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Divórcios sobem
153% em 4 anos
Pesquiso comparo dados do IBGE de

2007 com 2003 e mostra'mudança no

coinportamento dos casais de Jaraguá.
Página6

No futebol europeu, o campeonato
inglês é o principal competição de

pontos corridos em volume de fatura

mento, com 2,3 bilhões de euros por
temporada, afirmo relatório ':Annual
Review of Football Finance". O estudo

aponto que o futebol movimentou

13,6 bilhões de euros no temporada
passado no Europa, sendo que mais
do metade,deste total veio dos cinco

prtncipais campeonatos. O Campeonato
Alemão aparece no segundo posição,
com 1,4 bilhão de euros em receitas,
seguido de Itália (1,2 bilhão de eu

ros) e França (1 bilhão de euros).
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Malwee em duelo
contra os gaú.chos.
Equipe enfrento o Atlântico hoje.às 19h; Obje
tivo é terminar o primeira fase no liderança.

Págin� 21

Meninas estréiam
pelo Catarinénse
As atuais campeãs do Olympya entram em

campo amanhã, às 15h, no João Marcatto.

P�gina 22

.

.

Canarinho não faz o'depósito,
.

mos tento compro·parcelada
o prazo para' Canarinho depositar os R$ 466 mil, familia proprietária do terreno o pàgamento parcelado
referente à desapropriação do terreno. anexo ao do valor. O negócio deve ser fechado até segunda-feira.
terminal urbano, terminou na quinta-feira e não foi Caso contrário, o município poderá aplicar multa de

cumprido. Agora, segundo o procurador Eduardo' 10% sobre o total do contrato, cerca de R$ 370 mil, ou

Marquardt, a empresa negocia diretamente com a entrar com uma ação judicial contra a empresa.

, Página 4

LIÇÕES DO
SILÊNCIO
Regras poro uma

comunicação eficaz

Página 17

AARTE DE
FALAR MAL

Diogo Mainardi, o tdolo
doS pseudo-intelectuais

Página 10
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o mundo acadêmico é um mundo de
, pesquisa, que envolve muito estudo e a

compreensão de valores que estão funda
mentados no trabalho de grandesmestres e

pensadores. O ambiente ern que respiram
os universitários émuito rico no aspecto te
órico, ainda mais quando uma instituição
de ensino se propõe a um direcionamento
humanístico para o seu corpo discente.

Nesse caso, a preparação dos professo
res também precisa aliar o conteúdo práti
co ao conhecimento intelectual necessário

"r

CHARGE

QUERIA QUE OJUVENTUS
JOGASSE IGUAL

AELASU

PONTO DE VISTA

Parceria Criativa
aos docentes em campos corno a filosofia,
a antropologia e a sociologia, entre outras
vertentes do pensamento.

É certo também que o universitário, mui
tas vezes, está mais ínteréssado em queimar
etapas e a transformar os conceitos repassa
dos em sala de aula em resultados práticos.
Essa ansiedade precisa ser compreendida
corno uma característica dos jovens, pois é
da sua natureza a curiosidade de querer fazer
acontecer omais rápido possível. Quando se

consegue aliar essas duas frentes, os resulta
dos aparecem commuita intensidade.

A afirmação que colocamos acima resu- ,

me o sentimento dos estudantes dos cursos
de Moda e de Design com a conquista, du
rante a semana que passou, de um, espaço,
importante para o exercício da criatividade.
Corno foi denominada pela coordenação das

DO LEITOR

Quando se é jovem, são notáveis vantagens e des
vantagens próprias do tempo. Uina das desvantagens

, sem dúvida nenhuma é que a possibilidade de erros

que se cometem são maiores, mas, afinal, é errando que
se adquirem experiências e aprendizado. -No entanto, a ,

principal vantagem é o ímpeto em levantar após cada
queda, dar urna sacudida na poeira e partir para outra.

Começo dizendo isso para falar de urna moça de 23
anos chamada Democracia Brasileira, afinal ela veio ao

mundo pelo final de 1984 com o movimento das Dire
tas Já e foi batizada no dia 5 de outubro de 1988 quan
do um velho senhor ergueu um Iivro e disse: "Declaro
promulgada a Constituição da República Federativa do
Brasil!" A partir dali ela começou a dar seus primeiros
passinhos na dura missão de, através dela, mudar a re
alidade perversa dá enorme desigualdade social.
. É claro que corno toda sociedade humana, somos tenta
dos a compará-la sempre com senhoras bem idosas, corno
as dernocracias Francesa, Inglesa, Alemã e até a Ameri
cana. Mas no meu entendimento, trata-se de urna injus
tiça visto que as anteriormente citadas senhoras idosas já
caíram e levantaram inúmeras vezes, sendo que algumas
delas já somam Thais de uma centena de anos de vida.

Nossa jovem Democracia Brasileira comete erros ain
da? Sim! Irá, errar daqui para frente? É possível que sim!
Mas o mais importante que ela continua viva e em pleno
processo de aprendizagem e "amadurecimento que passa
pela alternância de partidos-no poder, a cada vez mais
incisiva atuação do Ministério Público, a liberdade de im
prensa mesmo que muitas vezes cerceada pelopoder eco
nômico e político, o judiciário que mesmo desaparelhado
tem promovido' cada dia mais justiças que injustiças e

mais do que isso a consciência que sé cria na população
que dernocracia não é apenas votar e ser votado, mas co

brar dos eleitos o cumprimento de bons mandatos.
Você deve me achar um otimista. Sou sim! Por isso

,

manifesto aqui meus sinceros parabéns a essa jovem
moça de 23 anos com os desejos de vida longa à Demo
cracia Brasileira.

Uma moça
de 23,onos

EMERSON ALEXANDRE GONÇALVES,
SECRETÁRIO PTB, JARAGUÁ DO sui

':,; Os textos para esta coluna deverão ter no maximo 2.0�0 car,acteres e podem ser ,,"'o enviados para o e-mail redacao@ocorreiodopovo.com.br. ou por carta para a ,

-< Rua Procópio Gomes de OIiveirar 246. CEP 89251·200. Cx: Postal 18, É obrigatório
"

�" inf�rmar. nome completo. profissão, ·CPF e � telefon� (. nlio' s�rão,' publicados),

duas graduações, a Parceria Criativa formalí
zada com urna líder de.mercado, possibilita
rá aos acadêmicos o desenvolvimento de su
gestões para serem analisadas pela empresa
e, quem sabe, integrar futuras linhas de ôni
bus. Orientada por professores e designers
da empresa, a idéia é possibilitar sugestões
de estampas para uso em poltronas e outros
ambientes do veículo.

Assim corno essa nova parceria, várias
-

outras formas de integrar os acadêmicos à
realidade que eles encontrarão no mercado
já são implementadas por diversas áreas, da
Arquitetura e Urbanismo, ao curso de Direi-

.

to, da Pedagogia às Engenharias. São experi
ências que permitem aos jovens fazer aflorar
suas genialidades e reforçam, cada vez mais,
o vínculo da Instituição com as comunidades
no entorno do campus universitário.
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" Agora é o momento
de correr atrós do

.
tempo perdido. "

MAYANA lATl" PESQUISADORA
DA UNIVERSIDADE DE SÃO
PAU LO, apoiando decisão do
TSE- favorável às pesquisas.

s Pode demorar

alguns anos, mas
- estamos mais

perto da cura."
DÉBORA DINIZ, PÓS-DOUTORA
EM BIOÉTICA, comemorando a

liberação de pesquisas com células:tronco.

"'Oue tipo de
. sociedade é essa que
abre mao de pessoas'

que existem?,"
LíDIA SAíDA, PROFESSORA E

- PSICÓLOGA, lamentando a decisão
dô Supremo Tribunal Federal sohre
-, pesquisas com células-tronco.

Os problemas de deficiência visual têm acometido cada vez mais brasileiros
de todas as idades, o que inclui estudantes. Por isso, a Comissão de Segu
ridade Social e Família da Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei do
deputado Labbe Neto (PSDB-SP), que prevê a realização anual de exames

oftalmOlógico e auditivo rios alunos de ensino fundamental da rede pública.
A proposta foi aprovada com emenda do relator, deputado Rafael Güerra
(PSDB-MG), que torna os exames opcionais para os alunos. A emenda assegura
ao aluno o direito de não se submeter aos emmes, mediante o pedido de seus

responsáveis legais. Ao contrário do texto original, que previa a obrigatoriedade,
não aceita pelos membros da comissão. O relator entendeu que isso cerceava

indiretamente o princípio da autonomia dos cidadãos. Salvo outro juízo; pais e

responsáveis têm o direito legal de optar pela cegueira dos filhos.

POLíTICOS E MíDIA 1
-

pOLíncoS,E MíDIA 2
Dos 27 partidos registrados no Tribunal. São 147 prefeitos, 55 deputados esta-

Superior Eleitoral, 20 estão represen- duais, um governador, 48
_ deputados

todos por políticos como proprietários federais e 20 senadores com vínculo
de veículos de radiodifusão. Os políticos direto e oficial com os meios de comu-
do OEM saem na frente com 58 veículos nicação. Os números fazem parte do
e representam 24,1% do total da classe projeto "Donos da Mídia", que reuniu
sócia de meios de comunicação. Os fillo- dados públicos e informações para
dos ao PMOB aparecem em segundo lu- montar um panorama completo do mí-
gar com 48 veículos em seu poder (17% dia no Brasil. Com dados levantados
do total), sequlde-dos políticos do PSDB pelo Instituto de Estudos e Pesquisas
com 43 canais-de TV ou rádios.

_

em Comunicação.

MAIS FLEXíVEL
O superintendente nacional do FGTS, Joa
quim lima de Oliveira, acha que a legisla
ção que rege o fundo está -desatualiiada e

que as hipóteses de saque precisam ser re

vistas. Também sugere a obrigatoriedade de
__ recolhimento de FGTS para es empregados

domésticos e a redução do prazo para o sa-
.

que de contos inativas, fixado em três anos,
§, na data do a'niversário dó beneficiado. Hoje,«

� são 40 modalidades diferentes de saques,
is incluindo a casa própria e aposentadoria.

Cassuli

Cassuli Advogados A
Rua Donaldo Gehrín�.v13'5 • :F

"
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Prefeitura dá prazo até segunda
Canarinho não depositou valor e negocia a compra diretamente com os donos

I
I
I

J
f
I

JARAGUÁ DO SUL

O procurador-jurídico do
município, Eduardo Marquar- .

dt, confirmou que, até ontem, a .

Viação Canarinho não havia de"
positado R$ 466,4 mil para que
omunícípio proceda a desapro
priação do imóvel que será des
tinado às obras de ampliação
do terminal urbane central. O

prazo terminou na quinta-feira,
mas a Prefeitura, que criou uma
conta específica para este fim,
decidiu esperar até a próxima
segunda-feira, dia 2.

Isto porque a concessionáría
estaria negociando a aquisição
do imóvel diretamente' com os

proprietários. Segundo Marquar
dt, a informação foi confirmada
tanto pelos donos do terreno
como pela empresa, "Sabemos
que a família está em contato
com a Canarinho e que estaria

contrapondo a proposta apre
sentada", afirmou, acrescentan
do que o imóvel não pode ser

.

negociado por valor diferente
que o da última avaliação: O

procurador também esclareceu

que a desapropriação não é o

único caminhopara aquisição do

>

r_.

'(
(

r(

,\
( .

'I _

)
f

-

imóvel, esta uma das obrigações
da concessionária conforme ó
terceiro termo aditivo ao contra
to de concessão. A compra e ven

da direta entre a concessionária,
segundo ele, é'permitida. Neste
caso, explicou, é possível que o

pagamento seja feito de forma
parcelada, .

o que não ocorre na

desapropriação.
.

Marquardt disse que a Pre
feitura vai aguardar a confirma
ção da transação ou o depósito
na conta do município até a

segunda-feira e, na terça, anun
ciará quais as medidas serão
tomadas caso isto não ocorra.

Segundo ele,:omunicípio pode
ráaplicar multa de R$ 370 mil,

-

que representa 10% do valor do
contrato (R$ 3,7 milhões), ou

entrar .com uma ação judicial
"para exigir o cumprimento da
obrigação que ela (a concessío
nária) mesma concordou quan
do assinou o contrato". Como o

valor da multa não -difere subs
tancialmente do valor rio terre

no, a tendência, acredita, é que
a compra seja confirmada.

CAROLINA TOMASELLI
,:> Marquardt diz que compra e venda é permitida, assim como ti desapropriação

Senador lembra.que nome do candidato pode ser trocado às vésperas do pleito

.Colombo mostra confiança na·

reversão dos direitos de Konell
O senador Raimundo Colom

bo (DEM) disse estar plenamen
te confiante na recuperação dos
direitos políticos do ex-deputado
e ex-prefeito Ivo Konen (DEM).
Presidente estadual da sigla, Co
lombo esteve em Jaraguá do Sul
na última quinta-feira para um

encontro com democratas da re

gião para discutir eleições.
"Tenho certeza que Konen

será candidato a prefeito na ·elei

ção de 2008", afirmou Colombo,
com a expectativa de que neste
mês' a Justiça se pronuncie so

bre a ação protocolada pelo ex

prefeito, que tem recebido apoio
maciço do partido n nrocesso

será julgado pelo TJ [Tribunal de
Justiça) do Estado, onde o DEM
entrou com recurso após o juiz

- da terceira vara cível da Comarca' .

de Jaraguá do Sul, Edenildo da
Silva, ter julgado extinta a açâo.:

O senador também garàntiu
que o, partido não trabalha com

uma "alternativa número dois" �

e que irá registrar candidatura a

prefeito da cidade no TRE (Tri
bunal Regional Eleitoral). Como
o nome do candidato na chapa
pode ser trocado até às vésperas
da eleição, seria a maneira de a

sigla garantir a participação de
Ivo Konen nil- disputa, caso a sen-
tença favorável saia após às con

venções e antes do pleito.
Colombo disse ainda ser con

tra a imposição de alianças pela
direção. estadual do partido, por
entender que, deve ser respeitada
a realidade de cada município.
E destacou que a preferência é

pela tríplice aliança (com PMDB

-PSDB), aqui inviável pela candi
datura à reeleição do prefeitoMo
acir Bertoldi estar confirmada.
_

Em 2004, o partido lançou 94
candidatos a prefeito no Estado e

elegeu 43. Nestas eleições, infor
.

mau Colombo, o DEM conta com

.197 pré-candidatos.

Carlos Chiodini
como deputa�o

O secretário de Comunica
ção da Prefeitura, Carlos Chio-'
dini (PMDB), assume, na pró
xima quarta-feira, uma vaga na
Assembléia Legislativa. Com
os 24.549 votos que recebeu
na eleição em 2006, o peeme
debísta, também coordenador
regional da sigla, ficou com a

sétima suplência da coligação
PMDB-DEM.

Chiodini assume a vaga
do deputado Genésio Goulart,
ex-prefeito de Tubarão que'
vai disputar a eleição naquele'
município. Ele será o deputa-.
do mais jovem na Assembléia,
onde ficará por um período de
dois meses, inicialmente: Além
dele, outros dois suplentes do
PMDB e dois do DEM também
assumirão, ao mesmo tempo,
as vagas dos titulares. "Vamos.
cobrar as reivindicações' da
nossa comunidade, justamente
por ser da base, e também apre-
sentar alguns projetos".

"
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Pedra moto

odolesc_ente
JARAGUÁ DOSUL

Um adolescente de 15 anos

morreu ao ser atingido no

peito por uma pedra, lançada
acidentalmente por uma roça
deira da Prefeitura, na manhã

. de ontem, na Rua José Mar
tins, Bairro Três Rios do Nor
te. De acordo com o delegado
responsável pelo caso, Uriel
Ribeiro, Gilson Engelmann
teve, o peito perfurado pela
parte pontiaguda da pedra.
Os Bombeiros Voluntários in
formaram que, com a força do
impacto, o adolescente caiu e

quebrou uma costela.
Ribeiro acredita que o ra

paz estava a cerca dê 50 me

tros de distância da máquina
� que ele foiatingido por uma
pedra de pelo menos dez cen
tímetros de diâmetro. A cau

sa da morte será confirmada
através do laudo do IML (Ins
tituto Médico Legal). ''Ainda
não sabemos se o ferimento
acertou o coração ou se ele
teve hemorragia interna", co
mentou.

O funcionário da Prefeitura

que trabalhava com a roçadeí
ra, RB.S., 31, vai responder em
liberdade por homicídio culpo
so (sem intenção de matar).

Ribeiro disse que uma das'

hipóteses possíveis para o aci-
.

dente é que a pedra tenha pas
sado por baixo das abas laterais
de proteção contra arremessos

da roçadeira. "É um casomuito
incomum. É difícil dizer o que
pode ter ocasionado esta fatali
dade", comentou.

Motorista
morre na 101
JOINVILLE

Dois caminhões bateram
na BR-I01, no distrito de Píra
beiraba, em Joinville, na ma-'
drugada de ontem. Por volta
das 5h45, uma carreta carre

gada de álcool combustível
bateu na traseira do outro ve

ículo que estava carregado de
chapa de aço. Após algunsmi-

. nutos começou a pegar fogo.
Sebastião Vilpers, motorista
da carreta' que transportava
álcool, morreu carbonizado.

. .0 corpo foi levado até o IML

deIoinville.jáo motorista do
caminhão que carregava cha

pa, Ronaldo Menochelli, 37
-

anos, nada sofreu. Segundo
informações, Sebastião traba
lharia para uma distribuidora
de Jaraguá do- Sul.

CON'CORSO ESTUDANTIL
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Uma liçõo de honestidade.
"O que você tem a ver com a corrupção?" foi tema da edição
JARAGUÁ DO SUL

. Os traços tímidos mostram
_

verdadeiras situações de des

respeito: uma pessoa passa por
.

cima dos direitos das outras e

"corta" a fila de espera no pronto
socorro. Em outra folhade papel,
o desenho representa a falta de
honestidade dos filhos para com
os pais: 'a menina tira nota baixa
na prova e tenta imaginar uma
forma de falsificar o resultado
para o pai e a mãe não saberem.

