Casa - Santa Luzia - Residência e 2 saías comerciais - R$ 140.000,00
Rei 901 - Santa Luzia - casa SUITe + 2 dorm. + sala comercial R$ 150:000,00 SíTIO / CHÁCARA
Rei. 1811 - Chico de Paula - Casa mista com 3 dormitórios, 2 saías, área de festas Rei. 861 - MolhafMassaranduba 260.000m' R$ 95.000,00
c/cburrasqueíra e piscina R$160.000:00 Rel.-551 _ Corupa -1 casa de alv, "estilo chale" - 40.779,OOm - R$1 05.000,00
R$ 831- Vila Lenzi - 5quartos, sala, copa, bwc, suite, chur cozinha R$180.000,OO ReI. 741- Rio daLuz- 2 casasc/zzm', em alv., água corrente- 6.200m - R$120.000,00
Rel.ll0l- Centenário- 2casas no mesmoterreno 150m'+ 70m' R$180.000,OO Rei .1141 _ Garibalde - area de 5777m2 com casa R$ 220,000,00
Rel,1831 -Chico de Paula, 4 dorrn., 2 bwc, 2 vagas de garagem R$230.000,OO Rel.1741 _ Garibaldi ?5000m2 R$ 320.000,00
"ReI. 2131 - Casa - Amizade - Suite, 2 dormitórios, lavabo, área de festas, garagem ReI. 663 _ Massaranduba -7lagoas casas, area de festa238.000m', R$ 600,000,00'

p/2 carros - R$ 230,000,00
ReI. 1041 - Barra Velha - sobrado lindo prox a praia R$ 250.000
ReI. 2001 - Apto - Vila Nova com 1 suite, 2 dormitórios,.l vaga de garagem R$
250,000,00
ReI. 1511 - Barra Velha - sobrado "alto padrão" R$ 260.000,00
ReI. 1521 - Baependi - sobrado alto padrão "interno inacabado" prox recr. Maris_ol
R$ 385.000,00
Ref. 2121 - Área -João Pessoa - 7500m2 - com uma casa com 3 dorm. R$ 400,000,00
Re1.281- Penha casaaltopadrão Irente o/ornar R$550,00,O,OO .

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

area de festas, piscina, R$ 1,000:000,00
ótimo para cllnica.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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l'VENDE
Tel.: '47' 3276-1572 - Fax.: '47' 3376-3659

Plantão: 8836-1971 I 8805-8708

I
Veja!!! Opções de imóveis aqui! Adqui,ª o seu!,

Ref. AN 1002 Baependi - IApto Novo (98 m2) c/ suíte e

1 dorm., sala, copa, sacada
com churrasqueira, bwc,
garagem, ótinía localização.
entro R$ 36.000,00 restante

Iem 24 X, R$ 90.000,00

Ref. R 2001 N. Brasília -

1--------------1 Residência (287m2) c/3
suítes, dormitório, sala de

Iestar, jantar, cozinha, salão
de festas, 3 vagas de

.

'.garagem, prex, Ao centro,
ac. imóvel de menor valor.

R$ 260.000,00

Ref.- R 2002 Novissima IResidência c/ suíte, 2 dorm.,
sala, copa, coz., gar.,
churr.,excelente acabamento,
rua asfaltadá. R$ 172.000,00.

Ref. T 5001 Barbada
Guaramirim - Ampla Terreno
c/ 200.000 m2, e/nascentes,
ideal para chácaras.

Aproveite por 'apenas ...

R$ 86.000,00

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
dorrn., 2 saías, bwc, lavanderia; cozinha, çaraçens

escriturada. R$60.000,OO Negociáveis.

SE VOCÊ QUISER VENDER ou ALUGAR

SEU IMÓVEL, FALE CONOSCO!
Compra· Vende'· Aluga· Administra seu Imóvel e Condomínio

ARIETUSA S. VEIGSDING (TUSA,
Creci: 11.765

JADIEL VEIGSDING

.Creci : 11707

-

I

.Corretor de Imóveis
2 Compra, Venda, Locação 'e Administração

:Chácara com'

: 1.462.500m', contendo]
benfeitorias, 50 morgos i

ide pastagem, 06i
i tanques de peixes, 8'
i nascentes e plantações.'
'Corupâ-SC, valor:'
1.500.000,0�: , Terreno com 67.500m2, Com 15 mil pés

de eucalipto com idade de 5 a 7 anos.

Corupá, pelo valorde R$ 210.000,00

Terreno com 265.000m', a I
3 krn do centro de Corupá i
SC, pelo valor de R$'

190.000,00.
lTerrendde 1i 500m',

! 3.700 pés de banana
lbranca.o i casa de alv. de

i 120m2,rua Ervino Moreira,

!Corupá.valor d,e R$IL1�5.0��_:.. _

:Terreno com!
37.500m',todo'
desmatado, próprio para ,

. c h
á

c a t a oui
, reftorestaménto, a 4 Km I
: do centro de Corupá, no!

�-------�, valordeR$60.000,00. '

íl
Terreno com 4.000.00011m'. Localizado no Morro' ida Igreja. Corupá, pelo'!
valor R$1.600:000,00. '

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 128.000m', 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.

i Casa com 195m', terreno

[corn 1704m', pomar nos

'fundos, terreno encosta no

tio. Localizada no Bairro
Seminário, Corupá. Valor R$

; 165.000,00.

Roberto Seidel. 1142. Corupá. Fone: 3375 -2031 e 91354977.

COR'RETOR
·DE IMÓVEIS

TERR�MOS
003 - Santo Antonio, terreno com área de 89.268,00m2 .

'0'07 - Santo Antonio, com área de 62.352,00m2.
'014 - Mereu Bames, com área de 990,29m2
'02'0 - Corupá, terreno com área de 945,OOm2.
'037 - Nereu Ramos, terreno com área de 714,00m'.
'045 - Vila Lenzi, com 450,OOm2,
'056 - Santa Luzia, terreno com 300,00m'.
057 - Santa Luzia, terreno com 300,00m2.
'064 - Estrada Nova terreno com área de 89.000,OOm2
'065 - Santo Antonio, com área de 105.000,OOm'.
'069 - Nereu Ramos, terreno com 337,50m'.
109 - Nereu Ramos, área de 11.470,00m2 (ótimo pi indústria)
111 - Schroeder, terreno com área de 3.042,00m2.
125 - Schroeder, terreno com 489,86m'.

R$ 5'0'0,'0'0'0,'0'0
R$ 12'0.'0'0'0,'0'0
R$ 97.'0'0'0,0'0
R$ 3'0.'00'0,0'0
R$ 97.00'0,0'0
R$ 55.00'0,00
R$ 25.0'0'0,'0'0
R$ 3'0,'0'0'0,0'0
R$18D,ODO,DD
R$ 7'0,'0'00,'0'0
R$ 25.'0'00,'0'0
R$ 250.0'00,'0'0
R$ 45.0'0'0,0'0
R$ �7,ODD,DD

;\'>:1'",-, (;,ow ID'
,

-k-
'

�H0 ,Y.:»,'

R$ 35.00'0,'0'0
R$ 140.'0'0'0,'00
R$ 165.'0'0'0,'0'0
R$ 15'0,'0'0'0,'00

CA�MA ,

'01'0 - Jaraguá 84, casa com 38,66m' e terreno com 207,55m2.
'017 - Chico de Paula, casa de alv. c/ 140,00m2 e terreno cl 720,OOm2 (aceita troca por outro imóvel)
'024 - Vila Rau, sobrado c/ 219,QOm2 e terreno c/ 390,00m2. Mais uma edicula de 70,OOm'. Negociável.
'031 -Ilha da Figueira, casa de alv. c/ 132,00m2 e uma de mad. de 60,OOm' c/ terreno de 525,00m2
(aceita apto de menor vaiar em Jaraguá, Florianópolis, praias ... )
'040 - Água Verde, casa com 150,00m2 e terreno com 360,00m'.
'050 - Centro, com uma casa mista de 125,00m2 e terreno com 774,00m2. Aceita Proposta.

.

'052 - Vila Lalau - sobrado residencial ou comercial com 395,00m2 e terreno com 375,70m2
.

061 - Amizade, casa de alvenaria com 38.99m2 e terreno com 262,50m'.
074 - Nereu Ramos, casa de alvenaria com 1 08,00m2 e terreno. com 322,OOm2.
'083 - Baependi sobrado com 250,00m' e terreno com 548,OOm2.
1 '04 - São Luis, sobrado com 199,00m2 e terreno com 350,00m2
154 - Schroeder, casa de alvenaria com 48,00m2 e terreno com 450,00m'.
155 - BR 280, sentido Corupá, c/ casa de alv. de 170,00m', lanchonete, mercaco, borracharia, terreno c/ área aprox. de

20.000,00m'. (aceita casa em Jaraguá). Valor a combinar
168 - Estrada Nova, casa de alv.. c/ 70,OOm' mais edicula (aceita carro.na negociação) R$ 7'0.000,0'0
175 - Nereu Ramos, casa de alvenaria com 72,00m2 e terreno com 378,OOm2. R$ 55.'0'0'0,'0'0
186 - Ribeirão Cavalo, casá de alvenaria com 100,00m2 e terreno com 437,50m2. R$ 75.'00'0,'00
188 - Santo Antonio, sobracocom área de 170,00m2 e terreno _com 2.500,9.om2. R$1DD.DDD,DD

R$ 165.000,0'0
R$ 35'0.000,'0'0
R$ 445.'0'0'0,'0'0
R$ 70.0'0'0,'00
R$ 8'0.'0'0'0,'00
R$ 3'0'0.'0'00,'0'0
R$ 18'0.'000,'00

sÁiA·éOMERêíAL4J::�4i.P:Á�;.,;:
'085 - Sala Comercial térrea, bem localizada no centro da cidade, com 97,00m'. R$ 160.000,00

SíTios ¥.

026 - Santo Antonio, com área de 475.650,00m'.
044 - Nereu'Ramos,com área de 60.000,00m', com casa, área de festa, rancho, lagoas.
123 - Santo Antonio - com área de 8.o.000,OOm2. aceita car!o na negociação.

R$ 5'0'0.0'0'0,'00
R$ 3'0'0.0'0'0,'00
R$ 75.'0'00,00

ALUGUEL
João Pessoa - casa de alvenaria - R$ 480,00

COMPRA - VENDE - ALUGA -,FAZ DOCUMENTAÇÃO IMOBILlÁRIA'- R: Guilherme Weege, 166 - Edifício Bergamo - Centro"
::'1 x >>>

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



------------CLASSIMAIS O CURREIO DO POVO £In
FIM-DE-SEMANA. 24/25 DE MAIO DE 2008 �

3370·1122 I 9117D!1122 Ivana I:apraro
www.ivanaimoveis.com.br

ivana@ivanaimoveis.com.br

Corretora de

Imóvei§

Ref. 2004 - RESIDENCIAL LAYNE FERNANDA - BAIRRO CZERNIEWICZ, 1 SUíTE, 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, 2 DORMITORIOS,
BWC SOCIAL, SALA DE ESTAR/JANTAR, COZINHA/ÁREA DE SER.vIÇO, SACAD�
COM CHURRASQUEIRA, 1 VAGA DE ESTACIONAMENTO PREÇO: R$ 111.000,00

. 20'01 - RESIDENCIAL VANCOUVER
1 SUíTE, 2 QUARTOS, BWC SOCIAL, SALA DE ESTAR, JANTAR,

SACADA COM CHURRASQUEIRA, COZINHA, LAVANDERIA, 2 VAGAS
DE GARAGEM, VALOR: R$ 209.000,00

'Preços e produtos válidos até a próxima edição deste jornal.

Protocolo 2008.24.02.00394

(47) 8428-2835
8412-8933

www.imoveisjaragua.com.br

HELIANO
Corretor de imóveis
"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 de 94m'
Centro

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

Rei 1015 Sobrado 280m2; Ref 1019 2 Casas: Ref 1027 - 70m2
Cenlro L: madeira 1 alv. Figueira I

Schroeder

CHÁCARAS
Ref 3010 na Barra, 110.000,OOm'
!.'leI 3011 na Barra, 127.000,00m'

I ReI 3012 na Barra, 124.00o,00m'l
ReI 3013 Schroeder 12.500m'

I
j

Ref. 1001 - CASA NO
BAIRRO AMIZADE,
LOTEAMENTO CHAMPS
ELYSSES, 1 SUíTE, 2
DORMITÓRIOS, SALA DE
ESTAR E JANTAR,
COZINHA, LAVANDERIA,
BWC SOCIAL, GARAGEM
PARA 2 CARROS. PREÇO:
R$265.000,OO

Ref. 1009 - CASA NO
BAIRRO AMIZADE, 1
SUíTE,2
DORMITÓRIOS,
COZINHA MOBILIADA,
BWC SOCIAL, SALA
DE ESTAR E J_ANTAR
CONJUGADA,
DISPENSA, GARAGEM
PARA 1 CARRO
R$: 210.000,00

Ref. 3000-
TERRENO NO
BAIRRO VILA
LALAU, TODO
MURADO,
PLANO, ÁREA:
357,00m'.
PREÇO:
R$ 90.000,00

NOVO com 2 apartamentos independentes, ambos com suite, mais 2 dormitórios e demais dependências. Área
construida: 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. A verbado. Valor: de R$
360.000,00 por R$ (20.000,00. (aceita imóvel ou veiculo de menor valor)

Contato: 3371.1970 ou 9929.8265 CRECI: 14237
.....

·--�'i>"·�_=IIl!ií�·,::=��m=;;:��.,.,.,
.....

,�)+.;:���"'!!F!�:;;;:::=:l••'••PI.TERRENO - EM 'BLUMENAU - se

VENDE-SE OU TROCA-SE POR IMÓVEL EM JARAGUÁ DO SUL

CqmerciaVResidencial- 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, I
ótimo para_construir prédio comercial de frente para a rua principal e prédio residencial de frente para a

servidão. R$ 95.000,00. CONTATO FONE (47) 9929-8265
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IMÓVEIS

Rua Reinoldo Rau, 585 - Centro • Jaraguá do Sul -SC
;-

O B I L I A.R I A
CRECI: 572-.1

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

Comercial com área de 210m'. 10 Piso
sala para loja, 20 Piso apto. Com 03
dorm. Rua Carlos Eggert, prox. Weg II
Valor: R$ 230.000,00 (negociável). Ref JD 1062 - Ed. Menegotti, 3 dorm,

sala com sacada, cozinha, 2 bwc, dep.
empregada, área serviço, sem

garagem.
Valor: R$ 97.000.00

LOCAÇÃO Loteamento Palm Spring

RESIDENCIAL LILIUM
PRÉDIO NOVO COM 24
APARTAMENTOS PARA LOCAÇÃO.
COM 01 DORM. ,

COM 02DORM.
CONTENDO: coi'inha com pia e armário
sob medida, bancada com granito,
banheiro com box blindex + dep.

Localizado: Rua Alberto Santos Dumond
Bairro: VilaLalau

Ref Jd1007 - Casa em madeira Lei na

barra (prox. malwee), sala, cozinha, 4

qtos, bwc, área serv., churasq,
garagem, portão elet., intertone, toda
murada.R$ 92.000,00 (negociável)

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

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

Ref JD1002 - Condo Azaléia, casa,
área const, 500m', 1 suíte máster,
2sulte, 1 dorm, si festa c/bar e adega,
si estar/jantar/tv, área serv.c/bwc e

desp., bwc soe., Piscina Cons.ulte .. nos

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

Preço negociável.

RESIDENCIAL LOTES - LOCALIZADOS NO BAIRRO
JARAGUÁ ESQUERDO - PERTO DO ARROZ
URBANO� COM TODA A INFRA-ESTRUTUA,

INCLUSIVE ASFALTO.
PRONTOS PARA CONTRUIR.

tt'
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4i $O $1 5Z'SS,M 55 $0.51' 5& � $O &1 6l 63 114 U G1 g 69 1{)

I I

r 1 r

3$ 191� 141 42

FINANCIAMENTO PRÓPRIO COM; UMA PEQUENA ENTRADA E O RESTANTE EM ATÉ 60 PAGAMENTOS.
70% DAS UNIDADES ESTÃO VENDIDAS.
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#'

OBILIARIA
CRECI: 572-J

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
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r:r:t O CORREIO DO POVO
� FIM-DE-SEMANA, 24/25 DE MAIO DE 2008 IMÓVEIS

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

CRECI 2354-3 J

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

REF 2505 - Vila Nova - casa

alv 200m2, Terreno 450m2,
'

R$ 410.000,00

REF 2519 - Vila Nova - casa

alv: 200m2, Terreno 855m2,
R$ 350.000,00

REF 2520 - Figueirinha - casa REF 2521 - Barra do Rio Cerro
madeira 66m2'-Terreno 798m2• - casa alv. 80m2, mais sala

R$ 44,000,00 comercial50m2• R$120.000,OO

REF 2525 - Vila Rau - sobrado REF 2526 - Vila Lenzi - casa

alvo 170m2. Terreno 367m2. mista 127m2. Terreno 650 m2.
R$ 190.000,00 R$ 85.000,00

REF 2528 - Barra Rio Cerro -

casa alv. 50m2. Terreno 370m2.
R$ 96.000,000
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-----------________._,_LASSIMAIS O CORREIO DO POVO m
FIM-DE-SEMANA, 24/25 DE MAIO DE 2008 r;a.

www.vivendaimoveis.com

CORRETOR· OSMARI A. BERTOLDI· 9981·1122
CORRETOR· IRIO lUIZ VOLPI· 9979·6750

.