Estes foram alguns dos tra
balhos desenvolvidos ontem

por cerca de 13 mil alunos do
1° ao go ano da rede municipal,
no "2° Concurso de Desenho
e Redação da CGU (Controla
doria Geral da União) para o

Ensino Fundamental". O tema
desta edição era "O que 'você
tem a ver com a corrupção?",
com o objetivo de promover a

. reflexão e o debate sobre o tema
no ambiente escolar. Os alunos
também assistiram .a vídeos e

debateram sobre a corrupção
durante as aulas. O projeto con

ta com a parceria da Secretaria

Municipal de Educação.
'� gente percebe que as

,

- crianças têm discernimento
sobre o que é certo ou errado
e sobre os fatores que levam à

corrupção. Elas' compreendem
que a desonestidade não está
relacionada apenas à política e

- está presente também no nosso

dia-a-dia", comentou a profes-.
sara do 3° ano da Escola Albano
Kanzler, Adriana Nicolodelli.

Desenho feito por Jenifer mostra uma menina que tirou nota baixa e tenta falsificar o resultado

O concurso foi dividido nas
categorias "desenho", do 1°
ao 4° ano, e "redação", do 5°

concurso, que tem abrangência
nacional. A cidade será a sede
do 4° Encontro de Mobilização
e Orientação para o Controle
Social, que acontecerá de- 23 a

27 de junho.
Na etapa local serão escolhi

dos os 27 melhores trabalhos
(três de cada ano), por uma

comissão julgadora, que se reu

nirá de 4 a 6 de junho. A 'pre
miação acontece no dia 23 de
junho, quando os vencedores

ao go ano. Jaraguá do Sul foi o. receberão troféu e certíficado.
único município catarinense
a particípar da etapa local do DAIANE ZANGHELINI

Associações protestam por lombada
Equipamento desativado perto do Portal delaraguá deixa comunidade insatisfeita

Panfletagem aconteceu ontem

JARAGUÁ DO SUL

As associações de mora

dores dos bairros Imigrantes,
Recanto Feliz, Vila Amiza
de, Schroeder I, Vila Paraí
so, Clic (Conselho de Líde
res Comunitários], Famesc

(Federação Catarinense das

Associações de Moradores)
e Ujam (União [araguaense
das A-ssociações de Mora:
dores) realizaram na tarde

de ontem uma .panfletagern
para 'exigir a reativação da
lombada eletrônica próxi-

um ano. Segundo ele, o Dnit
(Departamento' Nacional de
Infra-Estrutura de Transpor
tes] teria informado que o

.

aparelho foi desligado por
problemas na licitação, e que
o órgão prometeu resolver o

\

. problema até. agosto.
De acordo com levanta>

.: menta realizado pelas associa
ções, nenhuma pessoa morreu
no trecho depois que a lomba
da eletrônica foi instalada, em
2000. Antes disso, 'mais de 30
mortes foram registradas,

.

.

ma do Portal de Jaraguá, na
BR-280. Eles, também rei
vindicam a construção de
uma rotatória no acesso aos

bairros Recanto Feliz, Vila
Amizad-e e Schroeder I.

Caso as reivindicações
-nâo.sejam atendidas, as asso

. ciações de moradore-s preme
'. tem fechar a. rodovia no .día
27. de junho, durante. quatro
horas. O presidente da Ujam,
Agostinho Zimmermann, co
menta que

. o equipamento
está desativado há cerca de

.
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Registro de divórcios cresce 153%
Segundo especialistas, as expectativas em excesso podem levar ao rompimento
JARAGUÁ DO SUL

Há vinte anos, quando Mar
lene Tomaselli, 54 anos, saiu de
casa com. três filhos e rompeu
um casamento de 11 anos, a. ati
tude causou espanto. "Entre dez
irmãos, eu era a única separada.
Meus pais não aceitavam", lem
bra. Mas os transtornos no rela-'
cionamento eram tantos, que ela

preferiu enfrentar o preconceito.
"Ele tinha problemas com bebi
da, batia nos filhos e não traba
lhava. Não agüentava mais e fui
procuràr a justiça", explica. 'O
marido chegou a receber ordem
de despejo, mas não saiu de casa.
Então, Marlene foi morar com

a família para a qual trabalhava
corno doméstica. O ex-marido
não cumpriu a obrigação de pa
gar pensão e Marlene assumiu a

criação dos filhos sozinha. "Não
vale a, pena ficar junto se não'
existe amor. É melhor separar e

'

buscar a felicidade", diz.
Esse pensamento parece cada

vez mais comum entre oscasaís.
Em 2007, foram registrados 167
divórcios e 172 separações em

Jaraguá do Sul, de acordo com

dados do IBGE. O número de di-

vórcios já é 153% maior que há

quatro anos, quando eram regis
trados 66 divórcios anuais.'

Mas antes de chegar nesse

extremo, os especialistas reco

mendam um diálogo claro e

objetivo. "Expectativas exces

sivas e frustrações fazem com

que barreiras emocionais sejam
criadas. Depois destas barreiras,
a intolerância e a busca pelo
bem-estar individual levam ao

abandono do lar", explica a psi- ,

cóloga Ângela Porto. Ela adian
ta ainda que um recomeço não
é fácil, príncipalmente quan
do envolve filhos. 'Ambos vão
continuar a ser pais e devem
exercer de maneira contínua e

consciente essa posição", lem
bra. Para a especialista, é im

portante também que o casal

busque apoio nos amigos e pro
cure por atividades que propor
cionem prazer, como viagens
e hobbies. O próximo passo
é urna reflexão sobre erros e

acertos. Esta atitude tem corno

objetivo preparar cada um para
urna próxima relação.

DEBORA VOLPI

Poro Elisa, casóda há uma semana, amor e diálogo ajudam manter uniõo

f
\

Número de casamentos sobe
43% nos últimos quatro onos

O número de pessoas que
optaram pelo casamento tam

bém áumentou, Exemplo disso '

é o casal Elisa Bago Zimmer
mann Zilz, 22 anos, e Cris
tiano Zílz., 21, que trocaram

alianças no último sábado, dia
24. O casamento teve direito à
cerimônia na igreja, festa, véu
égrinalda. "Era um sonho dos
dois. A gente quis constituir
urna família e por isso, casa

mos tanto no civil corno' no
religioso", conta Elisa.

Foram apenas seis meses de
namoro, mas com muita convi
vência. "Moramos por um mês

juntos em Florianópolis _

e isso
foi decisivo. A gente percebeu
que ia dar certo. Queremos ir
em busca dos nossos sonhos
juntos", afirma.

De acordo com o IBGE, 643
casamentos foram,oficializados
em Jaraguá do Sul no ano pas
sado. O númeroaumentou 43%
nos últimos quatro anos. Ou

seja, são 194 casamentos a mais

que em 2003; quando foram re

gístradas 449 uniões. ,

Iê'Mas á psicóloga Ângela Por
to destaca que as diferenças
no perfil dos casais hoje são
visíveis. '� mulher buscou e

encontrou um espaço maior do
que estava culturalmente acos

tumada. A maioria das mulhe
res é extremamente competen
te, mas ainda dependente no

que se refere ao campo afetivo.
Os homens, em contrapartida,
se tomaram mais inseguros
para lidar com essas mudan
ças", avalia.A especialista reve-.
la ainda que a sociedade atual
confunde independência com
auto-suficiência, criando uma

dificuldade em lidar com os

conflitos que possam surgir no
casamento.

"Quando você encontra "8.

pessoa certa e sente que ama,
nada vai destruir. Se manter o

relacionamento com diálogo e

respeito vai dar certo", aconse
lha a recém-casada, Elisa.
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Mostra e competição de canérles
Campeonato Regional de Canários começa hoje e vai até diaRae junho
JARAGUÁ DO SU�

O contador é econornista
Lauro Stoinskitem uma pai
xão pela criação de canários
há mais de trinta anos. Lau

ro, que tem 60 anos, e mais
12 amigos, praticantes do
mesmo hobby, resolveram
fundai: em 1978 a Sociedade
[araguaense- de _ Canaricul
tura. Stoinski possui atual
mente mais de 20 casais de
canários em criação, dentre
outras espécies. Para inte

grar e proporcionar a tro
ca de experiências entre os

•
criadores de canários, entre
eles pássaros exóticos e sil
vestres, foi criado um cam

peonato .

. O
.

Campeonato Regional
de Canários de Cor, e Porte'
já está na 29a edição e inicia

. hoje com mais de trinta ins-

critos de todo o Estado. Os'
pássaros vencedores desta
etapa devem participar ainda
de urna nova competição no

Paraná, em junho, que é uma
seletiva para o Campeonato
Brasileiro.

Em Santa Catarina sâo 17

associações oficiais de cria-
·

dores de canários. Em Jaraguá
são mais de 100 sócios apai
xonados pelos pássaros. Na

disputa deste final de' sema
na, serão analisadas cor das
penas, pés e unhas das aves.

Como atrativo· aos visitan
tes haverá 240- tipos de aves

de porte, que são avaliados

quanto à plumagem, tamanho
e forma do corpo e 485 pássa
rosde cor, analisados quanto
à pureza da cor.

'

OSNI ALVES - Pássaros vencedores desta etapa vão para o Paraná buscar vaga no Campeonato Brasileiro

Oficializado, o Conselho de
deflelentes em Guaramiriril
GUARA�IRIM

Foi oficializadà na última
sessão da Câmara de Vereado
res a criação do Condeg (Con
selho dos Deficientes Fís-icos
de Cuaramirim] -. A iniciativa
contou com apoio do Execp.-·

- tivo local e parlamentares do

município.
O presidente eleito do Con

deg .é Leandro Venâncio, que
é o atual presidente da Adefig .

(Associação dos Deficientes
Físicos de Guaramirim).: Para
Leandro "o município deu um

.

passo .ímportante para ameni
zar o problema dos deficientes
que contam' a partir de agora
com mais representatividade
na região".

Das metas a serem alcança-
·

das a partir de agora é neces

sário encontrar um local para
atendimento da. classe, além
de um espaço para promover

· debates sobre o tema. Outro

objetivo para este ano, segun
doo presidente do Condeg, é

promover um debate entre os

candidatos a prefeito para-ana
lisar propostas sobre a causa

dos deficientes.
De acordo com o presiden

te da Câmara de Vereadores,
Evaldo João Junckes, é preciso
estar atento às necessidades
dos deficientes. "Existem mui
tos portadores de necessidades
especiais que possuem carên
cias a serem supridas", disse ..

Presidente· da Câmara ressaltajm_portâncio da criaçüo do Conselho

Empresários debatem retonna tributário
Proposta alternativa será apresentada na plenária da Acijs na segunda
JARAGUÁ DO'SUL

A proposta de reforma tri
butária que, a Acíf= Associação
Comercial e Industrial de Flo
rianópolis está apresentando à
sociedade sera terna da plená
ria semanal da Acijs e Apevi da
próxima segunda-feira, dia 2,
no Centro Empresarial de Iara
guá do Sul. A reunião começa
às 18 horas e é aberta a empre
sários, profissionais, liberais e

comunidade em geral. \

Para falar sobre o assunto,
participa da reunião o presi
dente da Acíf, Dilvo Vicente
Tirloni.' Conforme Tirloni, o

documento de '60 páginas faz
um estudo completo do Siste
ma Tributário Nacional e apre
senta alternativas para torná-lo
mais simples,·desburocratiza
do e eficiente. A partir da redu
ção no número de impostos e

da isenção em diferentes ca

tegorias, a intenção é criar um
ambiente favorável ao cresci
mento macroeconômico sus

tentado, gerador de emprego
Q.

e renda.O objetivo da Acif é
g oferecer

.

uma alternativa . à
o '.

� proposta do Governo Federal
� que tramita na Câmara dos
Deputados.

. 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 Títuíos contra:

DEVEDOR
ESPECIE NUMERO

DOCUMENTO CREDOR
VENCIMENTO VALOR SACADOR

CONSTRUCOND ADMINISTRACAO E CONSTR
CIALTDA

04.366.675/0001-00 JOSE FERNANDO GRZYBOWSKI E

I 057108-B 02105/2008 218,75 FLORICAl-MARINGA IND E COM.DE CAL l
DOUGLAS FRANCISCO JEUZUR 009.717.259-69 BANCO ITAU S/A

N 30277-113361042 A ViSTA 6,692,38 O MESMO
INES FERNANDES 173.669.368-98 TEEN COMERCIO DE CELULARES LTDA ME

I 32{)4/01 10/05/2008 61,80 O MESMO
KLEITON GABRIEL SALVADOR . 059.527.209-60 AUTO POSTO CORUPA

. I 153445 09/05/2008 223,95 O MESMO
MAURICIO MARCARINI 381.638.379-34 AUTO POSTO CORUPA

I 25205 09/05/2008 372,95 O MESMO
ROBSON DJONE DOS SANTOS 041.462.1.09-00 BANCO PANAMERICANO SfA

N 17970529 A VISTA· 3.198,69 '0 MESMO
. VAlDECI GARCIA 017.849.889-01 ASS EMPREENDfMENTO MERCANTIL LTDA

. L 553093(6136) A VISTA
.

188,20 {) MESMO
.

E, como os d�os devedores nao foram encontrados ou se recusaram a aceitar a devida intimacáo, faz por intermedio do
presente Edital, para que os mesmos comparecam nests Tabelionato na Av. Mal. Deodoro da Fonseca, nr 1589, no prazo da
Lei, a fim de liquidar o seu debito, ou entao. dar razao por que nao o faz, sob a pena de serem os reteridos protestados na
forma da lei, etc,

.

-

. Jaraaua do Sul, 30 de.Maio de 2008

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



-..-r
.

B O CORREIO DO POVO
•

SABADO, 31 DE MAIO DE 2008

FORMANDO CIDADÃOS

VALE DO ITAPOCU��������-

Preservação vira um desafio
Alunos têm quatro meses para sugerirem projetos de lei
CORUPÁ

Comprometimento com o meio am

biente. É isso que 200 adolescentes de
Corupávão colocar em prática durante os

próximos quatro meses. Eles participam
do programa "Preservar é Amar", organi
zado pela empresa Lunelli em parceira
com a administração pública municipal.

Este ano, os-alunos matriculados na

8a série de quatro escolas da cidade têm
a chance de ajudar a natureza através
de sugestões quepodem ser anexadas à

legislação. Os projetos de lei devem en-
.

volver assuntos como a coleta seletiva
. de lixo, água..mata �iliar, eletricidade,
turismo ecológico, eliminação de saco

las plásticas, solo e esgoto. Além disso,
o os estudantes também podem tratar da
polêmica proposta de construção da Pe

quena Central Hidrelétrica de Corupá.
Segundo Renata Amaral, da comissão

que organiza o "Preservar é Amar", a idéia
é solidificar novos hábitos na população.

o

'�s sugestões terão viabilidade a curto,
médio. çm longo prazo", comenta. Para
transformar a iniciativa em realidade, os
integrantes vão compartilhar momentos'
de aprendizado nas palestras ministradas
a respeito de empreendedorismo e proje
tos de lei. O resultado final será apresen
tado no dia 18 de setembro, às 19h, na
Câmara de Vereadores.

A ação já acontece desde 2002. "Ao
longo dos últimos seis anos, cerca de 15
mil pessoas participaram. Em 2008, os

integrantes são das escolas Aluísio de
Oliveira, Franciscó Mees, Teresa Ramos
e São José.

KELLY ERDMANN No ano passado, o projeto demonstrou a conscientiza�ão ambiental a partir do dom artístico dos alunos

CORUPÁ

Fibra de
bananeira

A unidade de extração e secagem da
fibra da bananeira foi inaugurada
ontem em Corupá por autoridades de
toda a região. A cerimônia aconteceu
às 14h30 na comunidade Rio Novo. A
fibra de bananeira é uma nova alter
nativa de geração de emprego e renda
para cs agricultores familiares da Mi
crobacia do Rio Novo.

JARAGUÁ DO SUL
---------�_ ..

,

Area de
lazer

Será inaugurada hoje, às 14h30, uma
área de lazer na Rua Sizino Garcia ao

lado da Escola Francisco Solomon, no

Bairro Santo Antônio. A área tem espa
ço de 6.125 metros quadrados e foi in
vestido no local. segundo a Fundação
Municipal de Esportes, a quantia de R$
50 mil. O espaço conta com campo de
futebol suíço, quadra de futebol e vôlei

.de areia, além de um parque infantil.

BARRA VELHA

_Posto
de saúde

Moradores da 'Quinta dos Açorianos,
em Barra Velha, reuniram-se ontem
com representantes do Executivo local
para reivindicar um posto de saúde no

. bairro. Estiveram presentes no encon

tro o secretário de Saúde e médico,
Maurício Coimbra, e demais autori
dades da úren; A nova unidade para a

região não foi confirmada.

JARAGUÁ DO SUL

Criança no

trânsito
A err (Coordenadoria de Trânsito e

Transporte) da Prefeitura de Jaraguá
do Sul iniciou na última semana a

série de encontros educativos com alu-
o nos das escolas do município. As reu

niões fazem parte do projeto nA Crian-
.

ça no Trânsito". O objetivo é instruir
os jovens e sensibilizar os pais para a

promoção de atitudes favorecendo os

cuidádos com a segurança infantil nas
o

vias e rodovias,
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Prevenir as temidas manchas e estrias é fundamental,

mas é preciso ter cuidado com os cosméticos

As
gestantes preci

sam ter cuidado
_

redobrado cOpl as

mudanças provo
cadas na pele de

vido à "dança" de hormônios

que ocorre durante a gravidez.
As mais comuns são as man

chas escuras, .chamadas pelos
médicos de melasmas, e as

tão indesejáveis estrias. Além
destes problemas comuns nas

gestantes, há a questão de se

gurançade uso de produtos;
poucos são aqueles que po
dem ser usados' livremente.

Para evitar inconvenientes, a
Sociedade Brasileira de Der

matologia recómenda muita

atenção aos rótulos das em

balagens dos cosméticos, para
verificar se algum componen
te da fórmula tem restrição a

gestantes. Além disso, o uso

de tinturas de cabelo também
deve ser restrito nesta fase,
pois não há dados científicos
que garanta a segurança de
uso em gestantes.