CORRETORA· ANNE BERTOLDI· 9927·6088

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

Lenzi reno

3.�OOm�."
R$ 84.000,"QO

casa 127m2 + 93ni_2 em
_

construção. Terreno A51 m2_
De R$ 230.000,00

_

PDR R$ 220.000,00

REF 3242
Vila Nova

Terreno 459m2,
R$ 115.00'0,00

REF 2539 - Víla Nova - casa

230m2_ Terreno 686m2. R$
460.000,00

casa madeira 115m2 _ Terreno
1072m2_ R$120.000,00

REF 2567 - Schroeder - casa

alv. 72m2. TerrenoA50m2.
R$ 85.000,00

REF 2576 - Ilha da Figueira
casa alv. 130m2.Tilrreno

_

380m2. R$ 125.000,00
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-----------�LASSIMAIS

RENATO Corretor de Imóveis
CREC114.407 (47) 3371-8851 � 9929-0273STEFANI

VILA LENZI - ótima casa

suíte e 2 quartos
R$ 180.000,00 financ. CEF

VILA LENZI - apto'
3 quartos

R$140.000,00

RIO MOLHA - área cl
319.706,00m2 mata e

água R$150.000,00

AGUA VERDE casa

3 quartos R$ .140.000,00
finane. CEF

DEU.
PRADI
IMÓVEIS

.

FINANCIAMENTOS
FACILITAM

SEU CRÉDI
JUNTO A CAI.

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

Com 2 Quartos, Sala e Cozinha integrada, Banheiro,
Area de Serviço e Garagem - R$ 108.000,00

(Terreno + Casa + Documentação poro
FINANC. NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

Corretora de Imóveis

Casa com

160,00m2, na

Rua 28 de

Agosto, n 2278,
próximo ao

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

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

Terreno em Joinville com

360,00m2, na Rua Osmar
Galdino Fagundes, Bairro

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

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

12 km do centro de
Guaramirim e a 2800 metros

da Rodoviá SC 413, COm l]1ala,
água, luz, vende/troca por

imóvel como forma de

pagamento, no valor de R$
43.000,00.

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

336,00m2, 03

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

Casa em construção no bairro Corticeira, na Rua José Rover

Belegante, próximo ao mercado Dourado, terreno com

567,00m2 e área consíruída de 76,61 m2, com 02
dormitórios, garagem e demais dependências, aceita Vende-se lotes, próximo a Weg Química, com 406,00m2 no

financiamento, no valor de R$75.000,00. valor de R$35.000,00.

O�"�,�ru��g�)�'�Fone: 3370-1788 Plantão: 9113-1311.
.

Sobrado em

alvenaria
com' 162m2,
próx, escola

Waldemar
Schmitz,
Ilha da

Figueira.
, (pode ser

•••••• financiado)

Aluga-se Kitinetes. R$ 280,00, próximo Weg II

�� ,

AMIZADE - 3 qtos e demais dep. R$ 145.000,QO
JOÃO PESSDA - 4 qtos, demais dep. R$ 62.000,00. Aceita cerro

JOÃO PESSOA - 2 qtos, garagem, demais dep. R$ 60.000,00
SCHROEDER - 3 qtos e demais dep. R$ 95.000,00
SCHROEDER -1 suíte, 3 qtos e demais dep. R$140.000,00
SCHRDEDER - 3 quartos, sala, cozinha, bwc, demais dep. R$ 90.000,00
SCHROEDER - 3 quartos, sala, cozinha, bwc, demais dep. R$ 72.000,00

tT�RR�NQ "

JOÃO PESSOA - 12x21. R$ 21.000,00
SANTA LUZIA - Área de 11.000m2. R$ 215.000,00
AMIZADE - cf 560m2. R$ 7B.000,00
SCHROEDER BRAÇO DO SUL - c/450m2. R$ 16.000,00
SANTO ANTONIO - c/326m2. R$ 30.000,00 á vista, cf financ. próprio

RODíZIO DE PIZZAS, MASSÀS,
CHAPEAbOS E BUFFET DE FRIOS

PROIVIOÇA.O .

...1IIIIIIII

Pizza G 35em. + refrigerante ::: R$ 19,00
Pizza M 30em = R$ 12,00
Pizza P 25cm = R$ 7,00
* Bordas recheadas * Entrega à consultar taxa

* Compressor de ar

* Rompedor de pedras de concreto
* Trator de esteira

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

ALUGA·SE
QUITINETES
EQUARTOS

MOBILIADOS.
Mensal e diário•

Próximo WEG II

Reserve também na prole.
3370-3561 c/ proprietário

VENDO
SOBRADO

com 140m2 na praia de

Itaguaçú.· Aceito
imóvel em Jaraguá do

Sul como parte do

pagamento.

Tr: 9119·7339 cl Jean

Disk Pizza
3275-2876

Todos os dias a partir das 18h30

Rua Barão do Rio Branco, 1000 - Jaraguá do Sul - se
(na rua do Supermercado Angeloni ao lado da Help Informática)
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m «) CORREIO DO POVO·
� FIM-DE-SEMANA, 24/25 DE MAIO DE 2008 IMÓVEIS·------------

i'mobiliária

•

ReI. 20278 - Centro - Ed. Royal Barq -

Apto cl 134,04m'- Suíte - 2 dorrnit-
.

bwc cl móveis - sala estar/lantar,
coz.cl móveis -Iav- sacada - gar.

R$ 225,000,00

LOCAÇÃO: ReI. 50019 Vila Nova -

Excelente sala comercial PI locação -

cl sala de reunião - owe, R$ 550,00 -

Condo R$20,00

ReI. 30396 - Massaranduba - Terreno
cl 32.640,85m' - plano. R$700.000,00

Rei. 30397 - Massaranduba - Terreno
cl 2.873,30m' - plano. R$ 250.000,00

Rei. 30389 - Massaranduba - Terreno
de esquina cl 21.170,50m' - trevo de

acesso a Luis Alves pi fins
comerciais/industriais.R$ 95.000,00.

Rei. 10534 - São Bento do Sul -

Schramm - Casa Alv cl 11 Q,40m' -

terreno cl 666,90m' - 3 dorrmt. - sala
- copa - cOZ. -bwc - escrlt.- gar.

Aceita veiculo.R$110.000,00.

ReI. 10382 - Barra do Rio Cerro -

Casa Alv. c! 204,00m' - 4 dorrnit
sala - copa/cozinha - bwc -lav.c/

bwc - gar. R$120.000,00.

Rei. 15095 - Centro - Sobrado cl
275,55m' - 1 suíte - 4 dormit, mob -

bwc - sala estar/TV - escrit. - copa -

coz mob - área de festas cl churrasq.
. lav - gar pi 2 carros. R$350.000,00.

ReI. 20257 - Nova Brasília
RESIDENCIAL MORADAS DA SERRA -

Apto Novo Suíte - 2 dorrnit. -sala

estar/iantar - coz.- bwc -Iav.- sac cl
churrasq - gar privativa.

R$123.678,00

Rei. 20259 • Centro - Apto cl 200,79m2
- Surte master mobiliada - 2 dormit cl
móveis - sala estar/iantar cl sacada -

coz cl móveis - lav - bwc -

depend.empregada cl bwc- gar pi 4
carros'. R$150.000,00.

ReI. 20293 - Amizade - Apto cl
63,62m' - 2 dormít- sala/copa' coz

c/môvels - lav. - bwc c/balcão - gar.
R$80.000,00

-

ReI. 10550 - Nova Brasilia - Casa Alv.
cl 385,00m2 - suite - 2 dormit - bwc

- sala/TV - escrít. - lavabo - copa -

coz - dep empregada - piscina - area

de festas - despensa - bwc services -

gar.pl 2 carros. R$ 550.000,00

Rei. 30388 - Víla l.alau - Terreno

Indl/coml cl 4650,00m'.
R$550.000,OO.

Rei. 10528 - Schroeder - Casa
nova cl 110m' de Alv - 3 dorm -

sala estar/lantar - coz - bwc - lav -

gar pi 3 carros. R$110.000,00

COMPRA / VENDE / FINANCIA I LOTEIA! ADMINISTRA
ASSESSORIA EM.PROJETOS E CONSTRUÇÕES

Rei. 10536 - Ilha da Figueira - Chalé cl
2 dormit em 3 pisos, térreo cl copa -

coz, bwc, lav - gar. Acerta propostas e

formas de pagamento. R$90.000,00,

Rel.15127 - Nova Brasília - Sobrado cl
495,00m' - 3 dorm - 2 bwc - sala

TVlestarljantar - coz - lav - gar - + 1
edícula cl 1 dorm - bwc,

R$190.000,00.

Víla Lalau - Sobrado cl
238,00m' - 3 dormit - coz - sala -Iav

- owe. R$245.000,00 _

Rei. 20260 - Baependi - Apto cl
53,54m2 - 2 dorm sala copa - coz

bwc
.

lav sacada gar . Entrega
nov/09. R$ 78.000,00 - Condições de

pagto: entrada R$ 35.000,00 + 40

parcelas corrigidas pela poupança.

Rei. 30449 - Sao Luis - Terreno cl
362m' - plano. R$ 56.000,00

I.IA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

.

SAIA DO ALUGUEL!
FINACIAMENTO DA CASA

PRÓPRIA. ASSESSORAMOS
TODA PARTE DA DOCUMENTAÇÃO·

. PODENDO USAR O FGTS.

Rua Profa• Marina Frutuoso, 856 - Centro - Jaraguá do Sul - se
.

(47) 3055-2400/8409-9605
.slte: www.imobiliariacom,com.br

Rei. 30448 - Barra do Rio Cerro -

Terreno cl 3.872m'. R$160.000,00

s - Terreno cl
463.948m'. Totalmente regularizado.
Pode ser vendido parcialmente. Aceita

imóveis de menor valor - veículos.
R$ 6,00 a R$ 20,00/m'

.

ReI. 10557 Tifa Mar tins - Casa alv cl
96m' - 3 dorm - sala estar coz lav

tlWc - despensa. R$ 115.000,00

ReI. 30.424 - Tifa Martins - Terreno cl
280.662,67m' para fins de loteamento ",

Contem projeto previamente estudado.
R$ 7.500.000,00 -.Autorização

•

exclusiva de venda sob o nO 30.424

ReI. 15133 - RiIU Sobrado cl
244,36m' - Suite - 2 dorm sala

estar/iantar coz área festas- R$
375.000,00 Aceita linanciamento.

Ref. 30386 . Rau . Terreno cl
14.310m' -Ideal pi loteamento e ou

construção de prédios residenciais.
R$1.100.000,OO .

l'

Rei. 30385 - Rau - Terreno
comercial/industrial c/20.000m'.

R$ 1.100.000,00.

ReI. '10.528 - Schroeder - Casa nova cl
110 m' de Alv - 3 dorm - sala

estar/lantar - coz - bwc - lav - gar pi 3
carros. R$115.000,00

Ref. 30.383 - Vila Lalau - Terreno pi
fins comerciais e/ou residenciais cl

11.749,25m'. Edificado cl casa de alv
+ galpão. R$ 2.000.000,00.

Rei. 10.524 - Sao Luis - Casa de alv cl
185m' - composto por 3 quitinetes 2
dorm saa coz bwc lave uma sala
comercial cl estacionamento.Todas já

alugadas. Terreno c/350m'.
R$ 120.000,00

Ref. 20255 Vila Nova - R es. Jardim
das Mercedes Apto cl 68,96m' - 2

dorm sala estar coz lav bwc
lav - gar. Opção 1 Sem Móveis =

R$ 70.000,00 I Opção 2 cl móveis
R$ 75.000,00

Rei. 30.372 .; Nereu Ramos -

Terreno pi fins
comerciaislresidenciais cl

2.500,00m'. R$ 90.000,00.
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• COMPRA • VENDE • ADMINISTRA

RUA REINOlDO RAI, 27.
• CENT·RO • JARAIUA Da Sil

IMÓVEIS www.imoveiscidade.coI11·.br

Imt.l()� � I'LIH1IIOA1F!�- 140M'
R$ 90.000,00 - 2 SUíTES, 1 QUARTO, SALA,

COPA, COZINHA, BWC SOCIAL, ÁREA DE

SERViÇO, ÁREA DE FESTA, GARAGEM.

1mt.1ItIl$ .� $aMA mll wro� - TERRENO
2.000M' • M �:ôOO,íYJ - CONTENDO CASA DE

ALVENARIA Cf 3 QUARTOS, SALA, COZINHA,
CHUR.RASQUEIRA, ÁREA DE SERViÇO,

2 BWC'S E GARAGEM.

ft!f; e� - � RÃlI'I0S - 51.000M'
o R$ \\,3.000.00. EXCELENTE TEf!RENO PARA

SITIO OU ÁREA DE LAZER OU AREA DE
21.000M' POR R$ 65.000,00

RES\.. vreew - APTOS. CI 2 QTOS, GARAGEM,
SACADA CI CHURR. NA VILA NOVA, PRÓX.

A PREFEITURA ENTR. + SALDO.
It PMTlR DE £f$ 75.t1OO,OO

r

a no

Vendas
Entrada + Saldo parcelado em até SOx Financiamento direto com a construtora.
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R. João Januário Ayroso, 531 - si 2 Início do Jaraguá Esquerdo

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

COMPRA - VENDA - ALUGUEL

Casa cl 2 suites, 2 dorm., sala estar,
sala jantar, bwc, área serviço,

garagem.

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

Edicula cl bwc, garagem.
(liberado pi financ.)

Apto cl suite, 2 dorm., sala estar,
sala jantar, cozinha, bwc, área de

serviço, garagem.

(aceita permuta) Casa cl suite, 2
dorm., 2 salas estar, cozinha, bwc,

despensa, lavabo, área serviço,
garagem, edicula. Terreno 750m2; cl casa mista. Casa cl suite, 2 dorm., sala estar, cozinha, bwc, área serviço, garagem.

TERRENOS

047 Jguá Esquerdo. 900m2. RS 90.000,00
079 Jguá Esquerdo. 540m2. R$ 65.000,00

.

469Jguá Esquerdo.1.300m'. R$160.000,OO (negoc.)
500 Rio Cerro. 29.279,91 m2• R$ 380.000,00
530 Rau. 747m2. R$ 95.000,00 (negoc.)
556 Rio Cerro. 312,50m2• R$ 56.500,00
666 Chico de Paula. 5.400m2• R$ 250.000,00 (aceila
aplo)
671 Cenlro. 476m2• R$�95.000,OO
683 Jguá 99. 450m2. RS 40.000,00
684 Rio Cerro. 7.182m2.R$240.000,OO
688 Barra Velha. 13.046m2• R$ 200.000,00 (negoc.)
707 Vila Lenzi. 609m2. R$ 75.000,00
721 Rau. 36ÚOm2. R$ 82.000,00
75411ha da Figueira. 400m2• R$135.000,OO (neg.)
758 Chico de Paula. 420m2. R$ 80.000,00
794 Guaramirim, 368m2. R$ 55.000,00
791 Amizade. 334,13m2. R$ 85.000,00
781 Rau. 875m2. R$ 85.000,00
664 Vila Nova,,46.909,05m2• R$ 720.000,00
815 Barra. 405m2. R$ 190.000,00
800 Três Rios do Norte. 1.581 ,64m2• R$ 39.000,00

EMPR.EEHOIMENTO PLANeJAMeNTO

Rau. Casa suíte, 2 dorm. R$1.500,OO
Vila Lenzi. dorm. R
Ri� Molba; 2 dorm .

. Amizade. . R$ 850,
1 Rio Molh fm. R$ 70

VOa Lenzi. Casa 2 dorm. R$ 700,00
Amizade. Casa surte, 2 dorm. ,R$'650,OO
Cenlro. Apto surte, 2 dorm. R$ 800,00 + cond

, Vila Nova., Ap$i:lsufte, 2 dorm. R$ 8111!.OO
Cenlro. Apto 3 dorm. R$ 760,00 + ¥Cónd
Vila Nova. Apto suite, 2 dorm. R$ 750,00 + cond
Vila Lenzi. Apto suite, 2 dorm. R$ 700,00 + cond
Vila Nova. Apto surte, dorm. R$ 700,00 + cond
Vila Nova. Apto (3 dorm. R$ 600,00 + cond
Barra. Àpto 2 dorm. R$ 500,00
Amizade. Apto 2 dorm. RS 420,00 + cond

LOCAÇÃO

® r!l�r��"t�,� '1
----�- �----

® !�?!�N��:.
----
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Vila Lenzi
Loteamento Piermann
Edifício San Gabriel -

apartamento com três
dormitórios, sala para
dois ambientes: bwc,
cozinha, lavanderia,
uma vaga de garagem.
R$110.000,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 cf a imobiliária) .