O aumento dos hormônios
femininos, em particular a

progesterona, influência indi-

retamente os hormônios regu
ladores da síntese da melanina

(pigmentação da pele) e a sín
tese de colágeno (distensão da

pele), predispondo ao apareci
mento de estrias e manchas. Os
melasmas, também conhecidos
como "manchas de grávida"
são bastante comuns, sobretu
do nas mais morenas ou mais

expostas ao sol. A prevenção
com protetores sola:res e a redu
ção da exposição solar é válida,
mas não atua 100%, poishá um
componente genético, O uso de
clareadores ou procedimentos

como o peeling somente devem
ser realizados após o pinto, ou
a critério médico, informam es

pecialístàs na área.
Os cosméticos podem aju

dar também na prevenção do

aparecimento de estrias, pois
auxiliam na redução ao dano
do colágeno e promovem a hi
dratação da pele. No entanto,
estes produtos atuam parcial
mente, já que a estria na gesta
ção é multifatorial e tem como

causadores a predisposição
genética, a idade mais jovem,
a presença de hormônios e o

ganho de peso.
Outra preocupação é quanto

. ao cuidadodo uso de cosméti
cos pelas gestantes, pois sabe-se
qUE)muitas vezes as substâncias
presentes nas fórmulas podem
ser absorvidas pelo corpo e

cair na corrente sanguínea. Os
riscos dos cosméticos para ges
tantes é baixo, desde que sejam
seguidas as recomendações do
rótulo, que comunica�qualqller
restrição à gestação e a forma
correta de uso. Assim não ha
verá risco para a segurança da
-mãe ou do feto.

'
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CRÔNICA

!

DVD '

Mil confusões
em Superbad

Seth e Evon querem sair com os garotos
que gostam antes de ingressar no facul
dade. Paio isso, organizam uma grande
leste e com o ajudo do amigo fogell e

suo carteira de identidade falso, os três
portem em busco dos bebidos despistan
do policiais incompetentes.

VARIEDADES---------

CIRANDA DE PEDRA
Natércio chama Virgínia de ingênua e avisa que
jornais irá pedir suo ajudo novamente. Cícero
conto a Julieta que deixou Conrodo comandar
a Metalúrgico em sua ausência, mas pede a

eln que tome conto dele. Juraci diz o Divino que,
Dondinho pegou uma gripe por estar dormindo
no ruo. Conrado implico com Eduardo, lhe den
do ordens sem sentido. Afonso foz uma visita a
loura e Daniel fico intrigado. Peixe decide ven-..
der a golinho para recuperar o prejuízo. Elzinha
pega o mostruário de perfumes. Dona Romira
flagro Peixe 'vendendo sua galinha. Daniel per
gunto a Afonso como ele encontrou o aliança
de loura. ,

BELEZA PURA
Renato diz a Joana que ficou muito feliz por ela
não ter se casado. Assumpção começa o tra
balhar como manicure no salão de Ivete. José
Henrique se desespero ao ver o procuração fer
rondo o gaiola. Renato ignora Helena / Mateus,
Zé Júnior confesso o Guilherme que sabotou o
estúdio a pedido de Norma. Ivete acusa Gaspar
de atrapalhar o vida de Rokelli. Adamostor

\
arranca a gaiola das mãos de José Henrique,
Joana quer dar queixo no polícia contra Norma,
mos Guilherme acho melhor guardar o testemu
nho de Zé Júnior como uma carta no manga.
Joana reclamo com Klaus que Guilherme está
frio com ela. Gaspar e Ivete se acusam mutu
amente.

-

DUAS CARAS
A emissora não d,ivulgou o capítulo.

AMOR E INTRIGAS
A emissora não divulgou o capítulo.

CAMINHOS DO CORAÇÃO
A emissora não divulgou o capítulo.

INFORMAÇÕES SOBRE O
CAPíTULO FINAL DE
CAMINHOS DO CORAÇÃO.
Jonete, vidente do turma do "bem", revelará
que os mutontes malévolos Draco e Telê prepa
ram uma demonstração de poder_destruindo o

avenida mais importante do país, No visão, mi
lhares de pessoas morrem; o avenida é destru
ída do começo ao fim. Mos, somente no visão:
no final da tramo, o bem triunfará. Por meio de
computação gráfico e técnico cem-maquetes, o
último capítulo de "Caminhos do Coração"
mostrará a destruição da Avenida Paulista. A
hecatombe está sendo preparada pela edição
de arte da emissora e vai ao ar no dia 2 de
junho: último dia da novela escrita por Tiallo
Santiago. Segundo o jornal Folha, a Record de
cidiu encurtar a novela 'Caminhos do Coração',
que deveria terminar em agosto, para estreer
no dia 2 de junho a seqüência da trama, com o

titulo 'Caminhos do Coração - Os Mutantes'. A
partir de 3 de junho, a novela .'Amor e Intrigas'
passará para as 22h e 'Caminhos do Coração -

Os'Mutantes' passará a ser exibida às 20h40.

CARLOS HENRIQUE SCHROEDER, ,ESCRITOR

Da arte de falar mal
Tenho um amigo que é a intriga personí

ficada. Deve ter tomado aulas com Dísraeli,
Rasputin e Fouché, o safado. Ele me liga toda
semana para esculhambar alguém, escuta
minha opinião e imediatamente liga para a

referida pessoa contando minha nada favorá-
-

vel opinião sobre ela.
Mas meu amigo está evoluindo, agora não

liga mais para falar de fulano ou sicrano, mas
sim de toda a humanidade. Nada escapa. Ele
não é muito letrado, mas é um sábio, o novo

Maquiavel, e sempre quer minha opinião so

bre o ponto de vista da literatura, sobre qual
quer coisa. Ensinei-lhe algumas coisas, que
aprendi nos livros, por exemplo: Só fale mal
dos ausentes, nunca dos presentes.

É claro que falar mal dos outros é uma

arte, o Carlos Heitor Cony tinha até uma co

luna com este nome, "Da arte de falar mal",
e escreveu uma das melhores crônicas sobre
o tema com título homônimo. Ele é pratica
mente um mestre na arte de falar mal com
sutileza. Outro grande homem de letras, o

Antônio Callado, definiu os personagens do
nosso tempo em duas categorias: os que ti
nham boa presença e os que tinham péssima
ausência. E finalizou assim: "O mais gostoso

de tudo isso é que o bom
presente e o mau ausen

te são sempre a mesma

pessoa". Meu amigo me

ligou esses Bias queren
do falar mal do [ô Soares,
coitado, falar mal do [ô
já saiu de moda há duas
décadas.

Hoje é legal falar mal
do Diogo Mainardi, que
começou como crítico
cultural, virou papagaio

político e ídolo dos pseudo-intelectuais. Uma
espécie de Arnaldo Jabor sem conteúdo.

O drama de Raskolinikov, a dúvida de
Hamlet, o ciúme de Otelo, o apetite de Pan
tagruel, a ambigüidade de Capitu, tento con

vencer meu amigo que a literatura pode ex

plicar o mundo. Mas ele não entende, aliás,
agora me dou conta de uma coisa, acho que
esse é meu único amigo de quem não falo
mal. E olhe que o falcatrua é irritante a beça.
E cada dia mais concordo com Balzac, todo
esse imenso painel humano é uma comédia.
E nós somos sempre os palhaços.

Meu amigo acabou de me ligar, quer falar
mal do Juventus, da Canarinho, da falta de op
ções de lazer, da programação do cinema, do
povo mal educado no trânsito da cidade, es
sas coisas. Escuto tudo com muita paciência,
digo uns "ahãm" (só para simular interação) e
vou à padaria aqui perto do meu apartamento
tomar um café e comer uns docinhos, para re-
'laxar, afinal, a vida é doce como sugeriu Felli
ni, ou ainda, bela, como quis Benigni.

JARAGUÁ PO SUL
• Cine Shopping 1
'. Indiana Jones e o reino d,Q caveifade c[istal (leg)
(14h20, 16h40, 19h, 21 h29 - t'tdos,os dias).

> sit ;illtt���,.;" :>-':�.'. Cine'Shopping 2
• ,. As crônicas de Nnrnía - Príncipe Caspian (Dub)
(13h30, 1§h10, 18h50, 21 h30 - todos os dias)

. • Cine Shopping 3
A� O melhor omigQ do noi\l& (leg)
(15h, 17h, 19h, 2,1 h - todos os dio�)

JOINVILLE
• Cine cidade 1
..� Indian�Jones e o reino do cav�iro de cristal (leg)"(14h20, 16h40, 19h, 21h20 - lodos os dias)

• Cine Cidade 2
• As crônicas de Nárnia - Príncipe Caspian (leg)
(13h30, 16h1 0, 18h50, 21 h30 - todos os dias)

• Cine Mueller 1
• Indiana Jones e o reino da caveiro de cristal (leg) .

(14h30, 17h, 19h30, 22h - todos os dias)

• O melhor amigo da noivo (leg)
(19h15, 21h15 �Iodos os dias)

LIVRO

o Mago: um mito
da história Coelho

A incrível história de Paulo Coelho, o
menino que "nasceu morto", flertou cem
o suicídio, sofreu em manicômios, mer
gulhou nos drogas, experimentou diver
sos formos de sexo, encontrou-se coin o

diabo, foi preso pelo ditadura, ajudou o

revolucionar o rock brasileiro, redesco
briu o fé e se transformou em um dos
escritores mais lidos do mundo.

J� ___
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Hebe entrevista
,

Iris Abravanel
A primeira entrevista de íris Abrava
nel, mulher do upresentcdor e dono

.'
do S8T, Silvio Santos, depois�ue ela

'. virou novelista; será feita por 'nin
guém menos que Hebe Camargo. íris,
é a mentora de Revelação - novela
que vail estrear no canal e a gravação
da entrevista para o Programa Hebe
CainGl'go foi marcada para a próxima
quarta-feira (4), na cidade cenográfi
co da novela Revelação.

SUDOKU

Firme com Paola
e Gianecchini
Lonye da tevê desde Sete Pecados,
Reynaldo Gianecchini tem se dedicado
ao cinema e ao teatro: O galã fllmc'
Entre Lençóis, com Paola Oliveira. '

O longa é todo rodado em um quarto
_

de motel. O filme será lançado na pri
meira semana de janeiro de 2009. O
diretor colombiano Gustavo Nieto Roa
tem no currículo outros dois filmes
brasileiros: Sexo, Amor e Traição e

Sexo com Amor.

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

repetir númerosem cada linha e cada coluna. Também
nõo se pode repetir �úmeros em cada quadrado de 3x3.

., ÁRIES -

4�' (20/3 a 20/4)

C I Suas.emoções.serão
� � suavizadas hale.

Você esiará mais
compreensivo e conseguira en

tender com clareza as intenções
de todos os quê passarem por.
você. Dia propício para esclare
cer suas convicções religiosas,
filosóficas e espirituais.

TOURO
(21/4 a 20/5)
Fique atento a

momentos de
irritabilidade. Faça

.

suas queixas apenàs se forem
legitimas, mas saiba que estará
provocando reações hostis ou

contrárias ao que espera. Aper
ceba-se se o seu tom não �stá
provocando essa hostilidade. .

Débora e Roger:
nada definido
Os boatos do casório de Débora Secco
e Roger Flores, jogador do grêmio,
não têm fundamento, segundo Roger.
"Não estamos planejando nada.
Cada um mora numa cidade, minha
vida é muito instável", garantiu ele
durante a festa da novela A Favorita.
Há alguns dias a atriz informou uma

. grande mudança para breve e Roger
acabou de comprar um apartamento
no Rle. Eis os motivos dos boatos.

DIVIRTA-SE;' :, - .."

Refinando o
vocabulário:
* Romper a face: Ouebrar a cara
* Creditar o primata: Pagar o mico
* Inflar o volume da bolsa escrotal:
Encher o saco
*-Deglutir o-batráquio:
Engolir o sapo
* Derrubar com intenções mortais:
Cair matando

'

,

* Sequer considerar a
possibilidade da fêmea bovina
expirar fortes contrações laringo
bucais: Nem que a vaca tussa
* Derramar água pelo chão
através do tombamento violento
e premeditado de seu recipiente:
Chutar o balde.'

PREVISÃO DO TEMPO "

'. '

Tempo frio com sol em SC. A partir da tarde,
aumento das nuvens e chance de chuva à
noite. Temperaturas baixas na madrugada, com
formação de geada em grande parte do Estado.

ir Jaragllá do Sul e Região
------

�'---·--�Sl-------_·--,·
.. -·----·--'--

HOJE

r:
DOMINGO <�. SEGUNDA TERÇA

MíN: 6" C MíN: 10° C 'r ') MíN: 12° 6 MíN: 14° C
I

MÁX: 19° C ,,_J MÁX: 20° C,� MÁX: 21 c C "u t MÁX: 23" C � If
Sol Zorn nuvens I Sol com nuvens I Sol com possibilidade Sol com-pancadas

de chuva.
. de chuva

NOVA

12/5

CHEIACRESCENTE MINGUANTE

20i5 "'V 281'55i5

" .. _.. .

;E.. .\- _. �� �

GÊMEOS
.

(21/5 a 20/6)
Dia excelente para
atividades em

equipe. Você esta
rá mais sociável do que nunca

e as pessoas sentirão prazer
em 'sua companhia. Os amigos
trarão muitos benefícios e caso

precise de algum favor, esta é
uma boa hora pará pedir.

o;. ,,,:;_! ..

=#
LIBRA .

(23/9 a 22/10)
Hoje muitas notícias
e idéias chegarão a

você intensificando �

sua atividade mental. E você terá
que aprender a entender o que �

está por trás da comunicaçõo.
Com as pessoas, preste atenção
ao que elas podem deixarescopar
sutilmente.

IEÃO
(2277 a 22/8) -
Hoje você estórá
de olho no sexo

oposto, pois o

lado físico das relações estará
em evidencia. Se não estiver
sexualmente envolvido com

alguém, pode se sentir confuso
ou indiscriminadamente atraí-

� do por alguém do sexo oposto.

. SAGITÁRIO
(22/11 á 21/12)

(
IJ1

r.t!

Fatores inespe-
( rados poderão

colocar em xeque
alguma parceria. Faça uma

revisão dos fatores que envolvem
essa parceria. Se perceber que as

energias �stão afetando qualquer
relacionamento, pensar em sua

real importãncia em sua vida.

;:;- '"
CÂNCER

�.;_;� . ���:t:s1�!)
: 'tensões, mas esti-

mulantes: As ações
conscientes correm o risco d�ser

impulsivas e as emoções entrarem
em choque com o vontade
consciente. 1nvestigue se não está
fugindo de algum problema que
.íJeJ:'Oll essa situação.

-

I1f
VIRGEM
(23/8 a 22/9)

.

Você estará se

sentindo como se

não,houvesse nin-
guém parase comunicar. Esses"
sentimentos.podem tornar-se
verdadeiros se você não s� qbrir.
Talvez esteja inconscientemente
emitindo sinais' !Jarn os outros

que não quer ser incomodado.

ESCORPIÃO
(23/10 021/11)
Hoje é um dia para
você se observar.

Mágoas antigas
estão sendo reati

vadas e e você deve se aperceber
da existência delas. De nada
adiantará nega-Ias, nem culpar os
outros. É e fundamental que você
reconheça esses Sentimentos.

CAPRICÓRNIO )

(22/12 a 20/1)
.

.

...t. Você pOd.e estarpassando por uma
fase um pouco""

- conturbada. Hoje você estará
sujeito a acontecinientos ines
perados. Não obstruo o espírito
inquieto que está dentro de
você. Está mais do que na here,
de você�Ihar de frente para �Ie.

O CORREIO DO POVO mSABADO. 31 DE.MAIO DE 2008

AQUÁRIO
(2.1/1 o 18/2)

_

Dia em que peque
nos acontecimentos

�

podem atrapalhar
seu dia. As preocupações pod!lm
ir desde pequenos problemas com

.
seu corro a discussões subitas e
até separações. O que você está
precisando é sair da rotina e

respirar novos ares.

PEIXES
(19/2 a 19/3)
Seria bom se

entregar aos seus
antigos sonhos.

Infelizmente para você, a fase
pede realidade a partir de deci
sões. Você não tem mais tempo
para adiar as mudanças. Ou você'
muda pelo amor,·ou a vida fará
com que você mude peja. dor.
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rn O CORREIO DO POVO
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Por Jéssico Ehmke Kroetzer
recepcoo@ocorreio�opovo.com.br

VARIEDADES--�-----�

As famílias Wi
.,

batizado do peq:::oe H�engen festejamque foi realizad He,tor Wenk Ho
o

e .
o no dia 25 engen,sua ,rmã estão .:": Seus Paismu,to felizes

r:

�i �
\

I' �. -,1'#
-

O ois Oderlam e Sâmara, e us

.' -szrnhas, desejam felicidade� poro

Irmaquena Sophia Kristina Perel.ra que
o pe

completo seu 1 o ani�ho bole .

A linda Isabela Silva,
comemora seu 10 aninho hoje,
Quem manda os parabéns sõo

seus pa�s. Carol e Silvio
A fofinho Letícia Ewald L -: ,,'-.;:;

completou 3 anos o t
aurlndo,

parabéns são seus np e.m·sQue,m manda os
a,s ora,a e Carlos,

,

I W�0@jJ[Wl]Wlr@�
-

.

080l]liJ8W8
_.......

f Kaua Henrique da Silvo 20/5/2008
I Julio do Nascimento 20/5/2008
! Lucos Santos Schneider 20/5/2008
l Dandara Rosalia Leitold 20/5/2008

.

f IsabeJa K.Wiltuschnig 20/5/2008; .

t Couana Thalita GonçalVes 21/5/2008
t Geysiane .EJancovski 22/5/2008
r Julia Heidemann 22/5/2008
f lucos Vieiro Silva 22/5/2008
t Cecília E de Espindola 23/5/2008
! Guilhenne Klein 20/5/2008
I Vitor HugoWeiss da Silvo 21/5/2008

IO f::.l������LÉ
I" PESSOAS lURiD/CAS
i MargotAdelia Grubba Lehmann 1
� Ofioial Registrador :

l Rua:Al1hur Muller. 50 - 89251-030 - Jaragua do Sul- se;
�FonelFax:(47) 3372-0863 - E-maií:rtdjaragua@bol.com.br'

Os gatões
João Vitor
Saganskie

Gustavo Tioni
Curtindo

'

um sábado
,

ensolarado
no piscina do
hotel Estância
Ribeirão
Grande

A'gatinha Letícia Camila'Schwcompletou 5 anos dia 27 O a�tz,
Sergio e Patrícia e seu� a�:sa,smandam os parabéns

A P'
'!if!

rmcesinha Sar ."J,
completou 3

o tarrssa Krüger.anos dia 27 P "

de seus pois IIete e E "
arabens

,
- mo, e seusJrmaos Sandro e C-esar

, equeno Diego Mario
Parabens par,a o p

d' 29 seu
Donini que completou la

.