Cod123 - Terreno com 420',OOm', na Vila
Lenzi. R$90.000,OO

Cod. 056 _ Terreno ci 17.680m' no

centro de Guaramirim. Próx. ao trevo

principal. Consulte-nos,

Cod106 - Terreno com 1,037,40m2 no
. Czemiewcz. R$300,OOO,OO, '

Cod, 116 - Terreno com 337,OOm' em

Três Rios do Norte,-R$34,OOO,OO,

Cod,109 - Casa de alv, com 1 suíte
master + 2 quartos, na Vila taíau
R$2?0,OOO,OO, Pode ser financiada

ou troca-se por apart no centro,

Cod122 - Casa de alv, com 2

,Quartos, no bairro Imigrantes em

Guaramirim, R$ll 0,000,00

Cod. 081 - Casa de alv, cll suíte
mais 2 quartos, no Bairro Amizade.

R$19_0,000,00, Aceita
Financiamento,

Cod, a?? - Prédio de alvenaria,-

com 4 quitinetes, na Vila Lalau,
próximo a WEg, R$150.000,00
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isacarlini@hotmail.com

3310-6310
Plantão de Vendas

9965-9934

on ; Franc·SCI Alves
FINANCIAMENTOS

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Facilitamos seu crédito junto a

CAIXA. Regularizamos seu

imóvel para financiamento,

3370-6480,1 9609-0736

Alv, Chico de Paula por

R$ 85.000,00 Confira!!

Ref. 116 - Casa em alvenaria - São Luís
03 quartos + dependencies c/97m2

+ edícula com 30m2

CONSULTE-NOS SOBRE
OUTROS IMÓVEIS

-

C6d,0160 - Casa Vila Nova cf
4 quartos, R$110,OOO.OO

Cód.Oi3i - Apartamento
Baep,endi eli suite + 2

qtos. ssn 0,000,00
Figueira próx Posto

Pérola c/3 qtos.

Rua José Theodoro Ribeiro, 860 - Ilha da Figueira - Jaraguá do Sul - se

"
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V E N O-A

www.atlantaimoveis.com

rejane@atlantaimoveis.com
Rua Barão do Rio Branco, 373

Ref 1476- Amizade
Casa NOVA com

132,90m'.1 suíte,2
quartos, owe socía,
sala de-jantar, estar,
cozinha, área de

serviço, área de testa,
2 vagas de garagem.
RS 189,000,00

ENTRADA +

PARCELAMENTO
DIRETO COM A
CONSTRUTORA,

1 suíte + 2 dorm.
Sala de estar/ jantar
Bwc social
Cozinha, área de

serviço
Sacada c/
churrasqueira
1 vaga de garagem e

hidrômetro individual

,

Apartamentos:
2 dormitórios,
sala, cozinha,

.

área de serviço,
bwc, sacada
com churrasqueira,
garagem,
R$ 84.000,00

Apartamentos:
2 quartos, sala de

estar/jantar, cozinha,
lavanderia, bwc, sacada
com churrasqueira, 1

c

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

Localização:
Bairro Vila Lalau (próx, DG da WEG)

Rua Henrique Fernando Mielke

.

Residencial Veneza Residencial Don Coliel ilício Izabela,
Apartamentos:
1 suíte, 2 dormitórios,

.

bwc social, sala de
estar / jantar, sacada
com churrasqueira,
cozinha, lavanderia, 1

vaga de
estacionamento.
R$111.000,OO

Apartamentos:
1 suíte,2
dormitórios, sala de
estar / jantar, bwc
social, cozinha, área
de serviço, sacada
com churrasqueira, 2

vagas de garagem
R$ 176,00 Cub's

ENTRADA + PARt. DIRETO COM A CONSTRUTORA
Localização: Centro- Rua Emilio Stein

Apartamento
mobiliado com 1
suíte, 2 dormitórios;
sala de estar/ jantar,
sacada, bwc social,
cozinha. área de

.

serviço, 1 vaga de
garagem

R$: 165.000,00

Localização:
Bairro Vila Lalau- Rua Friedrich W,
Sonnenhohl, à 50Om da
portaria da Wag"

40% DE ENTRADA E
O SALDO EM 36 VEZES

DIRETO COM A CONSTRUTORA
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Enge!�£_J
2{)�

CONSULTE OUTRAS OPÇOES!
www.engetecimoveis.com.br

engetec@engetecimoveis,cf?m.l?r
Rua Pe Pedro Francken, 253

Apto próximo Arena
"Lançamento" Apto cl 1
suite (com sacada) + 2
quartos, sala 2 ambientes e

chur., cozinha, lav. Próx. ao

Centro. Preços e condições
especiais de lançamento.
R$ 95.000,00 com entrada
mats pàrcelas a cD_l1lbinar!

Ed. Carvalho -

Apto cl 3 qtos
(1 suite), sala 2

ambientes, sacada,
cozinha mobíliada,

dep. completa,
garagem.

R$ 170.000,00

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.

• I' •

irnovers
CRECI1.105.J

Residencial Latim
Apto c/ 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 ... SueJy
8412 ..4710 ... 'Acassio I 8424 ..5050 ... Luiz I 8424�4848 � Sérgio

Czerniewicz - Casa nova c/ 1
suíte + 3 qtos (sala de tv, sala
de estar, sala de jantar, cozinha

mobiliada, 2 owe: s, lavabo,
, lavanderia, escritório. 280m2

de área construída.
R$ 330.000,00.

Barra do Rio Cerro: rasa com 3

qtos (1 suite), 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

pi 2 carras .. Late com 420m2.

Ilha da Figueira - Lote piano
com 450m2 com casa de
madeira..
Rio Molha � Lote cf450m2, cf
casa de madeira. R$ 30.000,00
Estrada Nova - Casa mista cf 3

qtos, sala, cozinha e OWC, lote
com 380m2.
Nereu Ramos - Casa com 3

Vila Nova - 542,4012 cf casa de qtos (1 suíle), sala, copa I
,

madeira, plano, excelente lac. cozinha, garagem,

para prédio ou residência de alto churrasqueira,3 bwc
'

s,

padrão. R$160.000.00. lavanderia, galpão comercial

r----------;-----------.,:+----------t------------t
com I QOm2, lote com

444,14m'- R$165.000,00.
casa com 3 qtos (1 suite) sala,
copa.cozmha, área de serviço,

,
área de festas, piscina, lote com

1350m2. R$ 125.0,00,00
Gasa em Correia Pinto: Com
150m2 sendo 3 qtos (1 suíte), sala
de estar, sala de jantar, bwc,
cozinha, churrasqueira, lavanderia,
garagem pi 2 carros.

João Pessoa - Casa com 2 qtos,
sala, cozinha, área de serviço.
Mais área em construção com

47m2. R$ 65.000,00.

Jaraguá Esquerdo: Linda vista,
próximo ao Condo Azaléia. Lote

com 342m2 de esquina .

R$ 65.000,00

Vila Rau - Lote com

3500m2 - Próximo a UNERJ'
- R$ 350.000,00

Vila Amizade - Área Térrea c/ sala coml de
80m2 c/ 2 bwc

.

s, 2 qtos, lavanderia,
garagem. Área Superior c/ 3 qtos. ,bwc, sala,
cozinha, área de serviço, sacada. Área lotai

de constr. - 260m2. R$ 145.000,00.

Avaí - Sobrado em alvenaria, sendo na

parte superior: 2 qtos, sala, cozinha, bwc,
sacada; No térreo: 2 saías. cozinha, área

de festa com churrasqueira, bwc, 2 vagas
de garagem. Lote com 387,5m2.

Avaí - No Térreo c/ 3 qtos, 2 salas,
'cozinha, área de serviço, bwc, 2 garagens,
chur. No 10 andar c/ 3 qtos, 2 saías, copa /

cozinha, área de serviço. 320m2 de área
construída. Lote c/413m2. R$130.000,00.

Centro - toe.o privilegiada na rua 28 de

Agosto próx. a Associação Comercialc/
casa de 250m2 c/ 3 qtos (1 sute), sala
de estar, jantar, copa / cozinha, chur;

piscina. Lote c/ aprox 900m2.

Imigrantes - Sobrado com 3 qtos, 2
bwc 's, sala, copa/cozinha, área de

serviço. R$ 170,000,00
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Residenciallucila
Lara em Vila Nova -

Aptos c! 1 suite + 2
quartos ou 3

quartos. Todos cf
sacada e chur. À
partir de 100.000,00
- entrega em

out./2008

Edifício Klein - centro
R$ 220.000,00
Apto c/120m2 2 dormitórios
sendo 1 suite cf closet, BWC
social, sala de estar e jantar
conjugadas, cozinha
mobiliada, sacada c/
churrasqueira, área de
serviço + duas vagas de

garagem; salão de festas
decorado em gesso

Água Verde - Terreno
420m2 1 suite + 2 qtos,

sala de estar, coz.

lavanderia R$
122.000,00

Res. Premier
À partir de R$ 99.900,00

Apartamentos - Sala c/
dois ambientes, sacada
cf churrasqueira.
Cozinha, lavanderia e

estendal, 1 surte + 1
ou 2 dormitórios.
Consulte-nos

Res. Campagnal partir de 160.000,00
Prédio cf 3 aptos por andar, Elevador,Área de lazer c/ piscina

Playground e churrasqueira, Central de gás, Aquecimento de água
Apartamentos Sala c/ 2 arnbíemes.Cozínha integrada,

Lavanderia,Sacada c/ churrasqueira, Suite cf sacada + 2 quartos

Duplex tipo 3 cf 220m2 privativos, sala de jantar e estar. 1 suíte
máster c/ sacada + 1 suite simples. 2 quartos, bwc social,

coz, lavanderia, salão de jogos + terraço com churrasqueira e

Prédio
c/ elevador, rriedidor 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 suíte + 1 dorm., ou 2

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

de 85.000.eo

Aptos de 2 quartos cl aprox. 50m2 Vila Rau

Entrega Nov. 12009. Ótimo pi investidor
.

sacada cl churrasqueira, 2 quartos(com ousem suíte).
lavanderia, bwc social

.

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

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

subsolo
terreno c/
420m2. Aceita

A partir de

R$ 90.000,00

!'ié1!fu
4 Aptos por andar - Área de lazer com churrasqueira - Central de gás
Portão e porteiro eletrônico

wJ:Jâiiíeiilõ:!
Sala ci 2 ambientes, cozinha integrada, sacada ci churrasqueira. 2

quartos (com
ou sem suite), lavanderia, bwc social

Residencial Athenas
Czemíevicz Apto DUPLEX
4 saías, cozinha, 1 bwc social, lavabo.
2 suítes (sendo 1 c/ corset e banheira), + 1 dormit
Sacada e área de festas privativa,
Trabalhado em gesso, luzes embutidas,
Cozinha mobiliada, venha negociar!!!
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EMPREENDIM'ENTOS
I MOBI LIÁRIOS

IMÓVEIS------------

NOVO ENDEREÇO:
AV. MARECHAL
DEODORODA

FONSECA, 1698

(EMFRENTE
AOREGISTRO
DE IMÓVEIS)

NOVOS TELEFONES: 3370-0888 • 3275-0077 • 3275-0500
RES. LAYNE FERNANDA

RUA EMILIO STEIN •

1 SUÍTE, 2 DORMITÓRIOS,
BWe, SALlDE

ESTAR!JANTAR,
COZINHA, ÁREA DE

SERViÇO, SACADA COM

CHURRASQUEIRA E
1 VAGA DE GARAGEM.

RES. IPANEMA ED. O 'ESPANHA

.. ),

c' 1 SUITE + 1 DORMITÓRIO-
;��1ii�,o/{íl�ff�aw<;�70:é

ÁREA DE 130Mz. R$12iUJOQ,OO

RES. DINAMARCA E COPENHAGEN

Temos -+opções para Voce.

MUNIQUE

lantão: 8431-0062
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Processador Intel Dual Core E2140
Placa Mãe PCChips SomlRedelVideó

Memoria 2048MB DDR2-667
.. HD SamBung Satall 250Gb 7200

Gravador de DVD LG GH20NSlO Sata
Monitor LCD 1 T' A 16SW'X

R$1.399,OG
1+12 de R$137,57*

1.3 Integrada

·R$1.•
Rua Quintino Bocaíuve, 261 Sala 1 - Centro Fone: +55 (47) 3370-3505 I E-Mail: tecspot@terra.com.br

GUITARRA WIRELESS
GUITAR HERO PARA PS2

PENAS

SR$99,90 À VISTA
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----------PRODUTOS & SERViÇOS

XBOX360
apenas

1.449,00
8x sem juros 1.449 O

8x semluros

PlayStatlon®2:
à partir de

549,00�:W D080&.... d�_,.,... ..
�JbCDl

ar 'De&'D:PCIV'�'ltCO&
L'tliclee DClme& ele 'DoeidS c:I& "I12C1Pec:l&

e "I12uiCo �cd.B 1

NINTENDO
G�ECUBE

REPRESENTANTE
JARAGUÁ DO SUL E REGIÃO

Requisitos:
- experiência

- veículo
- dinamismo
Oferecemos:

- comissão
- ajuda de custo

. �

Envlâf'curriculÓ para
dfvrep@hotmail.co·m

('O q·i.1?-t,
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ARGOSY

Na compra de dois aparelhos auditivos à vista o segundo
aparelho teró

"

50% de desconto

Na compra de dois aparelhos auditivos você ganha 30% de
desconto�o segundo aparelho auditivo e paga os dois em

lOX sem iuros
Swiss Q'uality

Compre um aparelho auditivo e pague em

lOX sem iuros
Compre um aparelho auditivo, pague à vista e

ganhe um jantar ou almoço para quatro pessoas.

Na compra de qualquer uma das opções acima, ganhe:
• 01 Ano de Pilha Grátis' • 02 Anos de Garantia Total"
• 01 Desumidificador Grátis • 02 Anos de Revisão e limpeza Gratuita=

"Atendimento Especializado com Fonoaudiólogo.
* No pagamento à vista. "Contra defeitos de fabricação. "-Revisões semestrais. Promoção válida até 31/05/2008.

Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 889 .. Centro
Jaraguá do Sul .. SC

473372-2364
www.caj.com.br

JÁI2 t3uÁ
APARELHas AUDITIVOS
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O�.m*�•.�
traz para Jaraguá do Sul e Região

A IMPORTÂNelA DA GESTÃO DE PESSOAS PARA
ATINGIR METAS E MELHORAR RESULTADOS.
COMO MOTIVAR AS DIVERSAS CLASSES DE

fUNCIONÁRIOS PARA A ExéELêNCIA .

O QUE MAIS MOTIVA AS PESSOAS AL�M DA
ÓBVIA RESPOSTA SALÁRIO.

PEQUENAS FALHAS DA: LlDERAN'ÇA QUE DESMOTlVAM
OS COLABOM,DORES.

OS VALORES HUMANOS DE UMA LIDERANÇA QUE
MOTIVAA$ PESSOAS,

A IMPORTÂNCIA DE ÇRtAR O EspfR'lTO 01: EQUIPE
PARA O DESEMPENHO MÁXIMO.

ALfREDO ROCHA

Apontado por empresários a executivos como um dos malliores
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 multinacionals, tendo sido assistido
ao vivo por mais de 2 milhões de pessoas,

�. i,e ,'I

'�

lnve.<itimooto p!:>f �ciparue
R$ 55,{)() R$ 98,00
��:�::1sae�:�:�$ da �eqiãei

{dtttmis p�rtit!PMW5}

MATRicULAS ABERTAS

HABILITAÇÃO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM - período noturno
Início das aulas: AGOSTO 2008

*Sem taxa de matrícula
*Primeira mensalidade em Agosto/2008
* Convênio para estágios remunerados

Idiomas

Inglês
Básico. In!ermediario. Awnçado

A PARTIR DE:

R$59,OO
MENSA.IS

•

Office Profissional
lPO, W1ndows, WoI1i Excel.
Powe!Poin!. lntemel

Office Avançado
Word, El«:eI. PówerPoint

Editoração Gráfica
CoreiOraw, PhoIoshop

Web Designer
Flash, Dreamweaver.
fireworks, Publ1cação FTP

Web Master
HTMt.ASP/PHP

AutoCAD
2D - Basito. 3D ,Avançado

SolidWorks
Sketchs, Features.
!\SSe!l'�. Orawil:>Qs _

KIDS
o Computador. Cuidados.
Softwares.lnternet

PTofisslonallzantes A PARTIR DE:

Secretária Administrativa R$59,OO
12Oh1au1a MENSAIS

Assistente Administrativa
120h1alJfe

M�.:ienção de Computadores
RH f Departamento Pessoal

120Nauia Digitação f Multimídia

�f��O��f��
JA�(M1 � ��@r(o)

Atendimento das 6045 até 22h ou

definido pela sua necessidade.
Aberto também nos feriados, inclusive

para crianças não matriculadas.

CEl Co'rnéia acreditando que
cnonçc é a consoqrcç.ôc 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)
ceicolmeia@yahoo.com.br

Fone: 47 3372-1123
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RSIDADE, SALÃO E ESCOLA
ARA CABELEIREIROS

- Cabeleireiros iniciantes
- Aperfeiçoamentos em geral
- Penteados
- Depilação
- Massagem

ESCOLA DE CABELEIREIRO ClEM SAHB -

JARAGUÁ DOSULISC
Certificado reconhecido pela Secretaria
Estadual da Educação Portaria E nO 186

28/12/1999 - Registro nO 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: �7 .. 3275 ..4125
Rua J Marcatte; ,156 cen�to - Jaraqúá do Sul - �C

ail: jaragua.ciem.s\anb@terra.com.br
'

Site: �.mass��erapia.�stetica.ciemsahb._com.�r

I CONCURSO
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

.. Jornada de trabalho de 06 horas diárias
.. Emprego estável
.. Salário de R$1.820,00
- Vagas para Nivel Médio

��Q�!Q£QÁM
L Rua: Epitácio Pessoa, 85 - Centro ,

Maiores Informações
Fone: 3055-2021

RECRUTA CANDIDATOS

SESlscwww.sesisc.org.br
'(link: Trabalhe conosco)

Sistema- FecMraçâo das Indústrias
do E.stado de Santa Catarlnot

.