10 aninho, felicidad�s d� seus P:�s
Sandro e Luciano e Irma Amon '

O gatinho Pedro fili .

completou dia 29
pe Pererra,

O'
' seu 1° aninhos po's Silvio e Andr"

.

avós e os r e,a, os
,

..
lOS, mondam muitos .

be'Jos, Parabéns!

�;- -

u do Gustavo TitzParabéns poroom. ho, seu 10 anm
Kuehne, que co�P e::�e amain muito,
dia 19. Seus p�IS, q " felicidades\
Charles e Manso deselam

.

Pnrubêns para Carolina Bass!,
que completa 7 anos hoje.

Feliadod�s.de toda sua facmília!.
. •.

_

..•. 'i'� .. -.-:;"- '-: ."�.,>... o', ';1',,,:, �i.. ;:_'-'·';
.

Os poi,S G�rson e Rosinéiamandam os parabé
'

sorridente Kauê Rua:sta":c� o

que completou 6 ónos dia 2;'
O fofinho Amon

�o�erto fallgater,
Completou 3 anos
no dia 15/4. Quem
'_!Janda os parabéns
sao seus pais Cutin eBeto, seus padrinhos

e sua priminha

�
mIss Loue

..

I JJED:·
DIVISIOh

IE ltij'J['i � rn1111
, POSTO DE VENDAS

337t-1I47
Rua Joaquim :franciscO de �ra. 295
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;<: IMOBILIÁRIA

1t\Chavel PIA�J:: RA
WOLF�PAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. -IIMIIII,"m?imCRECI5330

.

I
I

�

... www.parcim.oveis.com.br· .

v Mais de 500 imóveis

v Mais de 50 corretores

v Mais rapidez em vender seu imóvel

y( Mais comodidade em atendimento

v Mais segurança e facilidade ..

COM A CONFIANÇA DE TODAS AS IMOBILIÁRIAS QUE IRÃO LHE ATENDER

BarraSul
A imobiliária da Barra

Empreendimentos Imobiliários
.

FlRISMa
:

IMóveIS

GIRASSOL
.

( CREC/2567J

IMÓVEIS
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3370.0022
Rua Max Wilhelm, 729 - Baependi

.WWW.PRISMAIMOVEIS .. COM prisma@prismaimoveis.com

TERRENOS
.

OFERTA DO MÊS'
�.. ' .

CASAS'
. -�

BARRADO RIO MOLHA
2263 - Casa Padrão 200m' terr. 569 m' - 4
qtos, 2bwc, Copa, Coz, Lavand, Gara9
R$160.000,00

.

TRÊS RIOS DO suL

AMIZADE
. •

0654-Terreno 321 ,DOm' R$39.000,00
2210 - Terreno padrão 1.633,00m' R$ 140.000,00
Aceita proposta.
GUARAMIRIM
2216 - Terreno ComerciaI2.567,50m' 8R-280 Próx.
ao Estofados Mannes - Excelente Área Comercial
consuite-ncs.
JOÃOPESSOA
2239·2249 - Cotes de R$25.000,OO, R$35.000,OO e

R$39.000,OO (Ao lado do Corpo de 8ombeiros, '

Entrada 50% e saldo em áté 12 vezes _ Financiado JARAGUA ESQUERDO I

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

��!�Ê��eno 325m' R$55.000,OO. R$110.000,OO

2211 - Terreno 342,00m' R$26.500.00 Aceita cam;
no negócio.

GALPÃO

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

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

CHÁCARAS
ARAQUARI
2207 - BARRA DO ITAPOCU 93.050,00 m'
Casa, pomar, rancho, etc. R$132.000,00.
2208 - BARRA DO ITAPOCU Chácara
35.425,55m' área de Pastagem R$ 88.000,00.

2233 - RUTH BRAUN· 83m' 2 suítes, copa, coz ,sala
de estarlintíma, lavand.,- sacada cl churr.
R$174.782,00.
PI�ARRA$
2236 - 141m' 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 11- Apto. com 1 Suite, 2 quartos, com Entrada de R$ 8.000,00 e Gasas
Sala de estar I jantar, coz, lavanderia, sacada co com 3 quartos por R$82.000,00 com

churrasqu�ma e 2 vagas na Garagem Piscin Entrada de R$10.000,00. Financiamento
Privativa, Area de festas, Playground. pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

3371-2357
.Plantãe; 9135-8601<'

Corretor de Imóveis

CRECI4936 R.Cel.ProcÓpioGomesdeOliveira,1207

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

* PODEM SER FINANCIADAS VIA BANCO.

IMOBILIÁRIA

�\Cha�e,
WOLFEPAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.• i ,\ R l /\

MENEGOTTI
BarraSul
A imobiliária da Barra

/8

(i_�{tª
Reub", 4I!U 400k0-!

GIRASSOL
·/MÓVEIS

CRECI2567J
Empreendimentos Imobiliários
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IMOBILIÁRIA
(47)3275-1594 �, .

ParClmovelS
-

PLANTAODEVENDAS www.parcimoveis.com.br

9117-8051 achave@netuno.com.br
H. WOLF CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

O APARTAMENTO
•

OI suite
•

02 dormitórios
•

Cozinha
•

.Çacada com churrasqueira
.' Área de serviço

.

•

.Çala para 02 ambientes
•

Tubulação para aquecimento à qás
•

Pontos de telefone. TV e Internet
.• Medidor individual de áqua

O EDIFíCIO
•

Arquitetura Moderna
•

.Çalão de Festas Decorado
•

Hall de Entrada Decorado
•

Playground
•

Alumínio na cor branca
•

03 Apartamentos por Andar
•

Localização: Rua Presidente Juscelino

Rua Barão do Rio Branco, 221/02 - Jaraguá do Subse

Fone: (47) 3275-1594 - e-mail: wolfepar@netuno.com.br
111011001

. PBQP-M N.... ' "14"
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I) O CORREIO DO POVO
FIM-DE-SEMANA, 31/1 DE JUNHO DE 2008

GIRASSOL IMÓVEIS (47) 3371--7931

Loteamento
Boulevard,
próx. ao
Champagnat -

Lotes cl
348,75 m'
Apartir de
R$110.000,OO

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,l
suite e

demais dep.
'" R$320,OOO,OO. Cód. 1249 - São Luis - casa de alv. cl 03 dorm., sendo 01

suíte,sala,cozinha,e demais dep., clOl vaga de garagem. Terreno
c/450m'. R$95.000,OO de entrada + 95 parcelas de R$886,80.

Cód. 2103-
Apto com 2
dormitórios,
sendo uma

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

dependências!
R$180.000,OO

SALA COMERCIAL Vila Lenzi cl 70m' mais 1 bwc. R$
500,00.

RAU _ lote D-3 - Rua Bertoldo Hort com 525m2 _. R$
52.500,00

Amizade- Casa em alv. c/100m'. R$139.000,OO.

Apto c/3 quartos, sala, cozinha, bwc, lavanderia e uma vaga
na gar.agem. Possui sacada e chur. oBletiva: R$650,00 +

R$20,OQ de taxa de limpeza.

{,

imóveis

PIAZERA
I iiStll(VJ$dé1

CRECI5330 GIRASSOL
IMÓVEIS

BarraSul
A imobiliária da Barra

Empreendimentos Imobiliários CREel 2567J

CRECI550-J
o B I L I Á

MENEGOTTI

� IMOBILIÁRIA

)t\ChiJVe!
WOLFEPAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.

\
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o CORREIO DO POVO n
FIM-DE-SEMANA, 31/1 DE JUNHO DE 2008 -=-

3376-0015 P6'r2tmóveis
BarraSul
A imobiliária da Barra

barrasul@netuno.com.brRUA ANGELO RUBINI, 1046

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

.

- BARRA DO RIOCERRO - Terreno cf

477m2(13,58x35, 13) loteamento Girolla, Rua Camilo
Andreatta - R$ 60_000,00

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

22.415,Q9m2 (113,87x248,50), Rua Frida Piske,
defronte a fábrica de móveis Feeling Estofados -

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

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

BARRA DO RIO CERRO - casa alv.cflaje. 201m'. terreno
cf408.90m'(14,50x28,20), 3qto, sendo 1 suite cfhidro

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

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

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

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

Galpão em alvenaria com 276m', terreno cf425m', escritório, 2
banheiros, duas caixas, 5 corredores de mantimentos com as

prateleiras todas abastecidas, 2 câmaras frias para estocar 12

bois, serra p/cortar carne, batedor de bifes, moedor de carne,

balança, balcão para cortar a carne com pia. balcão frigorífico
para guardar a carne, açougue, balcão de frios e lacticínips, 2

freezer, uma geladeira, o mercado está completamente abastecido
- Rua Oscar Schneider, n° 860 - R$ 370.000,00, aceita carro

até o valor de R$ 30.000,00 e terreno até R$ 40.000,00.

Ref. - 325 - BARRA DO RIO CERRO - sobrado em alvenaria c�aje,
235m', terreno cf 405m'(13,5Ox30), murado e/portão eletrônico,

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

em fase de produção cf aproximadamente 45% concluído e

constituído de suíte e hidro, 2qtos, bwc social, sala íntima, sala de TV
e sacada e nos fundos uma edícula cf27m' , Rua 522-Maria Alves de

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

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

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

Plantão9973-8335

3371·8814
www.parcimoveis.com.br

im,obiliariaseculus@netuno.com.br
Empreendimentos Imobiliários
www.seculus.net

(ASA AlV • JARAGuA ESQUERDO

R.EpitácioPessoa,415-JaraguádoSul

UG�I J\PlVl�":;liIlA I, "NCj,Jil4HA!l·IAAli+
LOCAÇÃO RESIDENCIAL LOCAÇÃO COMERCIAL

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

325,00 á 375,00.
- Sala cml.(Centro-próx. Jangada) cf aprox. 38m'. R$ 340,00
- Sala cml.(Centro-próx. Macol) 10 andare/ 32m'. R$ 400,00
- Ed. Alberto Marangoni(Vila Nova - próx. posto Mime) cf aprox. 35m'. R$ 400,00
- Sala cml.(Schroeder - próx. posto Mime) cf aprox. 30m'. R$ 450,00
'- Ed. Tower Center (próx. postomime) R$ 600,00

- Salas cmls.(Lalau - próx, BESC) cf aprox. 50m'. R$ 750,00
- Sala crnt (Schroeder - próx. Panificadora Hora Certa) R$ 800,00
-saas NOVAS(Barra -próx BarraMailian) 02 BWC, c/aprox. 167m'. De R$900,00 áR$1.0nO,00
- SalaCml (Barra-prox. PontedaArgi) c/aprox. 100m', 02vagasdeestacionamento.R$1.000,00
- Sala cml.(Nereu Ramos - próx, semáfaro) cf aprox. 100m' cf mezanino. R$1.000,OO
- Salacml.(Guaramirim -Iateral Br280) c/aprox. 90m', cf02 BWC. R$l.l 00,00
- Sítio cf 02 casas e 01 galpão(Schroeder - próx. posto Mime) R$1.500,00
- Ed. Bárbara(Centro - próx, Jangada) Gfaprox. 200m'. R$1.800,00
- Ed. João Batista(lIha da Figueira - próx. casa do criador) cf aprox. 450m'. R$ 2.000,00
- Casa cml.(Centro - próx. Jangada) cf aprox 350m'. Semi mobiliada. R$ 2.800,00
- Casa Alv. (Centro - próx. Verdureira Raquel) R$ 2.400,00
- Salas NOVAS(Centro - próx, Procon) Diversos tamanhos: de 32m' a 123m'. De R$

420,00 a R$1.600,00
Galpões
-Galpâo cf escritorio (Vila Nova - prox. GaleriaVasel).R$ 4.000,00
- Galpão Alvenaria (Guaramirim - Próx. Berlim) cfaprox. 960m' - R$ 5.000,00

-Galpão(Centro - prox. Bancá Brasil) cf aprox, 550m'. R$ 9.500,00
Terrenos Para Locação
- Terreno (Chico de Paula, próx. Geração 3000) cf aprox. 350m'. R$ 380,00
- Terreno( Ilha da Figueira - próx. Brasão) 3 mil metros R$1.000,00
- Terrenos (Vila Nova - próx. Fórum) cf 1.807m' e 2.200m' R$1.200,00 e R$1.400,00.

01 Quarto:
- Ed. Dom Emilio(Nova Brasilia - próx. LUXatacadão) cf garagem. R$ 450,00
- Ed. Platanus(Centro-prox. Rest. California)cf garagem. R$ pOO,OO
- Ed. Lilium(Vila Lalau - próx. Atacadão da Cerâmica) cf garagem. R$ 380,00
- Ed. Platanus(Centro-prox. Rest. California)cfmobilia, garagem. R$ 600,00
02Quilrtos:

- Apto(São Luis - próx. Arroz Urbano) cfgaragem R$ 400,00
- Ed. Jaraguá(Centro - em frente Corpo de Bombeiros) R$ 570,00
- Ed. Amaryllis (Vila Nova - próx, Via Pão) cf garagem R$ 580,00

03Quartos:
- Ed. Cipriani(Centro: Em cima da SILENCAR) cf garagem R$ 550,00
- Ed. Bartel(Baependi - próx, Caraguá) semi-mobiliado R$ 620,00
- Ed. MontVermont(Czerniewicz - próx. Alberto Bauer) cf garagem R$ 900,00
- Ed. Jacó Emmendoerfer(Centro - próx. Studio FM) cf02 vagas garagem. R$1.000,00
- Apto(Vila Lenzi - próx. Mercado Lenzi) cf piscina R$1.500,00
- Apto(Centro-prox. Studio FM )cf03 garagens. R$1.500,00
Casas:

- Casaalv. (Schroeder01 - próx. CSM) cf 03 quartos R$ 340,00
- Casa alv.(Jgua Esquerdo) cf 03 quartos.R$ 800,00
- Casa alv. (Ilha da Figueira-prox. Farmacia Kuri) cf 3 quartos. R$ 900,00
- Casa alv. (Guaramirim-prox. Fameg) cf garagem, murada. R$1.1 00,00
- Casa alv.(Rau - próx. Fax Video) cf portão eletrônico e alarme. R$1.450,00
- Casa alv.(Vila Lenzi-prox. Arena)semi mobiliada. R$1.600,00
- Casa alv.( Ilha da Figueira-prox. Posto Perola) cf piscina, murada. R$ 1.600,00

-Casa alv. (Centro - prox. Verdur.eirada 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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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

Ref. 1000 - Ed.
Argus - Centro
- Apto cf suíte
+ 2 qtos e

demais dep.,
1 garagem
R$ 160.000,00

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 corn.a construtora

com correção do CUB)

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 ' Birra, Sobrado com 3 quartos, 2
bwc, sala de estar e jantar, cozinha, lavanderia,
garagem pf 4 carros, ampla área de festas +

.

casa com 60m' e piscina, R$ 290.000,00

TERRENOS

( ,o Pe�s.oa - Casa cf 2 qtos e

e

I
demaís "I,' OOO,O!)

Ref 2019 - Schroeder I -

Terreno com 360m2 (15X24) -

R$25.000,00 á vista

Ref. 007 - Champagnat ' casa cf 300 m2 de
área, sendo suíte 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 suites,
sala de estar e jantar
amplas, piscina, área de
festas, 3 vagas de garagem
, R$ 640.000,00

Ref 2023 - Amizade - Terreno

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

'R$ 65.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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COMPRA .. VENDE· ALUGA .. ADMINISTRA 9
Plantão 9987-1004

5 l1li

Flat San
Sebastian
duplex e todo
mobiliado.

CZERNIEWICZ -

CASA ALTO PADRÃO
1 suíte cl closet, 2
quartos, 2 bwc, 2
saías, escritório,
lavabo, cozinha I

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

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

pagamento

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

$:ttii�
- Sala cdmerci�1 'cent[�, c:ci'm 5({i'm2,

. ban'heirQ. Ótima Localização. Valor
[,,9caçãQ Iil$ BOO,OO.

,t -

"k

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

R$ 85_000,00

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

dispensa, cozinha, lavanderia, bwc,
.

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

EM BC

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

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

o restante parcelado em até 60 meses

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

-.....

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

R$135.000,00

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

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

230.000,00 neg.

�j:lavaºo, cozinha com aanarios, area para

testas c2m churras.queira�, lavanderia,
escritorió, garagem para dois carros, piso

lal'9inado e asahamento e,m gesso. Valor:

R� 1.569,00
�, ,

"

o

- Apto Vila' �aÍ) com 02 dormitarias, sala
COZinha conjugado, banheíro; lavanderia ê
uma vaga de garagem, Valor da Locação
R$520,00.

JARAGUÁ 99 elisa em alvenaria, com 2

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

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

, parcelado em até 60 meses.

RIO MOLHA em alvenaria, a 50m da

aproximadamente 1.000m2 e terreno de Prefeitura, com 3 quartos, sala, cozinha,
50.000rn2. Valor a combinar.

. bwc, garagem e lavanderia. R$130.000,00

- KitinetViia Lenzi - 01 quarto, cozinha com
lavanderia e banheiro. R$.300,flO
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Á

MENEGOTTI
ARo LM B �'I •

ParelmovelS

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

CRECI550-J
B I L I Á

MENEGOTTJ Rua Barão do Rio Branco, 545 - Centro

COMPRA - VENDE - ALUGA - ADMINISTRA .

ED. MUNIQUE
* 12 Pavimentos
* Churrasqueira na

sacada
* Piscina
* Salão de Festas
* Playgrond
* Finane. direto

5880 - ÁGUA VERDE - TERRENO COM
450,00M2 - R$ 65.000,00

5792 UA VERDE TERRENO -

450,00m2 Cf VISTA PANORÂMICA -

R$ 70.000,00

5864 CHICO DE PAULA - CASA AlV COM
158,00M2 - 02 QUARTOS, SALA,

COPNCOl, lAVAND, GARAG, + EDíCUlA
R$ 96 000 00

5905 BARRA DO RIO CERRO - CHACARA
COM 130.000.00M2 (52 MORGOS)

CONTENDO UMA CASA DE 430,00M2-
GOM 01 SUíTE + 02 QUARTOS E DEMAIS

CÔMODOS. PISCINA. R$ 730.000,00
5696 - POMERODE - TERRENO COM

412,95M2 R$ 45.000,00

TERRENOS

58Ó8 PiÇARRAS 314,73m2
R$ 20.000,00

5824 JOÃO PESSOA 375,OQm2
R$ 30.000,00 �
5912 TRÊS RIOS DO NORTE
TERRENO COM 387,50M2 - R$
27.800,00

5804 CORUPÁ
4.724,30m2 - R$ 34.000,00

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

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

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

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

LOCAÇÃO
CASAS:

BAIRRO AMIZADE

·RESIDENCIAL VERSALES - RUA FERDINANDO
KRIEGER, 298 -01 SUíTE, 02 aUTOS. SL, coz,
LAVANDERIA, BWC E GARAGEM. TODA
MURADACOM PORTÃO ELETRÔNICO.
- RUA FRANCISCO DUTRA, N' 470 -03 aTOS.
SL, COl., BWC. R$450,OO
BAIRRO VILA LENll

RUA PAULO DOS SANTOS, 75 - VILA LENll -

PROX. ARENA - 01 SuiTE, 03 aTOS. 02 SLS,
COl., LAV., 03 BWS, GARAGEM 03 CARROS,
CHURRASOUEIRA. SEMI MOBILIADA. TODA
MURADA.

BAIRRO ILHA DA FIGUEIRA

RUA ANTÔNIO PEDRI, N' 281 - 01 SuiTE, 03
aTOS. SL, COPA, COllNHA, LAVANDERIA,
BWC E GARAGEM.

BAIRRO ÁGUA VERDE
RUA WALLY ENILIA MOHR, N' 301 - 02 QTOS,
SL, coz, BWC, LAY. E GARAGEM.
BAIRRO VILA RAU

RUA ERWINa MENEGOTII, N' 364 - 04 aTOS,
SL, COl, DISPENSA, GARAGEM.
BAIRRO ESTRADA NOVA

RUA JOÃO MIGUEL DA SILVA, N' 514- 03
aTOS, SL, Cal, DISPENSA, GARAGEM. CASA
DE ALVENARIA

APARTAMENTOS:

BAIRRO CENTRO
- RUA PROCOPIO GOMES DE OLIVEIRA - EDIF.
ISABELA - AP. 1001 - 01 SUITE MOBILIADA,
02 aTOS, SALA. COPA, COllNHA MOBILIADA,
LAVANDERIA, BANHEIRO E GARAGEM.
- RUA DOMINGOS DA NOVA EDIF. JACÓ
EMMENDOERFER-AP.102

01 SuiTE, 02 aTÓS, SL, COPA, coz. LAV., 02
BWC, DEPENO. DE EMPREGADA, CHURRAS.,
GARAGEM P/02 CARROS.
- RUA JORGE LACERDA, N' 310 - EDIF. STA
LUlIA-02 aTO, SL, COPA, coz, LAVD., BWe E
GARAGEM.

BAIRRO JGuÁ ESQUERDO
RÚA ADOLORATA PRADI, APTO COM 02 aTOS,
SALA, COlINHA. LAVANDERIA, BWC E
GARAGEM. - APTOS NOVOS

BAIRRO JGuÁ 99
RUA JOSÉ MAESTRI, SIN', 02 aTOS, SL,
COPA, COl .. LAVANDERIA, BWC, SACADA
COM CHURRASOUEIRA E GARAGEM.

BAIRRO AMIZADE

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

RUA 13 DE MAIO- EDF. MONT VERMONT-
AP.402 - 01 SuiTE +02 aTOS. SALA, COPA,
COllNHA, BANHEIRO, LAVANDERIA E 02
VAGAS GARAGEM.

BAIRRO VILA NOVA

RUA GUILHERME WALCKERHAGEN-SuiTE +

01 aTO, SL, COPA, COl., LAVANDERIA, BWC,
SACADA COM CHURRASOUEIRA E GARAGEM.

KITINETE
_

-

BAIRRO VILA RAU

RUA CARLOS lENKE, 224- aTO E COlINHA,
BANHEIRO E LAVANDERIA.

SALA COMERCIAL:
BAIRRO VIEIRAS

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

RUA PROF. MARINA FRUTUOSO - PROK SUP.
ANGELONI

SALAS COMERCIAIS-VÁRIOS TAMANHOS.

BAIRRO ILHA DA FIGUEIRA

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

BAIRRO ILHA DA FIGUEIRA

1.200m2 - RUA JOSÉ THEODORO RIBEIRO, LT
36 e 37 - R$ 600,00 + IPTU
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'Um novo conceito em conforto para você!
Edificio

,.

D
,

6 Pavimentos
8Ylpartamentos
2Ylpartamentospor andar
1 ou 2 vagas de garagem
Eieoador
;irea de fazer com espaço
gourmet, piscina com áeck_
efitness center
Projeto paisagístico no fia[[
de entrada

.: iMedidor individuaide água
'. Localização prioileqiada

- centro da cidade

.Jlpartamento
:- ;irea totaide 174m2

1 suíte e 2 dormitôrios

Sacadagriff
Safa com porcetanatto

• Ylca6amento em gesso
• Infra-estrutura para
ar condicionado tipo Split

PROJETO

Cedro Móveis.

(i\(o CentroJ� t r

de Jaranua.

BONAJR 3D

EXECUÇÃO
_--

A31NCORPORADORA

VENDAS

Entrada + Saldo
pereeledo em até SOx

AV. MAL. DEODORO DA FONseCA

....
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IMÓVEIS -----------------j

Compra, Vende, Avalia, Aluga, Administra
'Casa, Lote, Apartamento, Chácara.

www.bartelimoveis.com.br

I '���N":-:1f�.a,��#-. ,,'�. -"r>; '"'.- ....H<tn�"�"� ·7'.����"�;'ol!'�""�."'!;·��'�'}.

�(4:�l�'�.�7�º� l' t>33' I' ',Fit�NTÁO_9658-�584
I

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

Ed. layne Fernanda

Bairro Czerniewicz

ENTREGA 00 APARTAMENTO EM dULHO OE 2008

Oe R$135.00QOO por R$120.00qoo'

DADOS DO APTO:
01 Suíte + 02 Dormitórios
Sala de Estar e Jantar
Banheiro Social
Cozinha
Sacada com Churrasqueira
Lavanderia

Vaga de Garagem.

DADOS DO EDiFIC'IO:

'r'04 pavimentos
13 apartamentos
Salão de Festas cf Churrasqueira !
Playground i
Portão e Porteiro Eletrõnico i
_._-------_._._-_ - ..

_----

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

, Banheiro Social
Cozinha
Sacada com Churrasqueira
Lavanderia I' Vaga de Garagem.

Localização:
Bairro Baependi

Entrega em Novembro de 2009
Valor: a partir de R$ 72.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



IM"ÓVEIS o CORREIO no POVO m
FIM-DE-SEMANA, 31/01 DEJUNHO DE 2008 ....

COMPRA • VEN�A • FINANCIA· AVALIAÇÃO
CONSULTE- NOS SOBRE OUTROS IMÓVEIS_ t 3376·1804

9904·2076
OSNI CARDOSO QE AGUIAR

Corretor de I I
(47) 3373.1343
9923.4221
PLANTÃO PERMANENTE

aguiaLci@bol.com.br

Corretor de Imóveis
CRECI "°12567

CRECI12152

e-mail: marquardlimoveis@gmail.com

Rua Pastor Alberto Schneider, 1945 - Barra do Rio Cerro
RUA 28 DE AGOSTO, 3062 - BAIRRO-AMIZADE-se ALBERTO G. MARQUARDT

Ref 075 - Barra do Rio Cerro - Casa de

Alvenaria (em construção) cf 128m' - 1 suíte

+ 2 qtos, bwc social, sala, .cozínha, copa,
garagem cf vaga para dois automóveis, área
de serviço, área de festa cf churrasqueira -

Terrenoc/ 336m' - R$ 150.000,00

Ref 074 - Rio da Luz - Terreno c/412m2 - R$ 48.000,00
(Próximo Posto Rio da Luz)

Ref'065 ,. ERVINO - Terreno

c/364m2 (120m da praia)

'BAIRRO - GUAMIRIRANGA
Cod. On - CHACARA c/ ÁREA 20.000,00M' ,

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

NEGOCIAVEIS

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

BAIRRO - QUATI - Cód. 068 - LINDO TERRENO
C/ 25.346,25M', APROVADO PI Q PLANTIO DE

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

Ref072 - Rio Cerro - Terreno com
I 27.000m2 - R$125.000,OO

Ref 060 - Rio Cerro II Terreno c/ 1 OO.OOOm' - R$ 85.000,00

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

vaga de garagem
pf 2 veículos, Rua
Bernardo
Dornbusch -

Residencial-Caribe

3371-2117
Acesse outras opções em nosso novo site

INTERMEDIÁRIA DE IMÓVEIS LTDA. www.interimoveis.net.

VENDE: ILHA DA FIGUEIRA - Terreno cf área total
304,50 m2. Rua Rio Grande do Norte. Apenas: R$
50.000,00

.

ALUGA: JARAGUA ESQUERDO - Casa em alvenaria,
contendo 3 dormit., sala, coz., lavand., bwc.tavabo e

garagem. Rua Luis Spézia (Próx. Acaraí). Aluguel: R$
900,00
ALUGA: VILA NOVA - Apart. NOVO, 3 dormit.' (sendo 1
suíte), sala; cOZ., lavand., bwc social, sacada cf
churrasq. e duas vagàs garagem. Residencial
D'Angelis (Próx. Igreja Rainha da Paz). Aluguel: R$
800,00
ALUGA: CENTRO - Sala comercial cf móveis, ideal
para consultórío;com área 108 m2. Av. Mal. Deodoro
da Fonseca (defronte Agência Caixa) _
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IMÓVEIS
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iNiOBILIÁRIA

_��ml)�
www.itaivan.com.br
e-mail: itaivan@itaivan.com.br

PROJETOS ARQUITETÔNICOS IINTERIORES
REFORMAS I ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS

Ref. 4553 - Czerniewicz - Resd. Juliana'- Apto
Novo em Cosntr. c/ 71,62m2 - Suite - 1 dorm -

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

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

OFERTA
De R$ 95.000,00

._; Por R$ 88.000,00
Rei. 4642 - Vila Lalau
- Apto 1 D7,88m2 - 2
dorm - bwç - sala -

sacada - copa - coz -
-

lav - desp. - gar -

R$95.000,OO
Ref. 4637 - Vila Baependi - Condo Hesd. Bartel

- Apto c/ 91,06m2 - Suíte - 2 dorm - bwc - sala
estar/jantar - coz - lav - gar - R$119.000,OO

Ref 4643 - Vila Nova - Resd. Toscana - Apto
Novo c/ a6,OOm' - 2 dorm - bwc - sala

estar/jantar - coz -Iav - gar - sacada c/ churr
- apto todo mobiliado - entrada R$55.000,00

+ financiamento - R$123.000,OO

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

móveis - lav - gar - sacada c/ churr -

R$12S:000,OO

Ref. 4606 - Czerniewicz - Resd. Layne
Fernanda - Apto c/ a5,OOm2 - Suite - 2 dorm
- bwc - sala estar/jantar c/ sacada - coz - lav

- gar - R$130:000,OO

Rua Padre Pedro Francken, 217 - Centro - Plantão de Vendas - 965.1-3412/9934-0019/9926-2929/99Q8-1520
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IMÓVEIS
A Chave do Melhor

Negócio, agora também
em Jaraguá do Sul!

- 9119-8445
PLANTA024H

9119-7130

--·IIWI·i ["1
Realizando oemelhores negócios

0152 - Apto novo no Centro de Jaragua do Sul.c/ 02 dorm;
closet; estar intimo; estar social, sacada; coz; banheiro;

despensa; lavand; gas cental; porta gar. automat, Varanda, c/
garagem, Chúrrasq; Piso Cerâmico. Valor: 120,000.00.

Sendo 40% +50x di(eto c/ proprietário.

0174 - B.TIFA MARTINS:Casa C/ 02 dorm; estar social; coz;
banheiro; lavand; Depósito; C/ garagem p/01 carro; Piso

ceramico e 02 kit nets no terreno de 325m2 Valor: 120,000.00.

0678 -(BARBADA!)B. ÁGUA VERDE: Casa em Jaragua do Sul C/ 03 dorm; estar intimo; estar
social; coz; banheiro; lavand; Laminado Mad; Varanda; Forro Mad.; Depósito; c/garagem; Piso

Ceramico e TERRENO C/550m2. Valor: 90,000.00. Sendo 50.000,00 + parcelas.

0449 - Apto(na
planta)57 m', no
Bairro Vila Nova,
Jaragua do Sul, 02
dorm; estar social,
sacada, cozinha,
lavanderia, gas
central, Varanda
Laje, C/garagem
Piso Cerâmico.
Valor: 75,000.00.
Sendo 40% + 50x
direto c/
proprietário.

0396 - B.VILA AMIZADE: CASA .de mad. em
Guaramirim C/ 03 dorm; estar social;

banheiro; despensa; Forro mad.; Laminado
.

mad.;Varanda; C/ garagem e TERRENO
C/570m' . Valor: 34,000.00.

0590 -APROVEITE! BARRA: -Ierreno C/ 615m'
em Jaragua do Sul. Valor: 27,000'.00. Aceita-se
carro no valor R$20.000,on + 7.000,00 a vista.

0476 - B.SEMINÁRIO: CASA C/04 dorm; estar
social; coz; banheiro; lavand; Forro mad.;

.

Varanda; C/ garagem; Churrasq; Piso ceramico.
Valor: 60,000.00.

0190 -LINDO SjTIO em Corupa C/ 01 Casa de
03 dorm; sala; cozi; banh; lavand; Forro mad;
Fogáo Lenha; Churrasq; Piso Ceramico; Cf

garagem e terreno; 50.000m' Valor:
170,000.00. Aceita-se proposta.

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

Cerarnico: Valor: 76,000.00.

0220 -B.CENTENÁRIO- CASA em jaragua do Sul
C/04 donn; estar intimo; estar social; banheiro; coz;
despensa; lavand; armaria coz; Varanda; Forro Mad.;

Depósito; Laje;C/ garagem P/04 CARROS; Piso
Ceramico. Valor: 150,000.00. Aceita-se Proposta.

0301 -ED. TERRA BRASILlS: APTO novo no

Jaraçua Esquerdo C/ 02 dorm; 01 suite; closet;
Banh; 'Sala jantar; Dep.empregada; Lavand; Gas
central; sacada churrasq; Depósito; 01 vaga
garagem e piso ceramico. Valor: 156.000,00.

0193 -B.CENTRO- CASA em Shoereder C/03
dorm; estar social; coz; banheiro; despensa;

lavand; armaria coz; piscina; porta gar.automat;
Farro PVC; C/.garagem; Piso cerâmico e

TERRENO C/ 527 m'. Valor: 121,000.00_

0431 -JA[)AGUA ESQUERDO- CASA c/ localizaçâo
privilegiada em loteamento de alto padrão C/02
dorm; 01 suite;sala jantar;laje; ohurrasq; 02 vagas
garagem; coz; banheiro; despensa; lavabo; lavand;
ar condic.; Piso Cerâmico e TERRENO C/400m'.

Valor: i85,000.00.

0439 -APROVEITE!- B.JOÃO PESSOA: .CASA C/
107m' em Jaragua do Sul,C/ 02 dorm; estar

social; coz; banheiro; lavand; Depósito; Varanda;
Piso Cerâmico e TERRENO C/465m'.

Valor: 88,000.00.

0658 - B.AMIZADE: SÓ ESSA SEMANÁ Casa C/
01 dorm; estar. intimo; estar social; coz;

banheiro; Laje; C/ garagem p 01 carro: PiSô
Cerâmico e TERRENO C/350m'. Valor:

7.0,000.00. Aceita-se proposta.

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

487.5Om': Valor: 127,000.00. Aceita-se casa ou

terreno em Guaramirim como parte do negócio.

0391 - B.vILA RAU- CASA C/ 02 dorm; 01
suite; estar intimo; estar social; sala jantar;

sacada; coz; 02 we auxiliar; despensa.Iavand:
armaria coz; grades; por ta gar.automat;
Varanda; Laje; C/ garagem p/ 03 carros;

Churrasq; Piso Cerâmico e TERRENO C/750tn'.
Valor: 23Q,000.00.

0546--B.VILA NOVA: CASA C/3 dorm; 01 suite;
estar social; Sala jantar; coz; banheiro; lavabo;
armaria coz; Laje; Varanda; Sacada churrasq;

Deposito;c/ garagem p/06 carros; Piso
ceramico. Valor: 220,000.00.

0661 - CHÁCARA na Estradá Canivete em

Guaramirim c/6.000 pés de pupunha; 2.500 pés
de banana; árvores frutíferas; nascente de água;
01 casa de mad. e TERRENO C/69.431m' Valor:
240,000.00. Aceita-se proposta: Casa ou terreno

prox. ao centro em Guaramirim.

0701 - HAVAí: CASA:C/ ótima localização em

Guaramirim, C/ 02 dorm; 01 suite; lavand; coz;
Varanda; laje; Salão festas; Depósito; 02 vagas
garagem; Ghurrasq; Piso Cerarnico e TERRENO·
C/550 m' . Valor: 140,000.00. Aceitaproposta.

, v
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• Compra • Vende • Alug-a • Administra

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

Fax: (47) 3275-1500 I Plantão: 9975-1500,
e-mail: imbchale@netuno.com.br I Site: www.chaleimobiliaria.com.br .

Imobiliária ,

. oeNcel='e6\41\tETISTA LOF"T· v. Mal. Deodoro da Fonseca
Próx. Marcatto Chapéus.

CRECI643-J

Áptos com áreas de:
Área total estimada: 75,OOm2.

Área privativa estimada: 40,,75rn2.
Área total estimada: 69,00m2.

- Área privativa estimada: 36,90m2•

DIVISÕES INTERNAS
01 suíte, cozinha c/churrasqueíra, lavanderia, sala de

estar/jantar e 01 .'lag� defga��gem 'no moderno conceito de
lott, sem paredes fixas.

Demais Informações do Imóvel
Edifício cl 12 andares, sendo 06 apartamentos por andar;

.

salões de testas c/ churrasqueira, elevador, tubulação pltv
a cabo, fio terra p/..computador, portão e porteiro,

.

eletrônico e todos os ambientes cl iluminação direta.