AUXILIAR DE COPA E COZINHA Ensino Fundamentallncompleto Até dia 30/05 na Rua Waller
Jaraguá do Sul Marquadt, 835- Jaraguá do Sul ou

pelo site

COZINHEIRO
.

Ensino Fundamental Incompleto e 06 meses de Até dia 30/05 na Rua Walter
Jaraguá do Sul experiência na-área Marquadl, 835- Jaraguá do Sul ou

pelbsite

.
.

NUTRICIONISTA Ensino Superior em Nutrição e Registro no eRN Até dia 06/06 pelo site
Jaraguá do Sul

AUXILIAR APOIO A GESTÃO·
LAZER

Jaraguá do Sul

Ensino Médio Até dia 03/06 na Rua Walter
. Marquadt, 835 - Jaraguá do Sul ou

pelo site

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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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
- Encarregada Limpeza

- Zeladores
- Engenheiro Mecânico "vagas para ambos os sexos"

INEE

SELECIONA PROFISSIONAL PARA TRABALHAR EM
JARAGUÁ DO SUL

www.sesc-sc.com.br link, Banco de Talentos
SANTA CATARINA

-Area de atuação Requisitos Informações para o Processo
Seletivo

Ensino fundamental completo;
Prática com manutenção elétrica,
hidráulica e ferramentaria

Interessados comparecer
a Rua Pres, Epitáfio
Pessoa. 1273 Centro no

dia 27/05/2008 às 10hs

MANUTENÇÃO

ATENDIMENTO
- Ensino médio completo;
- Habilidade no atendimento ao público;
- Desejável prática com prospecção de

clientes;
- Domínio de Informática;

I nscrições pelo site
www,sesc-sc,coll1,br até dia
28/05/2008 - Link
Atendimento'

ANGELONI

Inscrições pelo site

\y'\Y}Y,S�§ç,:li,ç&º-f[lJrr até dia
28/05/2008 - Link

Educação Complementar

- Nível -superíor em Letras ou

Pedagogia, preferencialmente com

Habilitação em Supervisão ou

Orientação Pedagógica;
- Prática na supervisão de cursos

complementares e projetos soclals:
- Habilidade com Educação de Jovens e

Adultos;
<--

DEMAisiNFORMJCOESNOSITE--
------------------

EDUCAÇÃO
COMPLEMENTAR

A WIZARD IDIOMAS DE JARAGUÁ DO SUL
CONTRATA PARA SUA AMPLIAÇÃO

secretárias, recepcionistas,departamento financeiro,
vendedor(a), aux. telemarketing, assessor(a) comercial,

coordenador(a) de eventos, professor(a) de inglês,
Espanhol, Italiano, Alemão, Francês, Japonês e Chinês.

o Angeloni, empresa que atua há 50 anos no mercado, seleciona talentos para os estados de Santa Catarina
e do Paraná, com sólida formação acadêmica, altamente motivados e comprometidos, que tenham em seu

DNA perfil empreendedor e inovador, foco em resultados, proatividade e que busquem desafios.
�" �'

ÁREAS DE ATUAÇÃO:

Interessados comparecer para a entrega do curriculum
na rua Guilherme Wegee n.85, centro, dia 30/05,

das 13:30 as 15:00 horas.

SE VOCÊ SE IDENTIFICOU COM ESSE PROGRAMA, INSCREVA-SE JÁ. �,
ANGELONI
www.angeloni.com.brlnteressados devem enviar currículo, impreterivelmente com pretensão salarial, para

o e-mail trainee@angelonLcom.br·até 15/06/2008, mencionando, no assunto, a área de Interesse.

Dispomos de vagas para portadores de necessidades especiais e vagas para ambos os sexos.
ANGE
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Wr
OlD
PETSHOP

3275·3560
Rua Waldemar Grubba, 1389 • Vila Baependi

BANHO e TOSA:
O banho é tão importante para os homens como para os animais.
Não é só por estética que devemos levar os cães e gatos para um dia
de rei na pet shop.

O poder detergente dos shampoos e sabonetes retiram a camada de

gordura da pele e pêlos, sem prejudicá-los, tomando-os macios e

saudáveis, pois a limpeza diminui a probabilidade de infecções e

parasitas.
Os cuidados básicos com os banhos são muitos. Vão desde a

escolha dos produtos a serem utilizados, temperatura da água, idade
e condições do animal, limpeza de ouvido, corte de unha, tosa, tosa

higiênica, etc. A tosa higiênica consiste na tosa do abdômen, região
anal, e das patas. Algumas raças tem propensão a desenvolver

inflamações nos ouvidos e com uma boa limpeza, isto pode ser

evitado.
O médico veterinário responsável por seu bichinho é a pessoa mais indicada

para lhe oferecer todas as informações para que seu amigo curta este momento

que é tão importante para ele.
Os banhistas e tosadores devem ter treinamento e ser altamente capacitados

para cuidar de seu amiguinho; mesmo que ele seja medroso, que seja bravo, que
nunca tenha vindo a um banho e tosa, que esteja doente ou que seja velhinho.
Todos devem fazer um ótimo atendimento deixando seu animal a vontade.
Além disso, as instalações e instrumentos devem ser limpos e desinfetados,

inclusive as toalhas para secagem, isto tudo como garantia de qualidade.
Banho, tosa, condicionamento do pêlo e tratamento das orelhas e unhas são os

itens básicos de qualquer tratamento de beleza de pets. No caso de algumas
raças, o banho talvez seja um dos mais importantes aspectos, isto porque um

banho inadequado para uma raça pode prejudicar o aspecto do pêlo ou mesmo

deixá-lo impróprio para a tosa.

Todo cão tem necessidade de banhos periódicos. A freqüência vai depender de
cão para cão e principalmente da raça. Normalmente um banho mensal já é
suficiente para manter seu animal com bom aspecto. Em cães peludos essa

freqüência deve aumentar para dois banhos por mês, e em casos especiais, até
semanalmente.
Para você que gosta de manter seu cãozinho sempre bonito com os pelos longos
ou fofinhos, é necessário que a cada quinze dias o banho seja dado por
profissionais.

-,-�.

'.-.�

Shopping Center Breithaupt - G1 - Sala Q17

3275·6101

VENDO FILHOTES

de Pastor Branco

Suíço ( Pastor
Alemão Branco).
Tratar com Sandro

(47)3373-5287

3275·3560
Rua Waldemar Grubba, 1389 • Vila Baependi

A��vfICÃO
CW'JICA VETERINARIA

3372-2614
Rua Bernardo Dornbusch, 2181 - Vila Lalau

Elizandra R. Gonzaga Mafra - CRMV/SC 2368
Tanity Greschechen - CRMV/SC 2649

Duhan Tamy
,

s

Du�J�amy's®
HOSPITAl- CLINICA VETERlNÃRlA - 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 disseminam os ooclstos 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 segunda e o terceiro trimestre, sendo as seqüelas

mais leves.
O período de incubação varia de 3 a 10 dias após a

ingestão e a ehrrínação 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 transplacemarta 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 poreuldados 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
DuMn ;�arnjls®
HOSPITAl- CLlNICA VETERINARIJI, - PET SHOP - CANil

,
3274-8944 I 3275·114 t I 3275-1788
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Peugeot 407 Sedan Peugeot 407 SW Peugeot 307 HB Peugeot 307 SW Peugeot 107 CC Peugeot Boxer

CAEP - Central de Atendimento Especializado Peugeot: 0800 703 2424 - www.peugeot.com.br Peugeot usa e recomenda lubrificantes TOTAL.

Peugeot 301 Sedan . Peugeot 206 Escapade Peugeot Partn.er

Jaraguá do Sul- (47) 3370-1900
Rua Reinoldo Rau, 414 - Centro

Blumenau - (47) 3331-4500

Itajaí - (47) 3344-7000
Brusque - (47) 3396-8661

Rio do Sul- (47) 3522-0686'

Fotossomente para fins ilustrativos. Campanha "EU E PEUGEOT, PE.UGEOT E EU". Peuge:ot206 HB Sensatícn t.aí, Flex, 3 portas. ano/modelo OaJOS. pintura metálica Preto Perta Nem, através do Peugeot On Une - Frete incluso - Preço público sugerido para venoaà vista a partir de RS 28.690,OO-A condição de Pronta
Entrega e Emplacamento Grátis é válida para veicules Peugeot 206 HB Sensation 1 Al Flex -vecuto de lnternel.-AnolModelo.:08/08- Exclusivamente na Cor Branca -15 unidades em estoque nas Dcncessicuârias Strasbourg na cor Branca.Peuqect 206 HB Presence 1.4l Flex - 03 Portas-Ar conulclonaôo manual

Direção Hidrâulica -Vidros e travas elétricas - faróis de Neblina-Ano/Modelo. :08108 - Pintura sólida - Frete Incluso -Valor tabela de RS 39.290,00 -vator promocional a partir de RS 34.990,00 com RS 4.300,00 de bônus jà incluso -15 unidades em estoque nas Ccncesscnánas Strasbourg.Peugeot 206 SW Presence
1.4L flex, 5 portas,ano/modelo08l08.pinwra sólida. Frete lncusc. Preço público sugendoparavenda à vistas partir tie RS 42.640,00, Plano CDC � Credito DiretoaoConsumldorpelo Banco Peugeot Simulação ccnslderaneo o veículo acima e o preço â vista sugerido deRS 42.640,00 pam a Grande São Paulo. Plano de
24 meses sendo:Entrada de R$ 21.320,00 (50%)à vista, mais 24 parcelas fixas de RS 1.021;99com vencimento da 1 (primeira) parcela para 3Odias, Preço lotai do veículeàprazo para 24meses: R$45.847 ,76. rexasõejuros 24 mesesde8,601% a.a, aeET (Custo EletivoTotal) da cperaçãoaefinanciamanícé de 15,09%
a.a e 1,18% am, com incidência de IOF de 3,0% a.a para PasSO!! Fisic,:, (o custo do IOF adicional de 0,38% está incluído no coeficiente). Sujefto à aprevaçâo de créditD, As taxas poderão ser alteradas sa nower elteraçôes significativas no mercado lirJ�!lcq!ro, sem ayisoJlré:V!O. Unha Peugeot 206 He Feline 1.6 FLEX
Automático -Ar Condicionado OIgilal- üíreçâc Hídrãuãca - Sensor de llumlnação e sensor de chuva -Vidros e travas elétricas - Faróis de neblina - Rodas de liga leve - FreiOS ABS- Ano/Modelo,: 07/08 - Pintura sólida - Frete Incluso -Valor tabela de R$49.950,00 -Valor promocional a partir de RS 45.950,00 com RS
4.000,00 de bônus fá incluso •.

� 10 unidades em estoque nas Concessionárias Strasbourg .. Prazo de vígêncla da promoção de 06105/2008 a 3110511008, ou enquanto durarem os estoques. Todas as fotos somente para fins ilustrativos. Nâo cumulativa para outras promoções. Para mats informações sobre preços e

ccndlçõee especiais, consulte a Rede de Dcncesstenàrlas Strasbourg, liguo para uma Concess!onâria Strasbeurç,

Segunda a Sexta das 8h às 19h. Sábados das 9h às 13h. www.strasbourg.com.br DIRIJA ESSE PRAZER
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VEíCULOS
3275·0045 I 3275·1055

ESCORT SW GL Ú 16V 1998 COMPLETA

SCENIC RT 1.6 2002 COMPLETA

lxll NIJA 1994

www.giovaneveiculos.com.br

AGORA EM MAIS UM ENDEREÇO
ROa Bernardo Dornbusch, 188Q·,,3275-1055.<n.tAWk :' J?-d�iE>:" _

'

:, ",%:_�__

PALIO ED 4P 1998 COM AR

00
E MAIS ...

�m�� all�om��
CORSA HATCH 4P
CORSA SEOAN 1.6
COR SA 4P OPCS + VIDRO
CORSA WINO 2P
OMEGA GlS 2.2

�g[ ��I �P6abdMoté.s
GOL G3 4P CllY 8V + OPS
GOLF Gl COMPl. 1.8
PALIO WEEK 1.5 8v completa
PALIO EO 4P ar + trava
FUSION completo
�C�RS CG6N18;fmgleto
KA
FIESTA Gl 4P COM Pl.
FIESTA 1.0 4� c/dh
ESCORT ZETEC 4P c/DH+ opes

mg�i ��B�� cornpl + gnv

ESCORT
ESCORTL 1.6 2P álcool

�Õ�O�tM�HJ�ciCtLO���t,j°das
PEU. 307 feline aut. + couro
M. BENZ CLASSE A 190
SCENIC RT 2.0 COMPLETA
CLIO 1.6 COMPL.

�I�O�EDAN 1.0 16V completo

FEZER
TWISTER
TWISTER
SUZUKI YES 125

02

�§
97
95
06
05
03
96
99
98
06
01
00
00
00
99
98
97
95
95
91
93
05
04
01
00
07
03
04
06
05
03
06

FIESTA 4P ANO 97 C. OPCS FIESTA 1.0 4P 2005 C.OPCS FORD KA 2000 lETC ROCAN

CORSA WIND 4P 2001 C. OPCS CELTA 2P 2001

.:\·!EMOS-MUITO·fI!lf�OPÇÓES!!! CbNSU�te:NOS
CLIO 4P 2003 C. AR + TRAVA E ALAR.

www. .corn.br
Realizando sonhos

VENHA COMPRAR S U CARRO CONO·SCO!

NOVOS-E

1- Rua, An••10 k.�O_� .,
o.ntro.. au.

Fone: 47 ..1132

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



.

VE I'CU LOS O CORREIO DO POVO' �
����------'---, �,

-----,-------'-,FI-M-DE-SEMA-NA,24/25-DEMAIO DE-2008IM:.I

. .

.

.

.

'

Vai com rar ou trocar
seu. carro ?"??I

"

Por que não vem .aqui ?
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50.000.00
60.00000

70.00000

80.000.00
90.00000

100.000 00

Clio Sedan 1.0 2002 Fiesta 1.4) 8u 1997Parati CL 1.61994

CONFIRA ALGUMAS DE NOSSAS -VANTAGENS

# Sem taxa de adesão;
VI- Redução de parcela após contemplação (via lance);
fJ Carência de 2(dois) meses após contemplação (via lance);
.Antecipação de parcela na ordem direta ou inversa;
.iSem juros, sem taxas extra etc;

ora ..a_bé_
soirelD de IIDõvels

PLANOS DE CONSÓRCIO
PARA VElcUlOS

70

MESES

iJl¥KillM95
MESES

115

MESES

29320

442,10 368,26

256,55
37894 31565

505,26 420,87
63 -r,58 526,08
75789 63130

88421 73652

1.0"'0.52 841,74
1.13684 94695
1.26315 1.052,17

3371-8153

9936-1304

do Sul
o Januário Ayroso. 80

uniaosilver@netuno.com.br
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MONZA SL, 4P. 94,
VERMELHO Cf OPCIONAIS

FIORINO FURGÃO, 94,
.

BRANCA
VECTRA CO 2:0, 94,

PRATA, COM OPCIONAIS

TEMPRA JE 2.0, 4P. 93,
BRANCO,COMPLETO

OMEGA GLS 2.0 93,
AZUL, COMPLETO COM

TETO SOLAR

MONZA st 1.8, 2P. 93,
AZUL, COMPLETO

FORD ESCORT L 1.6, 91,
BRANCO COM OPCIONAIS

UNO MILLE 2PTS; 91,
VERDE COM OPCIONAIS

� � ._ _. _.______________J
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PENSOU EM ACESSÓRIOS?,,-, ,k;' .

li NU SÓ L_ AR••·•

EN(3ATÉSDE
.

CARRETAS
PARA TODOS
OS MOOELOS

Completa linha
de acessórios
automotivos:
Alarmes
',T,avas'
Vidros
Xenon
Rack.
Calha de Chuva
Santo Antônio
qapota Marítima
Estribo

". Pára-choque'
,

t'>

Rodas

Calotas.
(1aixas TflULE

. Engates Cart
etasp

- kielJa

SANTO
ANTÔNIO

I'

PROTETOR
FRONTAL

%

PRoTETqJ!if D�.ÇAÇANlBf
PARA TOP.' ASPICK UPS;'

.

'ANSFORME SEU HATCH NUM SEDAN
O t"r�os DE CAPACIDADE)

0mJ �.'[]JJX[G
ftro��

[iJ1ff�l0f> uu» o

c!JJ) , .

'*'

, @ftj ffI1!]

��
.�SUA A"ENrURA COM SEGURANÇA•.

RACK E BAGAGEIROS PARA rODOS'OS MODELOS
.