�
_.,,--

.....�.•........!�r�'·
1

Etapa da Obra: �eboco externo/interno e Pintura externa.
Ultimas unidades á venda.

Construção pelo sistema de condbmínio fechado á preço
de custo .

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



IMÓVEIS o CORREIO DO POVO ft�
FIM-DE-SEMANA, 31/01 DE JUNHO DE 2008 1.1:.1

2004 - EXCELENTE TERRENO C.ENTRAL Cf
2.294,52M'. CONDo RES. FECHADO. R$
315.000,00
2006 - TERRENO CENTRAL (SERVIDÃO) Cf
789,90M'. R$190.000,00
2010 - TERRENO CENTRAL cf 337,50m'
(13,50x 25). R$160.000,00
2162 - CZERNIEWICZ - Próx. PAMA cf406m'
(15x27,06).R$85.000,00

.

2195 - ILHA DA FIGUEIRA - Próx. Indumak.
Linda Vista da cidade, cf856m' (29,60 x 21 x

41 ,50x40). R$ 93.000,00
2225 - TERRENO - iNICIO JARAGUÁ

,.=_--------��-_i. ESQUERDO _ EXCELENTE LOCALIZAÇÃO Cf
AREA DE 2.652M'. R$180.000,00
PMIAS
2437 - TERRENO Cf454,55M' (15,50 X 21,50)
- LOT. RADUN - BARRA VELHA. R$ 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

3275·5000..,

Quer ver maiS?

1(�;ConsOlte:.
tH-)�:: )k, ." >

www.gifolla.com.6r

....

:!l
õ
o

ij
w
II:
e

Plantão: 9979·7750

IMÓVE'IS R. BARÃO DO RIO BRANCO, 650 " CENTRO" JARAGUÁ DO SUL ". SC

1100 "

SOBRADO "TIPO
LOFT" com

aprox. 250m2, 2
suítes.
Mobiliado.

1414 - VILA NOVA - SOBRADO
c/290m2 em terreno c/450m2 (30x15)
c/ sala de estar, sala de jantar, 3 quartos,

2 bwc
.

s, chur. integrada c/ sala TV,
despensa, lavanderia, despensa, terraço,

garagem. R$ 290.000,00

3020 - APTO CENTRAL (ED NOVO

MILÊNIO) cf 2 qtos, churrasqueira na

sacada, prédio c/ elevador.
.

R$ 115.000,00
1102 - CASAALV. - BARRA DO RIO CERRO c/210m2, terreno c/765m2 - suite + 3

quartos, churrasqueira, piscina com área de festas: APENAS R$169.000,OO

CASAS
600 - VILA NOVA R$ 2.805,00
602 - VILA LENZI R$ 655,00
603 - CENTRO - COMERCIAL OU
RESIDENCAIL Casa em alvenaria (470M2)
com suite master com closed e banheira, 4
quartos - todos com sacada, banheirono piso
superior e no térreo tem escritório, salas estar
e jantar, sala intima, copa, cozinha, área de

serviço, despensa, quarto de empregada,
banheiro de serviço, em terreno de 990m2 (55
xI8).
608 - CORupA cf 3 quartos. R$ 385,00
609 - JOAO PESSOA cf2 quartos. R$ 335,00$
611 - 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$455,00
623- .VILANOVAR$ 2.205,00
625 - VILA RAU 3 quartos R$ 555,00
630 - AMIZADE R$ 505,00
631 - CENTRO - cf2 quartos R$ 555,00
632 - VILA NOVA R$ 805,00
APARTAMENTOS
633

.

- CENTRO cf Su�e + 2 quartos. R$
1.305,00
635 - CENTRO Cf03 quartos. R$ 755,00
636 - DA FIGUEIRA R$ 455,00
638 - NOVA BRASILIA Cf suíte + 2quartos. R$
855,00
639 - I NOVA BRASILIA Cf suite + 2quartos.
R$ 855,00'
641 - Apto 2 quartos - CENTRO R$ 455,00
642- CZERNIEWICZ - cfl quarto R$ 305,00
643 - CENTRO - cfl 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 suíte + 1 quarto R$
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 Cf O quartos - R$ 645,00
669 - VILA NOVACfl quartos - R$ 385,00
670-VILARAUCfOl quarto-R$425,00
671 - VILA NOVA cf 03 quartos. R$ 670,00
674- CENTRO cfl quarto. R$455,00
675 - CERNIEWICZ - cf 02 quartos R$ 485,00
676 - CENTRO - cf 03 quartos R$ 705,00
679 - CENTRO - cf suíte + 02 quartos R$
1.005,00
681 - CENTRO cf 1 quarto; R$ 295,00
682 - VILA RAU Gf2 quartos R$ 455,00
686 - NOVA BRASiLIA cf3 quartos R$ 585,00
689 - JARAGUÁ ESQUERDO cf2 quartos, R$
675,00
SALAS COMERCIAIS
802 - R$385,00
803 - BARRA DO RIO CERRO cf aprox. 120m2,
R$905,00

.

804 - VILALALAU duas salas:R$ 705,00e R$
605,00
805 - CENTRO cf aprox. 70m2, R$ 355,00
807 - BARRA DO RIO CERRO - cf aprox. 175
m2. R$IA05,00
808 - 'SALA COMERCIAL - BARRA 00 RIO
CERRO - R$ 285,00
811 - VILA RAU - R$ 355,00
812 - SALA COMERCIAL - BARRA DO RIO
CERRO - cf aprox. 330m2. R$ 3,600,00 ou
2 com 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 - CE'NTRO� 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 cl R$ 2.000.00
827 - CENTROcf150m2 R$I.705,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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RES. TERRA BRASILIS RES.TERRACOTA Residencial 'Moradas da Serra

IMÓVEIS-----------�

planeta :�O:R��?�.!7-�ÚOIr

www.imoveisplaneta.com.br/imoveispianeta@terra.com.br o CEP 89251-400 - Jaraguá do Sul! se

PLANTÃO AOS SÁB, DOM E FERIADOS NO 9176-0064

, .

ove
•

I

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

para ocupação imediata! Área de 141 ,5m2.

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

até 50 meses!

Preços e condições de Lançamento!

APTOS TORRE B ENTREGA A PARTIR DE JAN/2009

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

À partir de R$ 111.279,88

CENTRO - cod 1074/08 - apto
mobiliado, com 01 suíte + 02

quartos, sala, cozinha, sacada com
churrasqueira e duas vagas de

garagem. Com 182m2 deárea total.
Prédio com piscina integrada á área
de festas e sala de home theater.

Cód, 1087/08 - Chácara com Sobrado
com 39.600,00m2, próximo à prefeitura,

ÓTIMA VISTA. R$255.000,OO.

ILilllXjOA
1. W2!07 - Casa

0211+05, S;êla,
a, área de festas

e qªragem, Qtlma ..

locãflzaçãof?fua es

pavimentada, Com
t 62m2 ee área
construfda, e terreno
com 420m2• VILA NOVA cód.A. 019/07 -

comerCiál nlma 25 de J

R�,;l�QIOOO\(Q

� "'"

d¥9�' 1084/08 - Terreof0lJlla Lenzi -

''i'próximo Colégio Giardirié Lenzi, rua
pavimentada, com 443,85m2•

Sal\lts CoÔleíidi'aiso':'· -·co- '",%,h

NtOVAS no Centro.
Col1;sulte-nos!

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



IMÓVEIS

TERRAPLENAGEM
Caminhão e retroescavadeira

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

Juliana Majcher Santos
Corretora de Imóveis
Protocolo Creci 2008.24.02.00676
julianamajcher@terra.com.br

Plantão: 8434-2371

,

Residencial layne Fernanda

••-. Aptos com COZINHA PLANEJADA
TODESCHINI, suíte + 2 quartos,
sala eslar/jantar, sacada c/
churrasq., área de serviços,
BWC, vaga de garagem. 95 ou
100m2 de área privativa.

churrasq., cozinha, lavanderia, garagem.
Aptos tipo 2, 3 e 4: Suíte + 2 quartos, sala estar/jantar,
cozinha, lavanderia, sacada c/ churrasq., BWC, garagem.
localização: Centro
Entrega: Jan 2010.

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.

Residencial Gomes - Centro
Aptos com suite + 2 quartos, BWe, saia estar/jantar, cozinha,
lavanderia, sacada com churrasqueira, vaga de garagem.
Área privativa: 95,33m2 - R$120.000,00
Área prívatíva: R$ 81, 17m2 - R$ 115.000,00
Últimas unidades!!!

�. "0 <0'0 •••• LANÇÁMENTO!
.

,

Casa em consfrução no Czerniewicz - próximo ao centro -

'.
com possibilidades de personalizar o projeto! Informe-se.

,J
� .' , ,.�.

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

Agende uma Visita
pelo fone 47 3275-1447

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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FlM·DE;SEMANA, 31/1 DE JUNHO DE 2008 IM'ÓVE1S

www.dejaimoveis.com.brldejaimoveis@netuno.com.br

Reaeizruula ôeu �wdw.
Fone/Fax 47. 3275 ...2990

PLANTÃO
9181-1112 I 9181-1114
9113:'5412 I 91�3-?900

REF.127 - Barra do Rio Molha - Terreno com

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

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

rua asfaltada. R$ 65.000,00

REF.99- Centro - Cobertura com suíte com closet,
2 dormitórios, 2 salas, cozinha, lavabo, piscina,
sala home teather, garagem 3 carros. 40 x de

R$ 19.000,00

REF.02 - Barra - Apartamento com sJlíte + 2

dormitórios, sala com sacada e churrasqueira,
banheiro, área de serviço com sacada, garagem. A

partir de R$130.000,00.

Edson Müller
CRECI:8530

IMÓVEIS
Investimento Seguro

3372-1081 9608-0000'

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



��. a� 3275·3300 I 3055·0707

SP'EnI ·T.O
. msn: espeditoimov�iS�hot�ail.com

.

.

,

' skype: espedito.lmovelst .

,

'

, vendas@espeditoimoveis.com,br
. -

,r "' '-- - - - -- � - -

Espedito 8422-7895
9996-6400

Karina 8422-7894
"Walter 8823-0207
Wanderlei 8418:.6786,

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

* 3 dormitórios + 1 suite e dependência
reversível, com 1 vaga na garagem.
* 2 dormitórios + 1 suite.
* 1 dormitório + 1 suite,
* 5 salas comerciais.
* 12 pavimentos

.

* Churrasqueira na sacada;
* Piscina, salão de festas;
* Playgrond;
Finànc; direto cl a construtora,
financiado em at�120 meses.

Aceita-se outros

imóveis como parte
do pagamento

(terrénos, casas e carros)

u� Segul1'da
8h30 às f2h é 1

Ref. 553 - Chácara com casa, 05 dormitórios e

demais dependências, garagem, lagoa.

Itacolomi 2 - Casa de alvenaria na planta, 02
dormitórios +, Ol suite e demais dependências, 02

vagas na garagem.

Ref. 524 - Terreno com área total de 11 ,304m',
plano ..

Fale com um Corretor Online acesse o site: www.espeditoimoveis�com.br
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COMPRA l-VENDE
Fone/Fax:(47) 3373-3404
E-mail: vendas@imobiliariaws.com.br
•!aA�tllftffml'illi:!\liRI'!II\ít�i"•.21)t;� 1\W...i.JlIiW�\'_:rlh,-.s�d,���"a�S:���I�£4_

www.imobiliariaws .com.b r

ws
Rua: Norberto Silveira Junior 233 Centro Guaramirim SC

Amizade/Guaramiri
m linda casa em

alvenaria com 1 suíte
com closet, 2
quartos, sala, copa,
cozinha, lavanderia e

1 banheiro. casa
com móveis sob
medida, otimo
acabamento e 130m'
de área construída.
R$ 180.000,00

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

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

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

I

I
f
'.

ref 0080 Cenlro/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 commóveís sob medida. Galpão com

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

t

t
{

comercia/residencial com 2

apartamentos com 200m' cada e moveis
sob medida, contendo 1 suíte, 2 quartos,
sala, copa, cozinha, área de serviços,
garagem e área de festas com piscina
otimo acabamento. sala comercial com
400m' e galpao com 150m'. área do

terreno 1.288,GOm'

I
t
I· c

I.
Rei 0076 Joao pessoa/Jaraguá do sul
Linda casa em alvenaria com moveis sob
medida, 1 suíte, 2 quartos, 2 salas, capá,

cozinha, lavanderia, 3 banheiros,
escritório, 2 vagas de garagem e área de
testas com piscina. Casa toda murada

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

ReI 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 coin 86m'. Financiavel pela caixa
economica federal. R$ 1)0.000,00 cada.

Rei 0079 Ávai/Guaramirim vende-se
casa em alvenaria, com 4 quartos, sala,
cozinha, banheiro, área de serviços e

garagem. Casa toda murada eorn 144m'
-

e terreno com 450m'. R$ 90.000,00-

-Ó. ReI. 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 cf 542m'.

R$-350.000,00

rei 001.O Imigr;mies/Guaramirim vende
se linda easa no bairro imigrantes, com
moveis embuücos contendo 2 quartos, 1
suíte, sala, cozinha, banheiro, lávanderia e

garagem. 160m' de área construída e

terreno com 308m' R$160.000,00

Financiamentos

CAIXA
CAIXAECONÔMICA FEDERAL.
Facilitamosseu crédito junto a CAIXA

... Casas Prontas
* Lotes a venda.em
diversos pontos da cidade.

* Loteamentos Próprios

Anúncios com validade de 5 dias após a veiculação.

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

altura de seus sonhos ruas pavimentadas e

arborizadas, passeio estilo americano, praça
.

urbariizada cf plyground e 67% de area de

floresta nativa.

1'1
Ref. 0005
AVAI/GUARAMIRIM
vende-se linda casa em

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

'

banheiros, área de

serviços, garagem,
área de festas e

piscina. 270m2 de área
construída terreno com

360m2. otimo

ReI. 0013 AVAI/GUARAMIRIM linda casa no

bairro Avaí 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 caixa economica
federal. R$ 80.000,00

TERRENOS
• ReI. 0067 AVAí 360 M' R$ 25.000,00
• Ref. 0032. TERRENO NO BEIRA RIO R$
30.000,00
• Rei. 0046, MASSARANDUBA area de terra com

283.000,00 M'
• ReI. 0050 vende-se terreno no bairro VILA
CAROLINA COM 400M' R$21.500,00
• ReI. 0034 VENDE·SE TERRENO, NO AVAl R$
27.000,00
• Rei. 0053 VENDE·SE CHACARA EM
GUARAMIRIM /BRUIDERTHAL ,com 200.000 m'
de area, com.mata nativa, 2 lagoas, nascente �e
agua, otimo pará lazer;há 2.000 metros da rodovia
do arroz.'R$168.000.00.
-. Rei 0072 A\tai/Guaramirim vence-se terreno
'com 366m'. R$ 42.500,00
• Rei 0082 Ilha da Figueira/Guaramirim vende
seterreno na entrada da Ilha da Figueira com

5.000m2. terreno com escritura, ótimo para
galpão. R$ 26Õ.000,00

�
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ALUGUELAPTO.Seu imóvel está aqui.

[b)
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 éspeciais. 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

.. ? "

CRECI1583-J �
@VENDE ®ALUGA
@ADMINISTRA

www.imobiliariahabitat.com.br

3371.8009
PLANTÃO DE VENDAS 8405-6125

, .

www.imobllicidahabitat.cç!fl:br :�;:h'abitai@t��bi_li'�riahabitat.com.br RU�"Felipe Schmidt, 157 (próx. Millium) Centro

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

www.imoveisemjaragua.com.br

CASAS CASAS/APARTAMENTOS
ReI. 2091 - Casa _ Vila Lenzi - madeira R$ 65.000,00

_"

Ré1.1871 - Casa - Amizade - 2 dormitórios, sem garagem. R$ 65.000,00
ReI. 801 - Estrada Nova - casa alvenaria R$ 70.000,00
ReI.1851-Rau- 3dormITórios, sala, cozinha, bwc (forro de madiera) R$ 70.000,00
Rel.l00l - Jaraguá 99 - 3 dormitórios, sala: cozinha, bwc. R$ 75.000,00
Ref, 1721- Casademadeira - São Luiz - 2dormitórios - Rua asfaltada R$ 75.000,00
ReI. 1921 - Apto - Novo na Barra do Rio Cerro - 2 dorrnítónos, 1 vaga de garagem R$
85.000,00
ReI. 1991 - Casa -João.Pessoa - 2 dormitórios, bwc, garagem - R$ 80.000,00
ReI. 1672 - Vila Lalau - apto em construção, Residencial Vermont! com 2 dormitórios,
sacada c/churrasqueira, garagem, a partir R$ 90.000,00
Rel1901-Rau-l surte, 1 dormITório, bwc, garagemparadois carros. R$11 0.000,00
ReI. 1401- Barta Velha - casa 5 dormIT.demais depend. R$ 85.000,00
ReI. 2111- Casa - Guaramirim-4 dormitórios, 1 bwc, garagem R$ 85.000,00
ReI. 2101 - Schroeder- semi acabada, 3 dormitórios, bwc, garagem R$ 90.000,00
ReI. 1701 - Água Verde, 2 dormitórios, cozinha, bwc, lavanderia R$ 95.000,00
ReI. 541 - Ilha da Figueira - casa alvenaria - 65m' - terreno com duas casas - casa

madeira�57m" terreno esquina - R$11 0.000,00
ReI. 1891 - Três Rios do Sul- R$110.000,00 com 3 onrmitóríos. 1 bwé, e garagem
para dois carros. _

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

..,

ReI. 2041 - Casa - Vila Lenzi - 2 dormitórios, R$120.000,00
ReI. 1 091 - Casa 3 dorm. 2bwe, 2 salas portão eletr., piscina R$125.0ÓO,00
Rei, 1241- Vila Nova - casa 130m2 madeira - R$130.00g,00
ReI. 1661 ' Centro - apto em construção, HesidenoislAquarela, com 1 SUIte, 2
dormitórios, cozinha, garagem, sacada c/chur, cl 119m'. R$140.000,00
Re1.1841- Araquari- Sobrado com3dormitórios, 3 bwc R$140,000,00
ReI. 2031, Casa - Santa Luzia - Residência e 2 salas comerciais, R$140.000,00
ReI. 1811 - Chico de Paula - Casa mista com 3 oorrnitõrios. 2 salas, área de festas

c/churrasqúeira e piscina R$160.0ÓO,00
Rei. 581 - Casa - Sobrado, Chico de Paula - 3 dormitórios, garagem p/2 carros R$
160.000,00

.'