,

w
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-------------vEícULOS O CORREIO DO POVO 10FIM·DE·SEMANA, 24/25. DE MAIO DE 2008

Compra - Vende - Financia

Sérgio - 9975-9054

Rua Walter Marquardt, 2670 Barra do Rio Cerro Jaraguá do Sui· SC Fane: (47) 3370-7500

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
Corse Sedan GL 1.6 cf te 1996 cinza R$ 15.800,00
Corsa Winf1995 azul R$11.300,00
Corsa Wind 2001 2p azul R$ 16.500,00
Ecosporte XLS 1.60L único dono 2004 R$ 38.800,00
Escort GL Zetec 1997 acfdh/kit 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$·10.50o,00
Fiorino Furgão 1.5 1998 R$ 15.500,00
Ford Royalle 1993 cf kit GNV R$ 10.500,00
Gol GIII2000 R$ 16.900,00
Golf 1.6 2000 completo. R$ 28.500,00
Gol CU1.81995 R$12.300,00
Kangoo Express 1.6 2003. R$ 23.000,00
Marea ELX 1999 campi + couro R$ 21.900,00
Palio EDX 4p 1999 campi azul R$ 16.900,00
Palio ELX 1.3 Flex completo R$ 28.500,00
Palio ELX 1.3 4p 2005 Idt/aqlte 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$ 1,5.900,00
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,OO -

Uno Mille 1992 R$ 6.500,00
Vectra CO 2000 campi cf teto e camb.aut. R$ 29.900,00
Vectra GL 2000 completo R$ 28.800,00
Vectra GL 1997 R$18.000,OO
Vectra GLS 1997 R$19.900,00

COMPLETO + CD

4itji:l:t.i.$

BLAZER ST 2.2 1999 BRANCA
COMPL
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Em o CORREIO DO POVO
•

FIM·DE·SEMANA, 24/25 DE MAIO DE 2008 VEícULOS------------

DESAFIO - FAÇA UM AUTOTEST e conheço o proposto PESO PESADO JAVEL.·

Se depois disso você ainda optar em comprar o seu ZERO Km de outro marco, traga' o noto fiscal

que ainda te damos o tanque cheio.
.

.
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------------vEícULOS O CORREIO DO POVO I'r:t
FIM-DE-SEMANA. 24/25 DE MAIO DE 2008 �

J

Confira ô'Utros modelos
em nosso estoque:
Audj A3 I 2004
Citroen C3 I 2004
Clló Sedan I 2003
Corsa Sedan 12M3
Ford Ka 1 ..0 ! 200S
Ford Ka 1.6 120M
MarJya 12003
Merlva O Km I 2008
Prisma O Km 12008
Astra 12004
Scénic Hi-flex 1.61 2005
Polo Sedan I 2006
Stilo 1.8 I 2003

Homenagem da Dream Car no Mês das Noivas.

__ II1I1!"'LII.,ll mlE:lMftR
fIIUaOA·111"'MEtlE lO.U�EDlllO,

2003 I Preto I Completo
ASS I AírB<!Q DUPLO

..

2007 I Cinza I Completa

Il0
à vista

OU
Financiamento
ematê

ou
. Finandamento
em até

2008 i Completo (ÚLTIMA UNIDADE)
"Emplacamento GRÁTIS

As melhores marcas
em O Km e Semi·novos
estão na Dream Car.OU

Financiamento
em até

Q

à vista

velcutos SUPERANDO £l(PECTA'!IVAS

R: José Theodoro Ribeiro, 658
Bairro Ilha da Fígueira

Jaraguá do Sul - se
Fone: 47 3372.0676

*Im".... '>".. de cunho meramente lIustraUvas. 'Financiamento sujeito a aprovação cadastral.
válidas até 2810512008.

Aberta nests Sábado das 8:30hs até às 13:00hs

CLIO EXPRESSION 1.6
2004

R$ 27.500,00
Marca: RENAULT
Cor: Preto
Combustível:
GASOLINA
Oppio[\ais: Air Bag Duplo,
Alarme, Ar Condicionado,
Ar. Quente, Des. Traseiro,
Dir. Hidraulica, Insulfilm,
Limpador Traseiro,
Manual, Parachoque
Personalizado, Quebra Sol,
Retrovisor Eletrico, Trava
Elétrica, Vidros Elétricos

CORSA SEDAN
MILLENIUM
2002

.

R$ 21.500,00 I
Marca: GM'
Cor: Prata
Combustível:
GASOLINA

Opcionais:
4 Portas, Ar Quente,
Des. Traseiro,
Parachoque
Personalizado, Pintura
M�tàlica, Quebra Sol

EMMENIIQIlftR COMÉRCIO Df VElcUlDS t.TIlA
_!_'---_ ......... ---- --- ...:...._--",,-_-_ :. ...:: ...._- -_ ...._-- --"--- --

ECOSPORT XLS 1.6
2005
R$ 42.000,00

.Marca: FORO
Cor: Preto
Combustível:
GASOLINA
Op'"ionais:
4 Portas, Alarme,
Ar Condicionado.
Ar Quente, Dés:
Traseiro, Limpador
Traseira, Quebra Sol,
-Irava Elétrica,
Vidros Elétricos

VECTRA GL 2.2
1998
R$ 23.00Q,Od

.

Marca: GM
·Gor: Prata

mbustível:
SOLINA

pcionais:
Portas, Alarme, Ar

ondicionado, Ar
uente, Des.

nasero, Dir.
idráulica,
suHilm, Manual,
etrovisor Elétrico,
adas De Liga Leve,

Av. MaLOeodoró Qa FooseC8, 55i·� Centl'� ._ jaraguá do Sul

F�mr (41) 3214.4�44 Fax:.(lrU 3;!74.�44�·1 8400..691&
.

'. El?lmendorf.ér@ePlmenilorfer.com.br
, -,,_!

-

- - "---"_::': - _" .... _ .....--- ... - --
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�

TINO AUTOMOVEIS

Ka - 1.0 - 98 - Vermelho
R$ 14.00000

FINANCEIRA

Vectra GLS 97
GNV completa

R$ 22.900,00

·MENTOS ({) 3373.1387 / 3373.1387
MESES Rod. BR-280 km 60, sin - Imigrantes - Guaramirim

Av. Pref. Waldemar Grubba nO 3841
Centenário • auto-facil@uol.com.br

(47) 3372 - 0011

�-----------------------I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
•

Sycred
FINANCIAMENTOS

Financiamos: I
.

* Carros Caminhões à partir de 1976 I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Rua Reinaldo Rau, 60 - Sala 02 - Centro I
Market Place - Jaraguá do Sui - SC I

-------------

Refinanciamos:
* Carros a partir de 1990
* Carros a partir de 1980

Financiamento para veículos:
* A partir de 1997 até 60x
* A partir de 1994 até 48x

Fone: (47) 3055·3400

.- Correspondente Bancário:
.

I Bancogaycoval sa BANCO PAULISTA

. - ---

Sua melhor escolha está aqui!
(47) 3373·4047•

LB AUTOMÓVEIS
Ibautomoveis@hotmail.com

BR 280, Km 60, �o 329 , Imigrantes· Guaramlrim· SC

,

COMPRE O SEU CARRO DE PARTICULAR E FINANCIE CONOSCO

97 A O KM ATÉ 60X. COM ATÉ 100% DE FINANCIAMENTO

FINANCIAMENTO A ,PARTIR DO ANO 1980 A OKM
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-
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NA TROCA DE ÓlEO E FilTRO
É CORTESIA A VERIFICAÇÃO DE:

- Sistema de freios
- Suspensão

- Sistema elétrico
- Injeção eletrônica

- Lavação de aparência.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



m O CORREIO DO POVO
� FIM-DE-SEMANA, 24/25 DE MAIO DE 2008 VEíCULOS

PAllO FLEX 4PTS OK 08 AC DH VE TE
LTDTKITCELeB.1I

SIENA FIRE 1.0 FLEX 4PTS 08 OK AC'
DHBTVETE

(47) 3370-3015

·ANTES DE COMPRAR SEU CARRO NOVO ..

CONSULTE..NOS

Rua Presidente Epitácio Pessoa 570 , sala 02 - Jaraguá do Sul

veiculas

3370-3113
Av. Prefeito Waldemar Grubba, 4040 - Centenário - Jaraguá do Sul

www.streetcarveiculos.com.br

Courier 1:6 L 2000 R$ 18.190,00

..
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·vEícULOS------------

Av. Prefeito Waldemar Grubba N° 4286 - Centená�io

Moto Stràda - CBX
vermelha 2000.
R$ 3.700,00

Gol G11I1.6 4pts, AO,
DH, Branco. R$
25.500,00

Gol Gill Mi 2000 ,

4pts, DT, TE, Branco

R$17.500,Q,O

Saveiro 94 Alcool , 1.6
Prata R$ 11.300,00

tJno ELX 94 branco
4p/LTNE/AQ/TE.

R$10.500,00

Corsa Wind - LDT, TE, AI
e. RLL 2002/ 4pts /

branco. R$ 19.300,00

Corsa Sedan 02 18.000Km
LTD - TE - 4 PIs. '

R$ 21.000,00

AGi Av. Pref. Waldemar Grubba,3841
Jaraguá do Sul - se -

-

Fone: 3370 2109

i

I TEL: 3370-9513

'I'
E-mail: climasularcondicionados@gmail.com
• Rua .José Theodoro Ribeiro, 1015. Sala 3 •

• Ilha da Figueira • .Jaraguá do Sul' se.

COl'ltatas
Técnico·

Denilson
Tel.: 3370 9513

Cel.: 8428 6133

Confira nossas Promoções de Inverno

m Electrolux
SeRViçO ,AUTORIZADO

Consul fl Springer •. 1'1WIE' O LG

_YORK

CLASSIMAIS
O CORREIO DO POVO
Agora está ainda mais fácil de
encontrar o que você procura!

,

Anuncie
(47) 3371-1919 I 3055-0019

www.ocorreiodopovo.cóm.br
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BREVE EM NOVO ENDEREÇO COM ESTACIONAMENTO PRÓPRIO!!!

-----------�LASSIMAIS_

MULTI[J()M
SEGURANÇA ELETRÔNICA

Portão eletrônico
Interfone
Alarme
Controles de acesso

Câmeras - cftv

INSTALAMOS ALARMES NAS PRAIAS

473273-7226 I 9171-1023

Rua José Narloch, 1456 - São Luis
multicom. jgs@brturbo.com.br

CARIMBOS DE MADEl

DE R$ 3,9

AGÊNCIIDE
DETETIVES

I PARTICULARES
• SigilO absoluto
• Causas trabalhistas
• Extraconjugal
• Funos e roubos
• Pessoas desaparecidas

Tr: 9931-9138 I 9931-9153
detetivelori@yahoo.com,br

Orçamento sem compromisso

DETETIVES
PARTICULARES

Investigação em Geral, Civeis e

Criminais, Comércio, Indústria, Furto,
Roubo, Sinistro em Geral, Contra

Espionagem Industrial,
Desaparecimentos, Extra-Conjugal,

Investigações Trabalhistas

(47) 3372-0556
9912-8114

AltNDIMENTO 24 HORAS

(BRASIL E EXTERIOR)

LIGUE E ASSINE
3371-1919

BOS AUTOMÁTICOS A PARTIR

�ER$ 12,90

R$7.99,OO à vista

(não acompanha monitor e estabilizador)

O CORREIO DO POVO EmFIM-DE-SEMANA, 24/25 DE MAIO DE 2008

Notebook ACER 3100 AMO
Semprom 3500 1.8GHz com Web Cam

SEMPROM AMD 3500 (1.8GHz, 512KB L2 CACHE)
MEMORIA DDR2 512MB (1SLOT 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

• CARTÕES DE VISITA· CARIMBOS· FLYER'S • PANFLETOS·

(047) 3273-6433 dwc�rimbos@hotmail.com
dwcanmbos@brturbo.com.br

Micro Computador
Intel Celeron 420 1.6Ghz

PROCESSADOR INTEL CELERON 420 1.6GHZ
PLACA MÃE GIGABYTE I MEMÓRIA 1024MB DDR2 PC667 KINGSTON

HD 80GB 7200RPM SATA 2 SAMSUNG
GRAVADOR OVO (grava dvd,

grava cd, lê dvd, lê cd)
DRIVE 1,44 I TECLADO MULTIMíDIA

MOUSE ÓTICO I CAIXAS DE SOM

LICENÇA WINDOWS VISTA ORIGINAL

, ES �E VISITA A PARTIR DE

R$ -45,80 O M.l.L

TR: 8412-5313

ACOMPANHANTE
DE EXECUTIVOEnContro �os amigOS e casaiS

ShOW �e streer tese.
com maiS De 15 mUlheres WALQUIRIA

DISCRETA E SIGILOSA
ATENDE HOTÉIS E MOTÉIS.Aberlo de Segunda a Sexta.

Horário: das 15hOO as 3hOO
Rua Joaquim Francisco de Paula, 105
Chico de Paula

Tel. 3273·2347 I 8853·971

Itltor X
Informática &
Automação

NOTEBOOK ACER ASPIRE

por tempo Limitado ou enquanto
sestoques ..

entos - Consulte

) 3273-0090 j (47) 3371';()155
Frutuoso, 873 - Centro -Jaraguá do Sul - SC

@grpail.com - fatorx.aulomacao@gmail.com

Notebook Acer Aspire 4720
Intel Core Duo 1.73Ghz cl Web Cam

INTEL PENTIUM DUAL CORE T2370 DE 1. 73GHz, 533 MHz 1 MB L2 CACHE
MEMÓRIA DDR2 2048MB 667 (2X1 GB)
HD 160GB 5400l:\PM SERIAL ATA
DVDRW SUPER, MULTI
VGA ATI MOBILE X3100 128MB.DEDICADO E 123 COMPARTILHADA
TELA 14.1 WIDE XBRITE

'

CAMERA 1,3MEGAPIXEbS
WIRELESS 802.11 G .

BLUETOOTH 2.0+ERD

CARCAÇA PRATA COM MESA E TECLADO CINZA EM PORTl:JGUES
PESO 2.55KG

R$2.370,00 à vista cf maleta de brinde
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ITA}Aí
3341-3341

}OINVILLE
3145-3145

JARAGUÁ DO SUL
3274-0000

SEMINOVOS
BLUMENAU

3340-7700
BLUMENAU

3144-3144

Para mais informações sobre outros modelos: motorizações, modelos. valorese itens de revisão consulte as Concessionárias Renault Liberté.(I) Preço à vista para Megane Sedan Expression 1.616v Hi-Flex 4P OS/OS, via internet. ou financiamentocom 60% de entrada (R$ 31.794) +

saldo em 24parcelas deR$ 931,17, com taxa de 0% a.m. (2,6S%o.a.). Tributos: R$ 420 a.a. Custoefetivo total: 0,22% a.m. e 2,68% a.a. Vaíor total a prazo: R$ 54,142,00. Financiamento pelo CDC (Crédito Direto aoConsumidor) atravésda 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 todosos veiculas anunciados. Estoque 5 unidades. (2) Preço à vista para Megane Sedan Expression 2.0Automático 4P 08/08, via intemet, ou

financiamento com 60% de entrada (R$ 35.394) + saldo em 12 parcelasde R$ 2.053.14. rom taxa de 0% a.m. (2,68%a.a.). Tributos: RS 463,20 a.a. Custo efetivo total: 0,22% am. e 2,68% a.a. Valor total a prazo: R$ 60.031,62. (3)Preçoà vistaválido para Logan Authentique 1.0 16V Hi

Flex bicombustivel 08/0S.Coin piníurasóãda e frete incluso. Estoque 5 unidades. (4)Preçoà vistaválido para Clio Sedan t.0'16V Hi-Flex bicornbustivel OBiOB. Com pintura sólidaefrete incluso. Estoque 5 unidades. Linhas Megane, Logan e Clio Sedan comgarantia de 3 anosou 100.000

Km, o quaocorrer primeiro, condicionada aos termos e condições'estabelecidas no Manual de Garantia e Manutenção. Ofertas válidas até 30J05i200B e limitadas aos estoques distribuídos nas Concessionárias Liberte. Este anúncio substitui as ofertas anteriormente anunciadas. Todas
as imagens deste anúncio são meramente ilustrativas.Alguns itens mostrados elou mencionados são opcionais elou acessórios e/ou referem·se a versões específicas, Preserve a vida. Cintos de segurança em conjunto com air bags podem salvar vidas.
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o CORREIO DO POVO rnSABAD�, 24 DE MAIO DE 2008

Por Jéssico Ehmke Kroetzer
recepcao@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.

O casal Timóteo Correia da Silva
e Maristela de Oliveira, noivou

no dia 26/4. Felicidàdes.

Em pose para coluna Jaqueline,
que festejou idade nova no

mês de abril. Toda a sua família
manda os parabéns.

Parabéns para Dirceu Mathias,
que trocou de idade no dia 18. A

namorada Vanessa, seus sogros e

demais amigos desejam felicidades.

�I

Angelo Mareli Stinghen, comemorou idade nova

no dia 21. Seu esposo Mario, seus filhos Fernando,
Débora e Eduardo mandam os parabéns.

Parabéns
para Juarez
da Fonseca,

que trocou de
idade no dia

12 e sua filha
Juliana do

Fonseca no dia
14. Felicidades

'de toda sua

família.

Maicon Rodrigo Stinghen, completou
mais um ano de vida no dia 23.

Quem deseja felicidades são os pais
Antonio e Rovina, irmãos, namorada

e a afilhada Jeniffer.
Trocou alianças dia 3,

o casal Aline e Juliano.

-

EDUCACAO EM

GUARAMIRIM

Mórcia e Cleiton casaram-se

dia 11/5. Felicidades.

"Maicon... Obrigado por esses

maravilhosos 4 anos de namoro.

Te amo muito!Lu."

Os amigos de Fran e Gean, que se

casaram no dia 10, mandam os

parabéns com muito carinho.

Curtindo a noite do TiTiTi
as amigas, Tatiane, Fernanda e

Amando, fantasiadas de
Meninas Super Poderosas.

A filha Clarisse manda os parabéns para os pais Lauro
e Elfrida Fisher, que comemoraram no dia 21 Bodas de .

Prata Dourada, 42 anos de muita felicidade.

A pesquisa Boas Práticas nas Redes Municipais de Ensino foi realizada pela UNICEF (Fundo das Nações Unidas pam ai �l1Jfântia)
em parceria com o Ministério da Educação e União Nacioriãf dos Dirigentes Municipais de Educação (UOOime),

Guaramirim ganhou destaque pela existência de salas com equipamentos para a realização de cursos de educação à distãndà.
o Dia da Família na Escola, Ônibus da Literatura e Informática Educativa. O estudo reconhece também que, nas escoias de Guammirim.

o professor de apoio é visto como protagonista no desenvolvimento da aprendizagem.
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Festa de Rei com

Tradicional Baile
A Sociedade Recreativo Desportivo

.

25 de Julho, de Jnfaguá do Sul,
promove hoje, dia 24.1e5ta de Rei
com Baile. As festividades terão
início às 14 horas com o concen

tração dos sócios e simpatizantes .

na sede social. Às 15 horas será o

busca do Majestade de Tiro, Sr. An
derson Marquardt. O baile terá seu

início às 22h30 com a animação da
; Banda Montreal. Outros informa-

ções pelo telefooe,3 "12,67.

Jantar Dançante
na sociedade

A Sociedade Esportiva e Recreativa
Guarany, de Jaraguá do Sul promo
ve hoje, dia 24, Japtor Dançante.
O jantar seró servido o partir dos
20 horas após, às 22h30, iniciará
o baile animad� pe 19 de

r Maio Music. Os in
�,. valor de RS 12, co

tor e baile. Informo· ;pelos tele
fones 3370-4344/9923-2615.

Saúdeaoseu
alcance sc

2h30, ,

no Shopping Brei fece o
, próximo "Sesc - Soú.de 00 seu Glcon-

ce", Todo à comunidade sero presti
giado com informações e orientações
de prilvenção e promoção da saúde,
com realização de exames de coles
terol e glicemia, além de verificação
de pressão arterial, peSOJ altum, teste
visual, massoter.opi ori�n·

F:�
to

Poesia e 1 go no

Círculo de Leitura

VITRINE----------

A diversidade na programação do evento, a eficiente organização e o tempo ensolarado garantiram o sucesso do. 27° Rodeio do CTG laço Jaroguaense. O
sucesso de �,�blico e a grande participação etições lotaram o acam o arquibancada do q� nos tr.ês'dios do evento. Com o colobonl�ãodos potro' a.dores, o evento gonhOcN ";� arena completa, co' e ampliação do arquib(1n

.

Como agradecimento à
.

d�
pelo com so assumido com os en!i 'picas, a administra

.

Glaço Jaroguoense repo�a do valor arrecado na bi!
. *J

TO
o grupo:d Jeir:o e, após o bolonçqda lilbora com uma entido arente. A próxima edição do ródeio será em maio de 2009.

RODEIO DO eTG LAÇO JARAGUAENSE

MUSEUS DE JARAGUÁ DO SUL
", realizado �

Wolfgang
Darcy Ri

�loDepar
del!otrimô

nio Histm e Artístico NacionaO. O projet Um ollir aproximado...

revisitando os museus" aconteceu entre os diQs] liemaio a 3 de junho
de 2007, em comemoração o Semana Naciogo.1 de Museus e o Dia
Internacional �ps Museus. O objetivo pr:incippl 'lie estimular 11 visita
aos mJI,SeUs d'e Jaroguó do Sul, o estímulo iJ :ooriosidadçi pesquiso e
i 'ngido e prestigiado

COMUNICADO
IMOBILIÁRIA MENEGOTII LTDA, localizada na Rua Barão

do Rio Branco, 545, CNPJ 75.489.526/0001-86, cidade

de Jaraguá do Sul, estado de Santa Catarina, informa

que foram extraviados os blocos de Nota de Serviço
com as seguintes numerações: n° 251 à n° 500-Série

IS, Órgão de emissor e estado: SSP/SC.
----

FEIJOADA NO
MARISTA

Como parte integrante da programação da
XXV OLiCHAMP, o Colégio Marista São Luís,
juntamente com a APP (Associação de Pais e

Professores) promoverá a FEIJOADA DE

INTEGRAÇÃO MARISTA.
.,

O evento é aberto a comunidade em geral:
pais, alunos, funcionários, ex-alunos e amigos.

Data:
.

07- 06 - Sábado
local: Área de Convivência
Colégio Marista São luís

Valor: R$10,00
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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: . Os cartões estarão a venda a partir do
dia 15/05 na cantina, biblioteca e

recepção do, Colégio Marista.
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A feijoada será servida a partir das 11h.

PARTICIPEIPromoção:
*:::::* C O L É G I O

:l1J'ill:\í', �ARIST�
'i€lIúWY S A O L U ( S

.APP
Associação de Pais

e Professores
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Livros de gramática no Brasil começam o ser alterados dentro de dois anos, prevê o acordo

COMO VOCÊ AVALIA O ACORDO ORTOGRÁFICO?

LlNDAMIR ALVES CUNHA,
38 anos, talhadeira

"Eu concordo cQm o mudança.
Não acho o português difícil,
mos acho que vai ficar mais
fácil de aprender".

FABIANE STU-V,
23 anos, vendedora

"Eu concordo, porque apesar de
serem países irmãos, não agem
igual. Devem atualizar o idiolJ1a
poro este contexto".

LETíCIA SABEL, 33
·anos, administradora

"Eu acho o português difícil, tem
muito tempo verbal, sons pare
cidos que dificultam o escrito.
Sou favorável, se simplificar".

ROMEU JOSE ZIPF,
42 anos, aposentado
"Poro quem tem estudo não é
difícil aprender as mudanças
do acordo. Sou o favor dos

mudanças".

DIEGO FERNANDO DA SILVA,
22 anos, soldador

"Eu acho o português difícil
porque é uma língua que nem

todos os brasileiros falam iguül.
Eu concordo com o acordo".

_- JEAN BAIER, 21 anos,
analista de processo
"Eu não a.c�o difícil aprender
o Língua Portuguesa. Mos se o

acordo ortográfico for melho
rar, eu concordo".

LíNGUA PORTUGUESA

O CORREIO DO POVO IESABADO. 24 DE MAIO DE 2008 �

Acordo u ifico
o português e

mudo o escrito
No Brasillivros de gramática
serão renovados em dois anos
JARAGUÁ DO SUL

A última flor do Lácio será
novamente modificada. O poe
ta brasileiro Olavo Bilac se re

feria ao português como última
flor, última filha do latim, para
romancear a herança lingüísti
ca quase perdida dos Romanos.
Na semana passada, o Parla
mento de Portugal aprovou o

acordo ortográfico entre os pa-.
íses lusófonos e passará o pro
jeto para sanção presidencial.
A meta é validar as mudanças
em até seis anos. No Brasil o

movimento está mais adianta
do: os livros escolares devem
ser modificados até 2010. O
objetivo? Unificar o registro es

crito nos oito países que falam
a língua portuguesa e, também,
ser língua oficial da oNu em

documentos e reuniões oficiais.
O português ainda não íntegra
.a relação da organização por
causa da diversidade de orto

grafias, problema que o acordo

quer dirimir. São Tomé e Prín

cipe e Cabo Verde já aderiram
à proposta. Na contramão estão

Angola, Moçambique, Guiné
Bissau e Timor Leste.

O professor de Língua Por

tuguesa, Pablo Varela Branco,
explica que a Língua é um fe
nômeno social, é uma constante
como outras questões culturais.
Ele não analisa o acordo ortográ-

fico como um fortalecimento do

português sobre outros idiomas:
''Falam em não contaminar a Lín

gua por causa da atual influência
do inglês, mas esse movimento

sempre existiu, em outra época
já foi o francês. A Língua não é

pura". Sobre a adaptação social
da mudança ortográfica, o pro
fessor é cauteloso: "Só vamos

saber depois que acontecer,
será no cotidiano". Mas adian
ta que a maior alteração se dará
nos documentos e eventos ofi
ciais, "na Língua falada pouco
se perceberá".

O professor define o acordo

ortográfico como complicado.
"Será mais uma reforma e, pela

. falta de leitura, a dificuldade
aumenta no Brasil", revela. Va
rela argumenta que o estudo da

Língua Portuguesa não se de
bruça somente na gramática e

que a literatura é importante à

formação escolar. "O movinien
to deveria ser para as pessoas
terem o hábito da leitura", con

clui o professor. Ele faz o con

traponto de que a simplificação
ortográfica ajudaria no estudo
da gramática, mas que, a pró
pria simplificação rebateria o

sistema já fixado, tornando-se
trabalhosa. "Não adianta fazer
conjecturas", finaliza.

LUCIANA DE AGUIAR
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EFEITO MEDO
Pois é gente os retoques finais continuam a todo vapor, para as Olimpíadas de
Pequim. Mas do outro lado os terremotos, que continuam a assediar a-China,
começam a respingar exatamente onde não deveria: na turistada mundo afo
ra, que a cada dia cancela centenas de reservas nos vôos e hotéis, claro, com

medo de uma grande trngédln.

MADRI
O professor Osvaldo José Maba, uma figura culta, mas muito
admirada pela sua extrema simplicidade, já carimbou o

passaporte e na segunda-feira(26), embarca rumo à Espanha,
com destino a cidade de Madri, onde ele defenderá o Douto
rado em História. Boa viagem, grande professor Maba.

FÔLEGO
Haja energia para agüentar a progra
mação do longo feriado, com festa para
tudo quanto é lado. Chegada, despe
dida, aniversário e o simples prazer de
reunir os amigos. Motivo é o que não
falta. Hoje à noite, por exemplo, o que
promete movimentar os descolados
da nossa região é o show com a ban
da cover do U2, de Floripa, a mesma

que tem o cantor sósia do Bono Vox,
vocalista do grupo Irlandês. Festa que
acontecerá no Panorômico da Scar.

" É sempre fúcil
obedecerquando _

se sonha em

comandar "
SARTRE

A TODO VAPOR
Alô, alô a bonitona Cristiane Arendt está
preparando um frege daqueles, dia sete
de junho, para comemorar o níver com a

galera órfã - e abusada! Será uma festi
nha, a partir das 23 horas, mas que vai
rolar até o último indivíduo permanecer
no recinto. E para levantar mais a tem

peratura foram convidados vários DJs.
Volto ao assunto.

"LEITOR DO DIA"
O leitor do dia é o Roberto Antônio Stinghen,
que lê esta coluna para ficar por dentro
das novidades de nossa sociedade.

RAUL Gil
O meu amigo e cantor Fernando
lima, que já tem muitas histó
rias para contar em seu currículo,
no próximo dia 30 de maio, se

gue rumo a São Paulo, onde será

presença garantida no Raul Gil e

também para participar do Reality
show ídolos, programas exibidos
pela Record. Bola branca.

NIVER
Olha gente não deixem de ligar
para os meus amigos o piloto
Thiago Raussis e o grande taxista
Jor� Fleich, pois amanhã, mais
conhecido como domingo, é o dia
deles receberem o coro de para
béns. Por favor liguem já!!?? Eles
vão adorar!

SOLTEIRONAS
E começa a congestionar o número
de cartinhas e e-mails com destino
ao nosso santo casamenteiro Santo
Antônio, que esse ano tem muitas

solicitações. Muita gente anda

esperançosa, como por exemplo
as minhas amigas Sandra Silva, a

Paçoca e Mônica Buzzachera É isso
aí galera, a esperança é mesmo a

última que morre! Brincadeiras a

parte, elas adoram essa vida.

PREVENINDO
O Pergonildo encontrava-se via

jando quando recebeu a infausta
notícia, dada por um assessor:
- Doutor, a sua sogra morreu! O que
fazemos? Enterramos ou cremamos?
- Os dois, Abelardo. Os dois! Não

podemos facilitar com essa velha!

A moderna Diana Couto, com a sempre elegante
Paula Gatti, na Festa do Champanhe

Hoje, bem no di" seu aniversário a minha amiga
Juliane Rahn, casa-se com boa gente Alfredo do Silva

CENTRO: 3371-0800
BARRA: 3370-0072

wizard@netuno.com.br
www.wizardjaragua.eom.br

DICA DE DOMINGO
....�. ..

Acordar cedo, se possível fazer uma

caminhada, e depois curtir sua

família. Tem �isa melhor? lembrando
que segunda tudo volta ao normal.
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EXPO 2008 DIA DOS NAMORADOS
As promoções paro o dia dos namorados já começam a ser colo
cadas em prática. Estamos ainda no metade do segundo quinzena
de maio, e o doto será somente no dia 12 de junho, mos os comer

ciantes preparam promoções atraentes. Principalmente a revendo
de perfumes, maquiagens e também de cestas doces e chocolates: e

é claro, não poderiam faltar os fleres. Mas como

sempre, todos os outros setores aproveitam paro
alcançar melhores vendas criando promoções re

lâmpagos especiais para o dato.

A Apevi dá a grande largado poro a EXPO 2008 - Feira de Negócios do Vale do Itapocu. No próximo dia 29, reúne os exposi
teres e imprensa no Cejas (Centro Empresarial de Jarôguá do Sul), para apresentar infor.mações sobre o estruturo do feira.

,

Neste ano o evento promete ser especialmente marcante, pois acontecerá na Arena Jaraguá, que pelo primeiro vez recebe
uma feira de negócios de grande porte.

-

LULA SUSPENDE FUNDO SOBERANO
O presldeníe lula interrompeu o envio de projeto de lei ao Congresso que criaria o

Fundo Soberano Brasileiro com recursos de elevaçiío do superávit primário, de acordo.
com jornais. Proposto por eccnomlstas de foro do Governo, o maior aperto da político
fiscal teria como meto redu�ir o demando agregada e auxiliar o autoridade monetário
o combater o inflação, em um esforço da administração público para coordenar melhor
os diferentes políticos. Segundo reportagens, lula considero complicado o plano do .

ministro do Fazendo Guido Mantega, que empregaria dinheiro proveniente do maior

esforço fiscal e da compra de dólares pelo Tesouro Nacional, além de entender que o

efeito causado no mercado de câmbio não seria o desejado no momento. Contudo, '

rumores dão conto de que o presidente não teria desistido do idéio completamente,
estudando utilizar recursos dos reservas internacionais para' o criação do Fundo, idéio
rechaçado por Henrique Meirelles, presidente do Banco Central. (Fonte Infomoney)..

CPMF
Por falar em lula, o base aliado do Governo no Câmara dos Deputados pretende ressus

citar o CPMF, com uma novo roupagem de 0,1 % até 2011 e o propósito de arrecadar R$
23 bilhões para saúde. E o nosso presidente como sempre age de maneira dissimulado,
hora apoiando, hora contrariando. E, para quem no passado foi totalmente contra o

criação da primeiro CPMF, dá o entender que foi tudo efeito do palanque eleitoral. O
pior é que historicamente os impostos nunca são aplicados no saúde, mos sim para
manter os gostos crescentes do governo e do suo estruturo paquidérmico.

BARRA VELHA
Será no próximo dia 31, o lunçamentc do pedro
fundamental pelo Prefeito Valter Marino Zim
mermann, da tão esperada obra de abertura e

fixação da boca da barra do Rio Itapocu, em Bor
ra Velha. Pela importância da obra, deverá con

tar com o participação maciço de personalidade
políticas e empresariais e também da população
barra-velhense.

PETRÓLEO,
Conforme adágio popular; per!lJlntar não ofen
de. Será que com tontas descobertos de cam

pos e poços de petróleo no Brasil, os combus-
� tíveis terão os preços mais acessíveis para a

população? Parece que tudo que aguardamos
ávidos por mudanças é poro 2010 e 2011, será
por quê? Mos, não percamos os esperanças, os

mudanças acontecerão.
INDICADORES CÂMBIO

-=��----�----------------------��

MOEDA COMPRA 'VENDA VARIAÇÃO
Dólarcomercial(R$) 1,659 1,661 0,12%
Euro Iem US$) 1,576 1,576 0,22%

etarrek@terra.com.br

--------�--CARREIRA EM PAUTA-----------

Quem ajudou você a chegar até aqui?LUIZ MARINS, CONSULTOR
E PALESTRANTE '

Há pessoas que não têm nenhum compromisso
com o passado. Esquecem-se, com incrível rapidez,
das pessoas que as ajudaram a chegar onde, chega

'Tam; a ser o que são. Para.elas vale o presente e a sa

tisfação de seus desejos de poder ou mesmo de tran

qüilidade fi conforto. Se o desejo é de .poder, passam
,

'por, címá da história como um trator. Abandonam

amigos, ex-companheiros e até familiares para atin

gir o que .aimejam. Se o desejo é de tranqüilidade e

conforto, não se importam em ajúdar os que os aju
daram quando essa ajuda exigir algum trabalho ou

, desconforto. Ignorando o passado e sua própria his
tória, essas pessoas mais parecem máquinas do que
gente. Vejo isso todos os dias. Depois que chegaram
onde estão.isofrem de uma perda de memória total.
Perdem a- noção da história e afirmam a quantos
queiram ouvir que só devem seu sucesso ao próprio
esforço e capacidade.