.

Ref. 831-Vila Limzi -5 quarios, sala, copa, bwc, SUITe, chur., cozinhaR$180.000,00
ReI. 11 01- Centenário - 2 casas nomesmoterreno 150m'+70m' R$180.000,OP
ReI. 1512 - Casa - Barra Velha - Sobrado cl suite, 2 dormitórios, lavabo, churrasqueira
�$ 200.000,00
Ref. 2141 - Casa - Figueira - Sobrado cl suite, 3 cormsónos, 2 vagas de garagem R$
210.000,00

. ReI. 1831 - Chico de Paula, 4 dorm.: 2bwc, 2 vagas de garagem R$ 230.000,00
ReI. 2(3) - Casa, - Amizade - Suite, 2 dormitórios, lavabo, área de festas, garagem p/2
carros- R$ 230.000,00
ReI. 1211 - Casa - Vila Lenzi - sute, 2 �ormitórios, churrasqueira R$230.QOO,00-

ótimo para ponto comercial.
ReI. 2001 - Apto - Vila Nova com 1 suite, 2 dormitórios, 1 vaga de garagem R$
250.000,00
ReI. 1511 - Barra Velha'- sobrado "alto padrão" R$ 260.0QO,00
ReI. 1 041 - Barra Velha - sobrado lindo prox a praia R$ 270.000,00
ReI. 1911 - Figueira - suite, 3 dormitórios, 2 bwc, garagem 2 carros R$ 270.000,00

-

•

ReI. 1521 - Baependi - sobrado alto padrão "interno inacabado" prox recr. Marisol R$
385.000,00
Rei. 2121 - Área.- João Pessoa - 7500m2 - com uma casacom 3 dorm. R$ 400.000,00
Ref. 281 -

_
Penha -casa alto padrão "frente pi o mar" R$ 550.000,00

ReI. 1571 - Centro,sala comercial ótimo paracllnica, el 255m' + 2 aptos 275m' +.
sobrado e/piscina R$I.00D.000,00

SALA COMERCIAL
Rei 1491 - Rau - sala comercial cl garagem (prnx. Unerj) R$ 35.000,00

TERRENO
ReI. 774/775 - Jaragua Esquerdo -prox. arena - R$ 68.000,00
Rei 431 - Jaragua Esquerde� R$ 45'.000,00
Ref.1731-Járaguá Esquerdo R$46.000,00
ReI. 514/515 - Chico de Paula - terrenos 432m' R$ 47.000,00
Re1.1801- Água Verde- 455m2 R$ 55.000,00
Re1.1961- '(erreno-Chicode Paulo 350,00m2 R$ 55.000,00
Rei. 1951 - Terreno - Chico de Paulo 392,00m2 R$ 55.000,00
ReI. 1541 - Rau - terreno 360m' R$ 58.000,00
ReI. 2021 - Vila Lenzi - 406m2 - R$ 60.000,00
Ref. 2081- Terreno- Vila Lenzi - 406m2 R$ 60.000,00
REf. 1252 - Chico de·Paulo - 445.50m2 R$ 70.000;00
Ref. 852 -Ilha da Figueira- terreno 1300m' R$ 71.500,00
Re1.1681- IIhadaFigueira-370.80m2R$7S.000,00·
Rei. 1531-lIha da Figueira -terreno 38S,17m'- R$ 76.000,00
ReI. 1532 - Ilha da Figueira - 503.30m2 R$ 90.000,00
ReI. 1881 - Barra do Rio Cerro - ótimo para comercio - 620,SOm2 R$ 92.000,00
REF.1861-JGUÁESaUERDO-COND. DASAZALÉIAS (Cond. Fechado)R$125.000,00
Rél. 1941 - Terreno - Vila Lenzi 2S0,000m2 R$ 250.000,00

SíTIO / CHÁCARA
Ref. 861 - Molha/Massaranduba - 260.000m' R$ 95 000,00
ReI. 1931-Área - Manso 200.000m' R$100.000,00
ReI. 551 - Corupa -1 casa de alv. "estilo chale" - 40.779,00m - R$ 105.000,00
Rei. 741- Rio da Luz - 2 casas c/72m', em alv., água corrente- 6.200m- R$120.000,00
Rei .1141 - Garibalde-areade 5777m2 com casaR$ 220.000,00
Rel.1741- Garibaldi 75000m2 R$ 320.000,00
ReI. 663- Massaranduba -7lagoas casas, areadelesta238.000m'. R$ 600:000,00

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

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

Casa com 3 dormitónos, 2 salas, piscina,
ortão eletrônico R$125.000,00
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3376·3659
Rua Barão do Rio Branco, 77 - SI 2 - Centro - Jaraguá do Sul.

Veja!!! OpçõelS de imóveis aqui!
Adquira o seu! .

*Ref. T 5001- Barbada
Guaramirim - Amplo Terreno
c/ 200.000 m2, c/nascentes:
ideal para chácaras.

Aproveite por
.

R$ 86.000,0,0.

"�/., �,

Rei. SC 3000 e Centro - Sala
Cômerciàl. R$ 57.000,00.

Ref. R. 2006 - Três Rios .do Norte - Residência(!!7
m') 4 quartos., 2 salas, bwc, lavanderia, cozinha,
garaqem, escriturada. R$ 60.000,00 Negociáveis.

,Ref. se 3001 - Centro - Sala
Comercial. �$ SiOOO,GB.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

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

C�mpra . Ve-:,de . Aluga . Administra seu Imóvel e Condomínio
ARIETUSA S. VEIGSDING (TUSAJ
Creci: 11.765

JADIEL VEIGSDING

Creci : 11707

Plantão: 8836-1971 I 8805-8708

Corretor de Imóveis
CREel - 13252 Compra, Venda, Locação e Administração

!Chácara com'

: 1.462.500m2, contendo.
'benfeitorias, 50 morços'
'de pastagem, 06,
'tanques de peixes, 8

.
nascentes e plantações.]
'Corupá-SC, valor:'

11.500.000,00. Terreno com 67.500m2• Com 15 mil pés
de eucalipto com idade de 5 a 7 anos.

Corupá, pelo valor de R$ 21 0.000,00

Terreno com 265.000m', a !

3 km do centro de Corupá '

,SC, pelo- valor de R$

!' 90.000,00. ,

.-�--_.-;----_._----------: Terreno de i i 500;;;', I
: 3.700 pés de banana I
! branca,01 casa de alv. de
, 120m2,rua Ervino Moreira,
[Corup á.Valo r de R$
i !�5.000,OO.

CORRETOR
,

-DE IMOVEIS

TERRENOS,

003 - Santo Antonio, terreno com área de 89.258,OOm'..
007 - Santo Antonio, com área de 62.352,OOm'.
020 - Corupá, terreno com.área de 945,OOm'.
036 - Nereu Ramos, terreno com 409,58m'. (terreno bern localizado)
037 - Nereu Ramos, terreno com área de 714,OOm'.
045 - Vila Lenzi, com 450,00m'
064 - E�tr�da Nova terreno com área de 89.000,OOm'
065 - Santo Antonio, com área de 105.000,OOm'.
069 - Nereu Ramos, terreno com 337,50m'.
1.09.- Nereu Ramos, área de 1!.470,OOm' (ótimo p/ indústria)
111 - Schroeder, terreno com área de 3.042,OOm'.
125 - Schroeder, terreno com 489,85m'.

R$ 500.000,00
R$ 120.000,00
R$ 30.000,00
R$ 47.000,00
R$ 97.000,00
R$ 55.000�00
R$ 180.000,00
R$ 70,000,00
R$ 25.000,00
R$ 250.000,00
R$ 45.000,00
R$ 27.000,00'

APARTAMENTO
033· Apartamento Baependi - condominia Bartel- cornt suite, 2 quartos, semi- mobiliado
046 - Apartamento -'Centro, com area total de 165,OOm' .

R$ 99.000,00
R$ 175.000,00

.
CASAS
010 - Jaraguá 84, Casa com 38,66m' e terreno com 207,55m'.
031 -Ilha da Figueira, casa de alv. c/ 132,OOm' e uma de mad. de 50,OOm' c/ terreno de 525,OOm'
(aceita apto de menor valor em Jaraguá, Florianópolis, praias .. .)
050 - Centro, com uma casa mista de 125,OOm' e terreno com 774,00m'. Aceita Proposta.
052·- Vila Lalau - sobrado residencial ou comercial com 395,OOm' e terreno com 375,70m'
061 - Amizade, casa de alvenaria com 38.99m' e terreno com 262,50m'.
074 - Nereu Ramos, casa de alvenaria com 108,OOm' e terreno com 322,OOm',
104 - São Luis, sobrado com 199,OOm' e terreno corn 350,OOm'

R$ 35.000,00
R$ 150.000,00

R$ 350.000,00
R$ 445.000,00
R$ 70.000,00
R$ 80.000,00
R$ 180.000,00

154 - Schroeder, casa de alvenaria com 48,OOm'.e terreno com 45Q,OOm2.
)

,155 - BR 280, sentido Gorupá, c/ casa de alv. de 170,OOm', lanchonete, mercado, borracharia, terreno c/ área aprox. de

20.000,OOm'. (aceita casa em Jaraguá). Valor a combinar

. 168 - Estrada Nova, casa de alv. c/ 70,00m' mais edícula (aceita carro na negociaçáo) R$ 70.000,00
175 - Nereu Ramos, casa de alvenaria com 72,OOm' e terreno com 378,OOm'. R$ 55.000,00
186 - Ribeirão Cavalo, casa de alvenaria com 1 OO,OOm' e terreno com 437,50m'. R$ 75.000,00
188 - Santo Antonio, sobrado com área dé 170,OOm' e terreno com 2.500,OOm'. R$100.000,OO

SíTIOS .,

026 - Santo Antonio, com área de 475.650,OOm'.
030 - Santo Antonio, com casa dealvenaria, rancho, lagoa, com área de 175.00Q,OOm'.
044 - Nereu Ramos,com área de 50.000,OOm', com casa, área de festa, rancho, lagoas.
1Z3 - Santo Antonio - com área de 80.0·OO,OOm'. aceita carro na negociação.

R$ 500.000,00
R$ 380.000,00
R$ 300.000,00
R$ 75.000,00

AlUGUEL
João Pessoa - casa de alvenaria -
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3370·1122 I 91171m1122 Ivana Capraro
Rua Guilherme Dancker, 161 - Sala 05 - Centro
Esquina corn a Rua Marina Frutuoso
CEP 89251-460 - Jaraguá do Sul - SC

www.ivanahnoveis.com.br
ivana@ivanaimoveis.com.br

Corretora de

Imóvei§
ReI. 1001 - CASA NO
BAIRRO AMIZADE,
LOTEAMENTO CHAMPS
ELYSSES, 1 SUíTE, 2
DORMITÓRIOS, SALA DE
EST,I\,R E JANTAR. COZINHA,
LAVANDERIA, BWC SOCIAL,
GARAGEM PARA 2
CARROS. PREÇO:
R$275.000,OO

Foto 2013, Ref. 2013 - RESIDENCIAL ATLANTA, APTO 201 - BAIRRO CENTRO, 2
DORMITÓRIOS, BWC, COZINHA, SALA DE ESTAR, JANTAR, SACADA COM

CHURRASQUEIRA, ÁREA DE SERViÇO, 1 VAGA DE GARAGEM. PREÇO: R$ 115.000,00

2000 - RESIDENCIAL VENEZA, BAIRRO VILA LALAU, 1 SUITE, 2 DORMITORIOS, BWC
SOCIAL, SALA DE ESTAR/JANTAR, COZINHA/ÁREA DE SERViÇO, SACADA COM

CHURRASQUEIRA, 1 VAGA DE ESTACIONAMENTO PREÇO: R$ 111.000,00

Foto 1005, Ref. 1005 -

CASA NO BAIRRO
AMIZADE,3
DORMITÓRIOS, 2
BWC, SALADE
ESTAR, SALA DE
JANTAR, COZINHA,
LAVANDERIA,
GARAGEM COM
CHURRASQUEIRA,
DISPENSA. PREÇO:
R$147.000,00

2001 - RESIDENCIAL VANCOUVER
1 SUíTE, 2 QUARTOS, BWC SOCIAL, SALA DE ESTAR, JANTAR,
SACADACOM 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 Confiraoutroirm���;j

www.imoveisjaragua.com.br

HELIANO
Corretor de imóveis
"UM NOVO CONCEITO EM IMÓVEIS PARA JARAGUÁ DO SUL E REGIÃO"

APARTAMENTOS
Ret 2010 apto 100m' Centro em

construção
Ret 2017 apto 1 DOm' Czerniewicz
Ret 2015 aptos a partir de 94m2
Centro

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

Ref 1015 Sobrado 280m' Ref 1019 - 2 Casas:

" r :..1 �. ,� 1 ,I Fig'lcira (' h- � dPI

CHÁCARAS
Ref 3010 na Barra, 11 O.OOO,OOm'
Ref 3011 na Barra, 127,OOO,00m'
Ref 3012 na Barra, 124.000,00m'
Ref 3013 Schroeder 12.500m'

Foto 1002, Ref. 1002-
CASA NO AMIZADE,
LOTEAMENTO VILLE
DE FRANCE, 1 SUíTE, 2
DORMITÓRIOS, SALA
DE ESTAR E JANTAR,
COZINHA, LAVANDERIA,
BWC SOCIAL,
GARAGEM P!2
CARROS, ÁREA DE
FESTA. PREÇO:
R$ 223.000,00

NOVO com 2 apartamentos independentes, ambos com suite, mais 2 dormitórios e demais dependências. Área
construída: 271,27 m2. (136,10 m2 Apto. térreo e 135,17 m2 Apto. superior). Terreno com 406 m2. Construção

de ótima qualidade, em local alto e tranqüilo. no bairro Czerniewicz - Jaraguá do Sul. Averbado. Valor: de R$
360.000,00 por R$ 320.000,00. (aceita imóvel ou veiculo de menor valor)

Contato: 3371.1970 ou 9929.8265 CRECI: 14237
- ' t&f.'_�;:; :

TERRENO - EM BLUMENAU - se

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

Comerclal/Residencial- Rua Francisco Vahldieck, no bairro Fortaleza. Área: 1.411 m2. - 24,3m de

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

direito. Próximo ao Hospital da FURB e com acesso rápido ao centro pela via expressa.Terreno alto,
ótimo para construir prédio comercal de frente para a rua principal e prédio residencial de frente para a ��

servidão. R$ 95.000,00 CONTATO FONE (47) 9929- 265 i1

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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IMÓVEIS

COMPRA .. VENDA .. ALUGUEL .. ADMINISTRA ÃO

R. João Januário Ayroso, 531 - si 2 início do Jaraguá Esquerdo

.
. .

PLANTÃO VENDAS 9977-4654 L 9977-4652·1 9977-9336
PLANTÃO ALUGUEL 9977-9337

(neg.) Gasa ci 1 suite cl closet e
Hidromassagem, 2· suites amerícanas,
3 sacadas. mirante, 3 salas de estar,
sala de jantar, cozinha rnob., lavabo,
bwc, jardim inter., lavanderia, área de

festa com piscina, 2 garagens.

(liberado pi financiamento) Casa c! 3
dorm., sala de estar, cozinha, copa.
bwc. despensa, edicula ai bwc,

churrasqueira, garagem.

Casa cl suite cl hidro, 3 dorm.,
sacada, 3 salas, 2 bwcs, lavabo.

cozinha mobiliada, dep. empregada,
despensa, garagem p/3 carros com

área de testa.

Casa c! 3 dorm., sala.bwc, cozinha,
lavanderia, garagem p! 2 carros cl

Churrasqueira, edicula cl bwc, dorm.
e área de testa na parte superior

c/churrasqueira.

(aceita-se imóvel de menor valor) Apto
c/l suite master, 2 suítes, sala de

estar, sala de jantar, cozinha, área de
serviço, piscina, 2 garagens, Ghur

Imóvel totalmente mobiliado.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



IMÓVEIS

Res. Campaçnat
cod:00017.020 À partir de
160.000,00
Prédio c/3 aptos por
andar, elevador, área de
lazer cf piscina
Playground e

churrasqueira, central de
gás, aquecimento de água.
Apartamentos Sala cl 2
ambientes, cozinha
integrada, lavanderia,
sacada cl churrasqueira,
SUITe c! sacada + 2
quartos

Res. Renoir cod:00015.015
À partir 129.900,00
Apartamentos
Sala cl 2 ambientes, cozinha
integrada, sacada c/

.

churrasqueira,
1 suíte e 2 qtos, lavanderia,
bwc social.
Duplex tipo 3 c! 220m'
privativos, sala de [antar e
estar, 1 suíte master c!
sacada + 1 suite simples, 2
quartos, bwc social. coz,
lavanderia. salão de jogos
+ terraço com churrasqueira
e 2 vagas de garagem,

Res. Premier cod: 00100,015
À partir de RS 99.900,00
Prédio
cl elevador, medidor de água e

gás individual, portão e

porteiro eletrônico.
salão de festas, preparação
para split
Apartamentos
Sala cl dois ambientes, sacada
ci churrasqueira,
cozinha, lavanderia e estendal,
1 suite + 1 ou 2 dormitórios

Res. DOna" Alvina
cod:00076.001
Prédio 4 Aptos por andar,
área de lazer com

churrasqueira
Central de gás, portão e

porteiro eletrônico
Apartamentos
Sala c! 2 ambientes,
cozinha integrada,

....__"""Q sacada cl churrasqueira.
2 quartos(com ou sem

� suite). lavanderia. bwc

� social A partir 90.000,00

Residenciaillthenas
00017,018
R$ 350.000,00
Czernievicz Apto DUPLEX
4 saías, cozinha, 1 bwc
social, lavabo, 2 suites

(sendo 1 c! colset e
T banheira). + 1 dormil

Sacada e área de festas
privativa, trabalhadoern
gesso, luzes embutidas.
Cozinha mobiliada,
venha negociar!!!