'

Vejo isso acontecer com empresários, executivos,
políticos, funcionários e até filhos. São filhos que'

se esquecem da ajuda dos pais. De quanto' os pais
se esforçaram, silentes sofredores, para que os filhos
se formassem, pudessem estudar e ser hoje o que
são. Conheço filhos ingratos que receberam muitos
bens de seus pais e não pagam nenhum tributo de
gratidão a eles. Pelo contrário, conheço muitos pais
afetivamente abandonados por filhos quedeles tudo
receberam,

OOSõo empresários que fazem
questõo de nõo se lembrar de seu

passado e� dns pessoassimples
que lhes deram as mões 95)'

São empresários que fazem questão de não se lem
brar de seu passado e das pessoas simples que lhes
deram as mãos quando mais necessitavam. São exe-

cutivos que se esqueceram de antigos chefes que os

ensinaram a profissão. Isso sem falar dos políticos que
sofrem de amnésia profunda quando chegam ao poder.
A história política parece ser feita de íngratídões e infi
delidades das criaturas aos seus criadores.

. Esse descompromisso COIn o próprio passado é
um pecado mortal aos que o cometem e a história
nos mostra que para esse pecado, o inferno é aqui na

terra, pois o ingrato sabe bem da ingratidão que co

mete e não engana a sua própria consciência. Além
desse inferno pessoal, acabará sendo vítima do mes

mo mal, pois os que porventura ajudar, receberá

igualmente o esquecimento e a ingratidão.
Assim, faça uma lista das pessoas que o ajudaram,

de uma forma ou de outra, a chegar onde está. Comece

pelos seus pais, amigos, professores. Ao completar a

lista, fale a eles de sua gratidão e, mais do que isso, não
os abandone e faça a sua gratidão ser verdadeira em

atos concretos de reconhecimento.
Pense nisso. Sucesso!
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NEGÓCIOS

Evento reúne apicultores do Estado
São João do Oeste sediará Encontro Catarinense de Apicultura em outubro

Na reunião das diversas lide
ranças' políticas com os técnicos
da Epagri, realizada nesta sema

na, ficou definida a programação
do 26° Encontro Catarinense de
Apicultura (ECA). São João do
Oeste foi a cidade contemplada
para sediar o evento que acon

tece nos dias 18 e 19 de outu

bro, que proporciona aos api
cultores uma série de cursos

de capacitação e oficinas de
diálogo, troca de experiências
e de tecnologia entre produto
res de todo o Brasil. Em para
lelo, acontecerá o 2° Encontro
da Mulher Apicultora (EMA).

Conforme o chefe do Centro
de Pesquisa e Extensão Apícola
da Epagri, médico veterinário
Walter Miguel, já foram defini-

dos os parceiros do evento, den
tre eles o Sebrae; a Federação das
Associações Apícolas de Santa
Catarina (FAASC); Governo do
Estado através da Secretaria de
Desenvolvimento Regional de
Itapiranga, Epagri e do Funturis
mo; e Prefeitura de São João do
Oeste. Durante os preparativos
do Encontro ainda serão manti
dos contatos corri outros órgãos
e empresas para que também
possam participar da organiza
ção do evento. A programação
sugerida inicialmente prevê di
versas palestras dentre elas está
"Panorama Apícola no Brasil e

no Mundo" e "Gestão do Agrone
gócio Apícola''.

AGÊNCIA ESTADO Apicultores catarinenses receberão palestro sobre gestão do agronegócio: incentivo 00 comércio no Estado

.

.

. Apertando o cerco?
Esta no Câmara em Brasília poro ser votado 001 projeto de lei ampliando o prazo de proibição no captação de voto pOT
meio de doação, promessa de emprego ou função público. Ouer punir aqueles que prometem emprego em troco de voto ..

Atualmente é proibido o partir do dia do registro do candidatura. A,proposta é que seja ampliado passando o valer desde
o escolho em convenção partidário. O argumento é de que abusos cometidos no período em que Q candidato foi escolhido
até seu registro possam descobertos do fiscalização do Justiça Eleitoral. Mais uma leí, que prevê até multo de RS 50 mil.
Existem tontos por aí que são engolidos nos tribunais ou protelados até que percam o objeto. O que vale mesmo é o voto com

consciência e respeito. Por que no meu entender quem deveria ser punido é o eleitor que vende seu voto petpmmessus de empre
go em detrimento 00 coletIVo. O político, vergonhosamente, posso o ser o corruptor nesse processo. Depende só de nós eliminá-lo.
E ter responsabilidade ao votar Podemos até errar 00 acreditar e apostar num farsante por desconhecimento, mos nunca se

omitir ou se beneficiar Façamos o nosso lei através do voto apostando em promessas verdadeiros e legais.

TEM CADA HISTÓRIA
Ouando começaram o apertar o cerco teve gente que ven

deu até um Fusco poro pagar dívidas do cartão corporativo.
Um assessor do primeiro escalão do governo lula liberou o

cartão poro um familiar, que atua na Assembléia legislativo'
daqui. Sem problemas a senhora fez compras durante uma

viagem. Festa em lojas femininas. Com as cobranças e o CPI
o ministro temeroso exigiu des assessores mão aberta o pa
gamento das dívidas antecipóndo-se à cobrança oficial. Há

. quem garanto que o Fusco do Assembléia sumiu.

LAM E·NTAN DO
"Um prejuízo irreparável. Era uma reserva moral e ele gos
tava muito de Santa Cotórina,"destacou a deputado Ângela
Amin ao referir-se 00 senador Jefferson Perez que morreu

oníem vítima de um ataque cardíaco em sua coso em Ma
naus. "ne Sempre diziâ que os projetos que eram encami
nhados pelo fsperidlão não tinha nenhuma preocupaçao em

analisar, aprovava," concluiu a deputada que é o entre
vistada da coluna na segunda-feira.

PREPARAÇÃO
O governador gostaria de ter o publicitário Wilfredo Go-

.

mes no campanha de Mouro Mariani. O prefeito de Join
ville Marco lebaldi queria tê-lo na campanha de Darci
de Mattos. Wilfredo decidiu não participar de nenhuma
delas, até porque os dois são seus clientes. Sendo assim
lebaldi chamou o marqueteiro Antonio Costa Neto que
veio de Miami paro avaliar o quadro municipal. Esteve
com o pré-candidato Darci de Mattos e no dia 10de ju
nho apresenta um plano estratégico paro o componha .

GARANTIAS
Em tempos de coso Isabella o Comissão de Segurança da Câmara
dos Deputados colocou em pauto um projeto de lei que inclui os

peritos entre os beneficiários dos programas de proteção o teste
munhas e vítimas de crimes. Eles acabam não tendo garantias en

quanto desvendam Il�assinatos e conquistam provos. Na morte.
da menino Isabella os peritos que chegaram com base em provas
a indícios na autoria do crime, e isso ocorre em muitos outros
casos às vezes colocando-os em condição de risco de morte.

Ao ser perguntado se o em das pernas o ex-de
Biehl reagiu: "Somos o segundo partido em filiações no paí erden
do apenas poro o PMDB. Aqui em breve sairá o leyantamento. Estamos
fortalecidos lembrando que nos eleições paro o governo provocamos o

segundo turno. Eleições que �stão agora sub judice,"dest�cou Biehl.
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Morre o senador Jefferson Peres
Líder do PDT'no Senado estava com 76 anos e passava o feriadão em Manaus
MANAUS

O senador Jefferson Péres

(PDT-AM) morreu ontem, aos
71;) anos de infarto fulminante,
logo depois de tomar café-da
manhã. O parlamentar acor

dou por volta das ôh, como de
costume e sentiu fortes dores
no peito. Ainda teve tempo
de chamar pela esposa, Mar-

, lidice Péres, mas não resistiu
e morreu no próprio, quarto. A
família aguardava a chegada
do mais novo, dos três filhos
do senador, Rômulo Péres, dos
Estados Unidos, para começar
a organizar o enterro.

O Amazonas e o Senado

perdem muito com a mor

te do senador Jefferson Pé
res (PDT), afirmou ontem, o

também senador pelo estado

João Pedro (PT). Colegas na

Assembléia Legislativa de
Manaus, em 1988, João Pedro
lamentou profundamente a

perda do conterrâneo.
"Fui vereador com ele nos

dois mandatos públicos que
ele teve em Manaus e também
fomos eleitos senadores jun
tos. O Amazonas perde mui-

STF retoma

julgamento
na quarta�feira
O Supremo Tribunal Federal

(STF) retomo no próximo quartà- '

feira (28) o julgamento de ação de
inconstitucionalidade de artigo do
lei de Biossegurança que autorizo
os pesquisas com células-tronco

embrionÓrias.A ação foi ajuiza
da pelo então procurador-geral
do República Clóudio Fonteles.
No último dia 5 de março, depois de
três anos de espero, o Supremo ini

ciou o julgamento. O ministro relator
Carlos Ayres Britto e o então presi
dente do corte. ministro Ellen Groce,
votaram 'pela constitucionalidad'e
das pesquisas. No entanto, o minis

tro Carlos Alberto Menezes Direito

pediu vista.A lei de Biosseguranço
foi aprovado em 2005 e ó seu artigo
5° permite que embriões congelados
hó mais de três anos sejam usados

poro pesquisas. ,

to, pelo homem público que
é o senador Jefferson Péres,
referência em nível nacional.
Senador franco, duro, exigen-.
te, mas profundamente ético",
definiu o petista.

O senador José Jefferson
Carpinteiro Peres" conhecido
como Jefferson Peres, nasceu

em 19 de março de 1932, em

Manaus (AM). Professor e

advogado, ocupava vaga no

Senado desde ,1995, e exer

cia seu segundo mandato na

Casa. Ele era filiado ao PDT
desde o início de 1999. Peres

participou, na década de 50,
da campanha "O Petróleo É
Nosso" e, em 1988, foi eleito

para seu primeiro cargo públi
co: o de vereador em Manaus,
cargo para o qual foi reeleito

para segundo mandato, cum

prido até 1995, quando assu

miu sua cadeira no Senado.
Ele também foi candidato à

vice-presidência do Brasil nas

eleições de 2006, na chapa do
também senador Cristovam

Buarque (PDT-DF). Peres era

o líder da bancada do PDT no

Senado.
-

Professor e advogado, Jefferson Peres ocupava vaga no Senado desáe 1995. políticos prestaram homenagem

no negócio. Ele alertou ainda

que, dessa forma, há risco de

que a operação seja objeto de
influência política e que o ne

gócio poderia não seguir "regras
de mercado".

Legislação - Segundo inte

grantes do governo, a adminis
tração paulista não descarta a

venda para uma instituição pri
vada. Porém, há um componente
que favoreceria a transação com

o Banco do Brasil: a legislação
determina que depósitos judi
ciais devem ficar sob tutela de
bancos públicos - caso do BB.

Os depósitos judiciais da
Nossa Caixa somariam atual
mente 16 bilhões de reais. Sem
direito a levar também os depó
sitos judiciais em uma eventu
al compra, os bancos privados
ofereceriam um preço menor

pela Nossa Caixa - o que seria
menos vantajoso para o Estado
de São Paulo .

Bancos criticam venda da
Nossa Caixa para o BB
SÃO PAULO

Alguns dos principais ban
cos privados do país iniciaram
uma reação à notícia de que o

governo do Estado de São Paulo

negocia a venda da Nossa Cai
xa para o Banco do Brasil. Um
dos primeiros a disparar foi o

presidente do Itaú, Rohérto Se
tubal. Ele defendeu que a admi
nistração paulista permita que
os bancos privados façam suas

ofertas pela Nossa Caixa. "Se o

governo do Estado de São Paulo

pretende vender a Nossa Caixa,
entendo que a melhor forma seria
um leilão, pois estaria garantido,
de forma transparente, o melhor

preço para o Estado. O Itaú teria
interesse em participar desse
eventual leilão", disse, segundo
o jornal O Estado de S. Paulo. -

O presidente da Federação
Brasileiras dos Bancos (Febra
ban) também criticou a exclusi
vidade dada ao Banco do Brasil '

AEROPORTOSFECBADOS
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Mianmar"autoriza ajuda voluntária
Ajuda estrangeira foi aceita depois de reunião com secretário-geral da oNu

.

-

YANGUN

O General Than Shwe, que'
lidera a junta inilitar que. con

trola Mianmar, aceitou ontem a

entrada de voluntários e assis-

em permitir que o aeroporto de

Yangun seja usado como centro

de distribuição, segundo Ban.
Àinda não está claro como

a entrada dos voluntários irá
tentes estrangeiros para auxiliar acontecer' na prática e quais
as vítimas afetadas pelo ciclone foram as concessões feitas pela

, que devastou o sul do país em 2 junta militar, ou seja, se as

e 3 de maio. equipes poderão pedir vistos de
A decisão foi anunciada de- entrada no país e se realmente

pois do encontro de quase três terão acesso ao delta de Irrawa
horas do general com o secretá- ddy para ajudar no resgate. Os

rio-geral da ONU, Ban Ki-moon, líderes militares que governam
na - cidade de 'Naypyidaw.Ki- o país haviam recusado esfor
moon, que chegou a Mianmar na ços de resgate internacionais e

quinta-feira, 22, pra convencer a ' afirmavam que a situação esta-

junta militar afacilitar a entrada va "sob controle".
.

. de ajuda internacional, afirmou O ciclone que atingiu Mían-

que a decisão significa um "gràn- mar deixou pelo menos 78 mil
de.avanço". mortos, mais de 56 mil desapa-

"Ele (o General Than Shwe) recidos e 2,5 milhões de desa
assumiu uma posição flexível brigados.
sobre o assunto", disse o se-

cretário-geral.Than concordou AGÊNCIA-;.E5TADO ' Junta Militar vai facilitar entrado de estrangeiros. poro atender aos mais de 2,5 milhões de sobreviventes

Após �o fumo e a obesidade, Israel e Síria reabrem busca de' paz
OM� quer combater o álcool Após conversa na Turquia, os dois países, alcançam 'bases comuns'
GENEBRA

Uma estratégia global para
combater o consumo excessi
vo de álcool entre jovens está

. sendo planejada pela OMS (Or
ganização Mundial de Saúde).
Segundo Ala Alwan, diretor
de saúde mental da entidade,

.

o abuso de álcool causa sérios

problemas de saúde pública e

provoca 2,3 milhões de mortes

.prematuras anualmente, o que
equivale a 3,7% da taxa de mor-

. talidade mundial. Depois do ci

garro e da hipertensão arterial,
o álcool em excesso é o terceiro

fator de risco para doenças car

diovasculares, cirrose e câricer.

O abuso da substância também ANCARA

está associado a acidentes de
trânsito, suicídios, crimes vío
lentos e desemprego .

. O projeto, a ser apresenta
do Elm dois anos, incluirá uma

série de reçcimendações para
os países-membros em rela
ção a regulação de mercado,
estabelecimento de preços e

. distribuição das bebidas, além
de campanhas públicas de es

clarecimento .

Em 2003, a OMS ratificou o

'primeiro tratado global de saú
de, enfocando o cigarro. Um
ano depois a organização lan
çou guerra contra a obesidade.

As conversas indiretas de
paz entre Israel e Síria inicia
das sob mediação da Turquia
em Istambul terminaram

após três dias de reuniões se

cretas, confirmou o ministro
de AssuntosExteriores turco,
Ali Babacan. ''A linha Israel
Síria do' processo de paz no

Oriente Médio foi reaberta
oficialmente após uma inter

rupção de 13 anos. Foi esta
belecida uma base comum

e as partes continuarão se

reunindo a partir de agora",
declarou Babacan.

O primeiro-ministro isra- .

elense, Ehud Olmert, alertou..
em comunicado oficial, que
o diálogo- envolveria conces-:

'.

sões dificeis. O premiê
: não .. Primeiro-ministro de Israel, Ehud Olmert, prevê concessões difíceis

especificou de que tipo de pri-
vilégios teria que abrir ·mão,·
mas já mencionou em outras
ocasiões que. estaria' disposto
a ceder às Colinas de Golan, .

ocupadas per-Israel em 1967',
em troca da paz:

Segundo a ministra de As

� .suntos Exteriores israelense,
� Tzipi Lívni, o processo de paz
15 depende de a Síria renunciar o

.

Abuso de bebidos alcoólicos causo problemas de saúde pública, diz OMS - apoio ao terrorismo.
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TUDO ADIADO

Meninas procuram treinar sempre que podem conciliar com o trabalho e esperam trazer o bicampeonato

Olympya muda os

planos para estréio
Federação divulgará uma nova tabela

. JARAGUÁ DO SUL

Estava tudo certo. O time

arrumado, a Polícia Militar
avisada, o pessoal que cuida
ria do bar já preparava as be
bidas e o dinheiro para a ar

bitragem já estava reservado.
Mas a Federação Catarinense
de futebol adiou para o dia 10
de junho a abertura do Cam

peonato Estadual Feminino. A

alegação foi a desistência do .

São Domingos, de Navegan
tes, e de Canoinhas, Com isso,
uma nova tabela será divulga
da na. semana que vem.

O técnico do Olympya, Luiz

Vieira, o Polenta, disse que a

mudança de última hora atra

palha no planejamento da equi
pe. "Eles não precisavam desis
tir em cima da hora. Poderiam
ter feito isso .antes";: disse ele,
se referindo às duas equipes.
Mas, por outro lado, teve um

lado positivo. Por causa de
um erro da federação, apenas
20 atletas das 34 que o grupo
já inscreveu tinham condições
de jogo. "Temos uma lista que
tiramos da internet em que as

atletas que estavam aqui ano

passado não estão inscritas.
Por outro lado, outras, que já
não fazem mais parte do elenco,

Polenta quer chegar na semifinal

continuam", comentou o treina
dor, Como a FCF não trabalhou

.

na quinta-feira e nem ontem, e

também- está sem assessor de
imprensa, a reportagem de O
Correio do Povo não conseguiu
ouvir a versão da entidade so

bre o caso.

Sem jogo e sem ter como

treinar neste fim-de-semana, o

técnico agora busca uma data
e um campo com iluminação
para poder treinar antes da
estréia da competição. 'Ainda

O CORREIO DO POVO fIISABADO. 24 DE MAIO DE 2008

A imagem da sua empresa!
Vista seus colaboradores com uniformes
produzidos com tecidos da

. mais alto qualidade.

ill

nodor joro
pe de Coço
suo grande

os que vie
favorito 00

Cf grande
sempre.
o único

,
no compe-

onat{)"� omo () Olym-
pya, tollos.ds outros equipes
treinam" no 'máximo, três ve

zes por semana:
..

Especulações apontam que
César Sampaio poderá disputar
o Taça Pomerode. E tem mais.
Além dele, também estão co

gitados Careca e Nelsinho. Isso
mesmo. O Atlético Pomeroden
se poderá formar um 'grande
esquadrão. Os ex-profissionais
serão pagos pelo patrocinador
do time, o Cativo Molhos, que
pode desembolsar até R$ 5 mil
porpartida. No contrato, os joga
dores também fariam trabalhos
de divulgação poro o émpresa.

vamos definir, porque não po
. deJ;IlOS ficar tanto tempo para

dos", afirmou Polenta.
Para ele, o objetivo do

Olympya é brigar para termi
nar entre os quatro primeiros.
"Defendemos o título e por
isso existe um certo favoritís
mo. Mas ele não é só nosso.

Outras equipes também che

gam com grandes chances e

com boas estruturas",

JULIMAR PIVATTO

CO�f!n��1��! Marcelo

ÍI.de �!)Ocreto. Mos o o pratica'P�nt�iips
s a,aSsinatura. final Sferêncla;deiféd

o'que antes do término d
..

rno, dificilmênte e
,

compo. Será um gro�de atrativó It !JIais poro uma dos ma

�mpetições de futebol arpador'ân �sta!lõ. Para quem não lem
2002 quem defendeu o Vera Oruz foi o meio Biro-Biro, ex-Corinthian

SEQÜÊNCIA
A Mulwee tel1l três jogos deei

final·da primeira fase
4e"fiçar bem per.to de
ens de jogar em coso as

sempre é um time que b
Petrópolis atravesso uma grande fa�. creque Lenísio, machucado, é't
o grande desfalque do time jaraguaense.

DESCASO
Além de sofrer éOnl o falto de apoio, o futebol feminino ainda tem
de aturar certos atitudes que sãb, no mínimo, desrespeitosos. Miar o

. estréio qo campeonato 'Pai
"

te do Es!odo em cimp d
motivo de indignação. OS<� o tq�g poderoso FCf
e c.ado vez se tornam mais 'fer

JORCIDAS
A FCf está exigindo, desde o 'returnQ do Cotarilião, que os membros de
torcidos organizados do Estado sejam .. devidamente cadastrados. Só, que

. coda um terá de desembolsar R$ 10 para fazer uma carteirinha. Ou seja,
a1ém de pagar o ingresso,-ainda tem de pagar poro se associar. Além

.

sa, a torci�o tem de pagar\�R1a tpxq �$il 00 poro se cadastrar. Pergu
poro,onde vai todo esse di�heiro, esponsável pOI pagar.e gatantl
��ro�'ÇO no �ia do jogo é o,��b ,.

dante e nao o, fed.eração? :

·,it
'.

esporte@ocorreiodopovo.com.br

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



m O CORREIO DO POVO��

SABADO. 24 DE MAIO DE 2008

LIGA FUTSAL

ESPORTE----------

Malwee enfrenta o Minas na Arena
Time de Jaraguá realiza três jogos em casa e briga pela liderança da Liga
JARAGUÁ DO SUL

A Malwee inicia hoje uma

seqüência de três importantes
jogos que podem levar a equi
pe de Jaraguá do Sul ao topo
da tabela da Liga Futsal.

_
O

primeiro deles acontece hoje
diante do Minas, às 17h, na

Arena Jaraguá. Já na segunda
feira, a Malwee encara o Petró

polis e o adversário de terça
feira será o Praia Clube.

O adversário de hoje tem
28 pontos na tabela, comLô
jogos disputados, nove vitó
rias, um empate €i seis der
rotas. Já a Malwee soma 30

pontos, com 15 partidas, oito
vitórias, seis empates e ape
nas urnaderrota.

Para o .técnico Fernando
Ferreti todos os confrontos são

importantes e só a vitória inte
ressa. "São três jogos seguidos
e a pressão é a mesma para os

três. Mesmo com o curto es

paço de tempo entre um jogo
e outro, o fato de ser em casa

nesse momento da competição
é uma, vantagem para nós",
avalia. Além do compareci
mento da torcida .na Arena, o

fato de não contar com o can

saço da viagem caso o jogo fos
se fora de casa, é visto como

ponto positivo pelo técnico,
O ala Márcio diz que, mes

mo em casa, os próximos jo
gos são difíceis. "Mas a equi
pe vem treinando bastante.
Temos que terminar essa fase
na liderança e aproveitar para
zerar cartões", afirmou. Já o

ala Falcão, demonstra gran
de expectativa em relação às

.

próximas partidas na Arena.
"Nossa meta é pontuar o má
ximo possível dentro de casa.

Esses nove pontos são muito'
importantes", disse.

O único desfalque para o

confronto de hoje é o pivô Le-:
nísio, que 'se recupera de uma

lesão na panturrilha esquer
da. Segundo o fisioterapeuta
Renato' Jorge, o pivô realizou
uma bateria de exames em São
Paulo para detectar os pos
síveis motivos da lesão. "Ele
precisa de pelo menos mais
duas semanas fora de quadra", -

revela o fisioterapeuta.

DEBORA VOLPI Molwee, dos alas Márcio e Folcõo, treinou ontem e pretende somar nove pontos poro ficar no topo do tabelo

<'

Jaraguá do Sul recebe etapa
do catarinense de hipismo
JARAGUÁ DO SUL .

Cerca de 150 conjuntos dis-
,

putam neste fim-de-semana a

Taça Cidade de Jaraguá do Sul,
válida pelo Campeonato Cata
rinense de Hipismo. O evento
acontece no sábado e domingo,
entre às 9 e 17 horas na Socie
dade Hípíca.Iaraguá, que fica às

margens da BR-280, na saída de
Jaraguá do Sul para Corupá.

A cidade sede terá 20 con-

"

juntos, e tem entre os desta-
ques a amazona Pauline Horn
e o cavaleiro Fabio Monteiro.
A entrada para o público será

gratuita e uma arquibancada
deve ser' montada pata aco

modar melhor o público. As'

categorias em disputas serão'
- escola (60 e 80 centímetros),
aspirantes (90cm), principal,
master (A e B) e sênior (lml0,
Im20 e Im30).

IN'GRESSOS
MEIA,ENTRADA": R$5 • ANTECIPADOS: R$] • N� HORA: R$l O • CADEIRA� NUMERADAS INFERIORES: R$15
POSTOS DE VENDA: Falcão Sports, Girolla Imóveis e Postos Mime. Na terça-feira acontece uma p,romoção e os

ingressos custam R$5 (superior) e R�l O (inferior)
.

"

'_..

-----------'------lI_iliiiiHij.--------------
Próximos Jogos

l' RCG/Banespa 36. 18 11 3 4 53 36 1,472

��� .,••5_':í!.I�11i.D__
3' Teresópolis 32 ,18 9 5 4 52 43 9 1,209

_;J1ill!��';;.�»J(;:]li1?..t\_
5° Unisul 31 16 10 1 ,5 52 37 15 1,405

Hoje
17h - Malwee x Minas (SporTY)
19h - Cortiana/UCS x Ulbra

Amanhã
11 h - São Caetano x Praia Clube

Segunda-feira
19h10 - Mlilwee x Petrópolis (SporTV)
20h - Horizontina x Unisul'
20h - Joinville x Minas

Terça-feira
20h15 - Malwee x Praia Clube

Quarta-feira
20h15 - Cortiana/UCS x Unisul
20h15 -Intelli x Petrópolis
Quinta-feira

, 19h3Q - Atlântico x Sâo Caetano
20h 15 - Vasco x Umuarama

Competiçõo reunir� 150 competidores de todo o Santo Catarina.
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ROLAND GARROS

• •

ras -elros C ra
.

Torneio que marcará a despedida oficial de Gustavo KueIten
JARAGUÁ DO SUL

OS tenistas brasileiros tive
ram azar no sorteio de ontem

r que definiu as chaves de Ro
land Garras, torneio do Grand
Slam que começará amanhã,
em Paris. Enquanto Gustavo
Kuerten e Marcos Daniel pega
ram duros adversários, o no

vato Thomaz Bellucci, que só

conseguiu a sua vaga no qua
lifying, ficou com o pior de to

dos: o espanhol Rafael Nadal.
Vivendo um grande mo

mento, Bellucci assumiu atu

almente a liderança do ranking
brasileiro - é o 75° do mundo ..

Em Roland Garras, ele preci
sou passar pelo qualifying e,'
ao somar três vítórías.jgaran
tiu nesta sexta-feira a vaga na

chave principal. A classifica
ção foi confirmada quando ele
venceu o checo Tomas Zib por
duplo 6/3.

"Acabei de passar o qua
lifying. É o meu primeiro
Grand Slam. Vou jogar contra
o melhor jogador do saibro
dos últimos anos. Vali jogar
soltá, animado, fazer o meu

jogo. A pressão é toda do
Nadal", disse Bellucci, que
tem 20 anos e ganhou três
torneios da série challenger
nesta temporada - Florianó

polis, Túnis e Rabat.
Em clima 'de despedida,

Gustavo Kuerten não está
muito preocupado com seu

adversário em Roland Garras,
quando ele irá encerrar sua

Gustavo Kuerten fará seu primeiro jogo contra o francês Paul-Henri-Mathieu, 19° no ranking mundial da AlP

carreira como tenista profis
sional. Mas também não teve

muita. sorte nesta sexta-feira,
já que terá pela frente o fran
cês Paul Henri-Mathieu, que é

atualmente o 19° colocado do

ranking mundial.
"Como venho dizendo há

tempos, não importa muito
quem seja meu adversário,

pois minhas expectativas no

torneio atualmente são bem
diferentes", afirmou Guga,
que irá receber diversas ho
menagens em Roland Garras,
principalmente por conta dos
três títulos que já ganhou por

-_ lá. "Vai ser um jogo compli
cado (contra Mathieu). Dian
te de tenistas entre os 80 ou

90 (melhores do mundo), já
tenho de jogar no limite. Mas
acho que de repente, com o

apoio da torcida, talvez con

siga-um milagre".

Sem técnico e querendo ficar na ponta
Náutico enfrenta Grêmio fora de casa na abertura da terceira rodada hoje às 18hlO

RECIFE

Apesar de ser o líder do Bra

sileirão, com duas vitórias nos

dois jogos disputados, o Náuti
co ficou sem treinador durante
a semana, depois que Roberto
Fernandes aceitou oferta do
Atlético-PR e deixou o cargo.
Mesmo assim, o time pernam
bucano tenta manter a primei
ra colocação neste sábado, na

,� abertura da terceira rodada - do

� campeonato, quando enfrenta

� rá o Grêmio no Estádio Olímpi-
co, em Porto Alegre:

, Também de olho na liderança
do campeonato, o Flamengo joga
neste sábado, no mesmo horário
das 18h10, quando recebe o In
ternacional no Maracanã, no Rio.
O time carioca já tem quatro pon
tos e, apesar de alguns desfalques
(os meias Ibson e Kleberson estão

- contundidos), o técnico Caio Jú
nior promete uma postura ofen
siva dos flamenguistas.

O problema do Flamengo
é que terá pela frente um dos
principais favoritos ao título

_

do Brasileirão. O Inter está atu-

almente com três pontos, mas

vem de derrota fora de casa

para 'o Palmeiras e precisa da
vitória neste sábado.

No outro jogo deste sábado,
que também será disputado às

18h10, o duelo será entre Vi
tória e Figueirense, no Estádio
Barradão, em Salvador. En

quanto os
-

eatarínenses estão
na ponta de cima, com quatro
pontos somados: os baianos

aparecem em penúltimo lugar'
do Brasileirão, com apenas um

ponto até agora.

O
-
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CAMPHINATO IfAIUEANO
3° Rodada da 2° Fase

Hoje
Campo do Ars�pum
13h45 - Operário x Roma
15h45 - Barrabaxo x Atlético

Campo do Vila Lalau
13h45 - Batisti x Amizade/Rudnick!
Rozzaco
-15h45 - Coxias x Estofados Confort Fine

Campo dó João Pessoa
13h45 - Brandenbur x Strip Night
Show/Magic World

3° Rodado

Hoje
18h 10 - Grêmio x Náutico
18h10 -'Flamengo x Internacional
18h10 �Vitória x Figueirense
Amanhã
16h - Cruzeiro x Santos
16h - São Paulo x Coritiba
14h ..... Sport x Fluminense

? f6h - Goiás x Ipatinga
18h10 - Portuguesa x Palmeiras
l8h10 - Atlético-Ph AUético-MG
18h10 - Botatogox Vasco

15h45 - Kiferro x JJ Bordados

CO!UII'Á
Municipal de Bocha em Duplo
Hoje
Bar do Kátia
14h - Rio Novo A x Prainha do Oma C
15h - Bar do Kátia x Assoe. Itapocu B
Rio Novo
14h - Rio Paul� x Prainha da Omo.A
15h - 15 de Novembro B x Prainha
do Oma B
16h - Assoe. Itapocu A x Rio Novo B

Aberto de Futebol Suíço
Troféu JM Pias e Beiro Rio Presentes

Domingo
9h - Flamenguinhó x Itapocu
9h - Faixa A�ul x 15 de Novembro
10h - Ribeirão Grande x Bar do Ivo
10h - Bella Vista x Independente

TAÇA POMEIUHJE
3° Rodada Returno
Amanhã
15h15 - Vera Çruz x Água Verde
Timbó
15h.15 - Água Verde Pomerode x

Floresta
15h15 - Apafeb x Tupi
15h15 - Flamengo x Caramuru -

Aspirantes
13h45 - Flamengo x Caramuru
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� o CORREIO DO POVO
t:.iJ SABADO, 24 DE MAIO DE 2008 CONTRA-CAPA---------

1,21 Çity
Use

sem dó.

Aivste

mQnf�1
de_,fl'tvra para o hence do motorista

ãcoce t�se1
-

com �$ento I encoste totalmente rehatfvel
CiJ:'lto$ lQJe is 'treseiros de 3 pontos
CobJorful<! botlv'" do porta-malas
Espelho rt;ÍrovisoJ'l.externo lado direito com lente convexa

Gra�didnteiro nh (or do veicule

lJuminaçSio jntem�
Imobil1zodor eletrdnico
t�strum�nto combi"ado com hodêmetrc pardal e reJôgio digital
hilerruRtor de contato na porta (Huminaçõo interna)
Póru�dioques na coy. do veículo
Páro-$-QJ biatiic.ufado com espelho � ràdo direito
PórQwsoi biarliculado (om espelho � lode esquerdo

f.o�� Çity
Compacto

para quem vê.

Gigante para
quem anda.

ITENS DE SéRIE

Apoios de eebeçc trceeires (�)
Banco / Encosto traseiro reborNel
Banco do motorista com ajuste de okura
Botão externo poro abertura do tampa do porta .. �atas
Cjntcs lctereis fraselros de 3 pontos
Espelhos retrovisores extemos com comando inferno
õcvetc porte-objetos sob o honro do motorista

Pérc-choqces na cor do veiculo
Párá�sot com espelho para o motorista
Pára-sol com espelho para :O passageiro
Pneus 175/ 65 R14

'

ITENS DE SÉRIE

Neste sábado até às 15 horas

� fkm .. �
.

. GRUPO AUTO ELITE 2..2.. '"CLU50._" ,.�J;
A MAJOR E MAIS MODERNA REDE DE CONCESSIONÁRIAS DE SANTA CATARINA

CopinUil I Caçador I Cdritibanos I Rio do Sul I Lages I São Joaquim
49 3555 2255

.
49 3567 IHl .(93241 2411 473521 0200 493221 9100 49 3233 0899

Jaraguá do Sul
4732746000

Caraguá Auto Elite
Uma relação de confiança.
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