Casa Barra do Rio Molha -

Próximo a Prefeitura
AT:450m2 R$ 300.000,00
1 piso cl bwc social, sala de
TV, sala de jantar, 1 qto, COZ,
área de serv, garagem pi 2
carros e nos fundos área de
festa + lavabo. 2 piso cl

suíte + 2 qtos, sala intima e

bwc social.

Casa centro 00045.002 - a,700m' R$
870.000,00 - Gar. p/2 carros. recepção

altamente luxuosa, lavabo. salão de 72m', 1
suíte cl closet, sala de iantarl estar, COZ.,

dispensá. área de serviço cl fogão a lenha e

chur., área para horta. Parte Superior: sacada
de 15m', sala de jantarlestar,l suãe cl

hidro,closet. 2 qtos, bwe social, copa, COZo +

móveis de COZ., lav. coberta e descoberta.

Apto Nova Brasilia: Res Émmendorfer
00020.001 - Rua José Emmendorfer

AU:l00m' R$130,000,OO -

2 qtos, sala c! 2 abientes, bwc social.
coz + área de serve garagem,

Apto Czernlewicz: Res Juliana
00094.001 - Rua Roberto Ziemann,

AU: apartir de 72m2 apartir
R$ 99.000,00 - 1 suite + 2 qtos, bwc
social, área de serv, Cal mobiliada, sala,

chur" hall de entrada + garagem,

Arcepum Condominia Amizade
cod:00075.001 R$ 95 000,00
Apartamento cf sala, 3 quartos,

lavanderia, banheiro social com box, 1

vaga de garagem

Casa Rio da Luz cod:00107.001
Rua Rodolfo Kroeger N' 51 AT:37Sm'

R$ 180.000,00 - 1 suite + 3 qtos, coz, copa,
sala de estar. bwc social, área de servo

Terreno Barra Rio Molha c!
8.000m2 - Ótima

localização em frente a

prefeitura de Jaraguá do Sul
R$ 2.500.000,00

Sala Comercial
No Czerniewicz após a

canarinho Cf 63,40m2
_ -Aluguel R$ 700,00

Sobrado Barra do Rio
Cerro - Próximo ao

supermercado Breithaupt
AT: 241m2 AC: 181m2

R$ 380.000,00
1 suíte + 2 qtos, 2 bwc,
coz, área de serv, sala,
garagem pf 3 carros,

salão de festas e piscina.
Casa Vila Nova cod:00088,001

R$ 225.000.00 c/383m', 2 saías.coznna, 1
suíte e dois quartos, possui sóton e subsolo.

terreno cf 420m' , aceita troca

EdifíciO Klein - centro RS 220,000.00
Apto c/120m' 2 dormrtórios sendo 1 suite C/
closet, BWC social, sala de estar e jantar
conjugadas. cozinha mobiliada, sacada c/

churrasqueira. área de serviço t duas vagas de
garagem; saláo de festas decorado em gesso

Terreno Barra do rio Cerro
Localizado na Rua Padre

. Aluisio Being c!10,845m2
próximo ao noviciado

Casa Jaraguá Esquerda 00077.001
Rua: Neco Spézla, n' 215 AT:420m'

AC:77m' RS l' "OJ'"
3 qtos, copa, bwc social, area de serviço; coz,

varanda, sala, churrasqueira e garagem.
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�c c

3372-1122
CREel 2354-3 J

CORRETOR - OSMARI A. BERTOLDI - 9981-1122
CORRETOR - IRIO LUIZ VOLPI - 9979-6150
CORRETORA - ANNE BERTOLDI - 9927-6088

www.vivendaimoveis.com
E-mail: falecom@vivendaimoveis.com RUA JORGE CZERNIEWICZ, N° 400, AO LADO 00 TEATRO DA SCAR

REF 2564 - Barra Rio Molha
,

casa 127m2 + 93m2 em

construcão. Terreno 451 m2.
De R$ 230.000,00
POR R$ 220.000,00

REF 3242
VUa Nova

Terreno 459m2•
R$ 115.000,00

-

REF 2550 - Barra Rio Cerro -

casa madeira 115m2• Terreno
1072m2. R$ 120.000,00

REF 2567 - Schroeder - casa

alv. 72m2. Terreno 450m2.
R$ 85.000,00

REF 2576 - Ilha da Figueira -

casa alv..130m2.Terreno
380m2• R$125.000,OO

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

próximo ao

correio com 03
dormitórios, sala,
cozinha,

'

lavanderia,
despensa,
garagem e

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

Rua João Januário Ayrnso, 2633 - sl.01 - Jaraguá Esquerdo - JARAlluÁDO SUL - se
--�'%__!

II �

I� I
�

I III

I BAIRRO SÃo lUIS I
1&' .com

2 Quartos, Solo e Cozinha integrado, Banheiro, - �

Area de Serviço e Garagem - R$ 108.000,00
(Terreno + Cosa + Documentação paro
FINANe. NA CAIXA ECONOMICA FEDERAl.

,,__""__"'��*����""""�'%.."S:>.��..,_���""""__""""_�"'*'-"'&�

sobrado na Rua 28
de agosto, ao lado
do Hotel São
Bernardino, com
336,00m2, 03·
amplos dorrn.,
copa/cozinha,
despensa, lav.,

.

garagem, 02
banheiros, sendo 01
cf banheira, no valor
de R$ 3ºQ ººº,ºº

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

567,OOm2 e área construída de 7M1m2, com 02
dormitórios, garagem e demais dependências, aceita Vende-se lotes, próximo a Weg Química, com 406,OOm2 no

financiamento, no valor de R$75.000,OQ, .__�

valor de R$_3_§._OO_o,_00_._. _

3371-0090

Ref 001- Apartamento
.

104, na Vila Nova com dois

quartos.Bwü, sala de

estar/jantar, sacada com

churrasqueira, cozinha,
lavanderia e Lima vaga de

: garagem. Preço
R$110.000,00, entrada +

financiamento bancário.

Ref 002- Apartamento em

construção na Vila talau, á 500
da Portaria da WEG II, com
uma suíte, dois quartos, BWC
social, sala de estar/lantar,
sacada com churrasquera,
cozinha, lavanderia e uma vaga
de estacionamento coberto.
Preço R$ 111.000,00
Entrada + saldo parcelado
direto com a construtora.
R.I 8.949

Ref 1001- Casa no bairro Amizade com uma suíte, dois quartos, BWC
social, sala de estar e jantar, cozinha, lavanderia, área de festas: e duas

vagas de garagem. Área 156m2 Preço R$ 225.000,00

Ref 1002- Casa no bairro Vila Lalau , na Rua Carlos Eggert, com três quartos,
sala de estar, BWC, cozinha, lalJanderia , uma vaga de garagem e área dê
festas: Área: 122m2. Terreno: 200m2 (10m x 20m). Preço R$ 125:000,00

Ref 2001-Terrenono bai�ro Vila Lalau, fundos da WEG lI,na Rua Geraldo
Harnack; Área: 420m2( 15m x28m) PreçoR$ 82.000,00·
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alvenaria
com 162m2,
próx. escola
Watdemar
Schmítz,
'Ilha da
Figg.eira,
(pode ser

financiado)

, Alú;ga-se Kltinetes. R$ 280,00, próx'fmo Weg II

9974-1915
9923-6418

nernezioimoveis@pop.com.br

AMIZADE, 3 qtos e demais dep. 145,000,00
'JOÃO PESSOA, 4 qtos, demais dep. R$ 62,000,00, Aceita carro

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$140.ooo,00
SCHROEDER - 3 quartos, sala, cozinha, bwc, demais dep. R$ 9o.000,Qo
SCHROEDER - 3 quartos, sala, cozinha, bwc, demais cep. R$ 72.000,00

. JOÃO PESSOA -

, R$ 21,000,00
SANTA LUZIA - Área de 11.ooom2. R$ 215.000,00
AMIZADE - cf 560m2. R$ 78.000,00
SCHROEDER BRAÇO DO SUL - cf 450m2. R$ 16,000,00
SANTO ANTONIO - c/326m�. R$ 30.000,00 á vista, cf finane. próprio

CLASSIMAIS---------"----

NAGEM

* Compressor de ar
* Rompedor de pedràs 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 tcmbém na prole.
337()'3561 c/ proprietário

RODíZIO DE PIZZAS, MASSAS,
CHAPEADOS E QUFFET DE FRIOS

.�

;P'�IRO IVId'çAO
.......

refrigerantéi4��Th$ 19,00
R$12,00

"R$ 7,00.
s * Entrega sultar taxa

Disk Pizza
3275-.,281�6t.

Todos os dias a partir das 18h30

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

Saídas todas as segundas-feiras
Horários: 19b - Jaraguá do Sul

20b - Joinville

R'ua 25 de Março- Feirinha da Madrugada
Brás - Rua José Paulino - Rua Oriente

Ligue e faça sua reserva .

VIAJE lEGAfAGÊNCIA DE VIAGENS
Tel.: 47 3427·1400/8418·1500 Fax:47 3026·1401

E-mail: viajelegal@terra.com.br
OunaCriSlaIJu�iSmO: 473370-7004

frete emudancp� .
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imobiliária

•

Ref. 20218 . Centro- Ed. Royal Barç -

Apto c/ 134,04m'- Surre - 2 dorrnlt.
bwc c/ móveis - sala estar/jantar,
COl.C/ móveis - lav. - sacada' - gar.

R$ 225.000,00

Ref. 20219 - Vila Nova - Ed. Solaris -

Apto 100% novo c/ 170 m' - suite - 2
dormlt - sala estar/jantar - Cal - lav -

bwc - gar p/ f carros, R$ 140.000,00

Ref. 20251 - Nova Brasília -

RESIDENCIAL MORADAS DA SERRA -

Apto Novo Suite - 2 dormit -sala
estar/jantar - COZo - bwc - lav. - sac c/

churrasq - gar privativa.
R$123.678,00

ReI. 20295 - Centro - Ed. Aghamenon
- Apto cl 2 dormit - bwc - sala

estar/jantar - coz - sacada c/ churrasq
- garagem. R$ 110.000,00

• ReI. 20293 - Amizade - Apto c/
�·,i,..!l;t62m' - 2 dormít- sala/copa - Cal

c/mÕ\leis • lav - bwc c/belcão - gar.
R$1I0.000,00

ReI. 20259 - Centro - Apto cl 200,79m'
- Suite master mobiliada - 2 dormit c/
móveis - sala estar/jantar c/ sacada -

Cal c/ móveis - lay - bwc -

depeno.ernpreçada c/ bwc- gar p/ 4
carros. R$150.000,00.

ReI. 20260 - Baependi - Apto c/
53,54m2 - 2 dorm - sala - copa - coz

- bwc -jev - sacada - gar. Entrega
noy/09. R$ 78.000,00 - Condições de
pagto: entrada R$ 35.000,00 + 40
parcelas corrigidas pela poupança.

Ref. 20300 - Czerniewicz - Apto c/1
suite mob - 2 dorm semi mob - sala

jantar/estar conjugada - bwc - coz mob
-Iav - gar p/ 01 carro. R$135.000,00

ReI. 20255 - Vila Nova - Res. Jardim
das Mercedes - Apto c/ 58,96m' - 2
dorm - sala estar - coz -Iav - bwc -

lav - gar. Opção 1 - Sem Móveis =
R$ 10.000,00/ Opção 2 c/ móveis

R$ 75.000;00

LOCAÇÃO: Rei. 50019 - Vila Nova
Excelente sala comercial pi locação
c/ sala de reunião - bwc. R$ 550,00 -

Condo R$20,00

ReI. 15095 - CEntro - Sobrado c/
27S.5Sm' - 1 suite - 4 dormit mob -

bwc - sala estarfTV . escrit. - copa -

coz mob - área de festas c/ churrasq,
lav - gar p/ 2 carros. R$350.000,00.

-aoenoou
Schramm - Casa Alv c/ 11 0,40m' -

terreno c/ 666,90m' - 3 dormit.- sala
- copa - coZo - bwc - escrit.- gar.
Aceita veiculo.R$110.000,OO.

Ref. 10382 . Barra do Rio Cerro -

Casa Alv, c/ 204,00m' - 4 dormit.
sala - copa/cozinha - bwc -tav.c/

bwc - gar. R$120.000,00.

Ref. 15124 - Vila Lalau - Sobrado c/
238,00m' - 3 dormit - coz - sala - lav

- bwc. R$245.000,00

Rei. 10.559 - Jguá'99 - Casa de alv c/
.80m2 - 2 dormit - sala - bwc - coz -

lav - area de festas c/ churrasq
garagem. R$ 85.000,00 .

ReI. 15133 - Rau - Sobrado c/
244,35m2 - Suite - 2 dorm - sala

estar�antar - coz - area festas - R$
375.000,00 - Aceita financiamento.

Re1.15127- Nova Brasilia - Sobrado c/
495,00m' - 3 dorm - 2 bwc - sala

TV/estar/jantar - coz - lav - gar - + 1
edícula c! 1 dorm - bwe.

R$ 190.000,00.

COMPRA / VENDE / FINANCIA / LOTEIA / ADMINISTRA
ASSESSORIA EM PROJETOS E CONSTRUÇÕES

Rua Prot', Marina Frutuoso, 856 - Centro - Jaraguá do Sul - sc

(47) 3055-2400/8408-2400
site: www.imobiliariacom.com.br

.
-

3Q55 2400, { 840S 2400 ��ç:r,
.•.•••.................•... " .• ,., __ .:.••.. 1

Ref. 15131 - Amizade - Sobrado novo c/ 139,29m2 - suíte c/ sac - 2 dormit - bwc - sala estar/jantar - coz - lav - área
de festas c/ churrasq - gar privativa. Estuda propostas e formas de pagamento pode ser financiado e usar o FGTS -

Assessoramos todos os tramites. Entrega AGO/OB. R$ 155.000,00

Ref. 10.528 - Schroeder - Casa nova c/
110 m' de Alv - 3 dorm - sala'

estar/jantar - coz - bwc - lav - gar p/ 3
carros. R$ 115.000,00

Rei. 10557 - ma Marlins - Casa alv cl
96m' • 3 dorm - sala estar - coz -Iav -

bwc - despensa. R$115.000,00

Ref. 10550 - Nova Brasilia - Casa Alv.
c/ 385,00m2 - suite - 2 dormít, - bwc

- sala(TV - escrü. - lavabo - copa -

cozo - dep ..empregada - piscina - area

de festas - despensa - bwc servicos -

gar.p/ 2 carros. R$ 550.000,00

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

11.749,25m2. Edificado c/ càsa de alv
+ galpão. R$ 2.000.000,00.

ReI. 30387 - Nereu Ramos - 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. 30.424 - Tifa Martins - Terreno c/
280.662,67m' para fins dejoteemento.
Contem projeto previamenté estudado.

fI$ 1.500.000,00 - Autorização ,

exclusiva de venda sob o nO 30.424

ReI. 30448 - Barra do Rio Cerro -

Terreno cl 3.872m'. R$160.000,00

ReI. 30386 - Rau - Terreno c/
14.310m' -Ideal p/loteamento e ou

construção de prédios resídencíaís.
R$1.100.000,00.

ReI. 30385 - Rau - Terreno
comerciaI/industrial cf 20.000m'.

R$ 1.100.000,00.

ReI. 30388 - Vila Lalau - Terreno
Indl/coml c/4650,00m'.

R$550.000,00.

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

C IX
CAI'XA..KONÓMICA FEDERAL

SAlA 00 ALUGUEl!
AftACJAMENTO DA CASA

PRÔPRlA.ASSESSO�OS
TODA PARTE DA DOCUMENTAÇÃO

PODENDO USAR O FGTS.
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IM.ÓVEIS O CORREIO DO POVO m
FIM·DE·SEMANA, 31/1 DE JUNHO DE 2008 �

-

• COMPRA • VENDE • ADMINISTRA

RUA REINOlDO RAU, 278
• CENTRO • JARAGUÁ DO SUL

www .. imoveiscidade.c·om.br

1lEt. 10S6· JARÀGÍlÂ ESQUÉRDO -

.

Â$ i59JWO,ÓÓ. CASA C/139,G6 M', 1 SUITE

Cj HIDRO, 2 QUARTOS, SALA, COPA, COZINHA
MOBILIADA, ÁREA DE SERViÇO, BWC SOCIAL,

DISPENSA, SALA INFANTIL E GARAGEM.

I'lÉF; lió!Ut .. êÂil'lA ôô fllÓ ílERRQ - TERRENO
2.000M' . it$ â8áàíió,ijO . CONTENDO CASA DE
ALVENARIA Cj 3 QUARTOS, SALA, COZINHA,

CHURRASQUEIRA, ÁREA DE SERViÇO,
2 BWeS E GARAGEM.

1fW,�.��,Q'$lil� - (PRÓX. ANGELONI
NOVO) APTOS A PARTIR DER;l'1!f.&�®'" ENTRADA
MAIS FINANCIAMENTO DIRETO CI CONSTRUTORA.

�t!fi; íOM..; Vlbi fiAi! % �UíN�' Ri
1SUITE, 2 QUAihOS, SALA, COP,

MOBILIADA, ÁREA DE SERViÇO, ÁREA DE.FESTAS

Cj CHURRASQUEIRA, GARAGEM Pj 3 CARROS.

<," �
�,wlm�itl,l., APTOS.
SACADA CI CHURR. NA VILA NOVA, PRÓX.

A PREFEITURA ENTR. of SALDO.

'£M�lm���;1<mQ'6�l�

GrGnRamó

.." .�

Entrada + Saldo parcelado em até SOx

Vendas
Financiamento direto com o construtora.
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Rua Reinoldo Rau, 585 - Centro • Jaraguá do Sul-SC
I"

i $� R i A
CRECI: 572-J

PLANTA0: CAMANDUCAIA 8817·3310 I GLEDSON 8843·5751 I ONDINA 9137.4292
ACESSE WWW.JARDIMJARAGUA.COM ..BR

Comercial com área de 210m2, 1° Piso
sala para loja, 2' 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.
COM01 DORM.
COM02 DORM.
CONTENDO: cozinha com pia e armário
sob medida, bancada com granito,
banheiro �om 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., interfone, toda
murada.R$ 92.000,00 (negociável)

Ref JD2054 - Ed. Monise na Vila
Nova,C/área B6,00m', 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 preço!

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

desp., bwc soc.. Piscina Consulte-nos

Ref JD 2053 - Casa de alv. na Vila
Lenzi. Rua Goiás, 466, c/área de
l70,OOm', 3 dorm, sala, coz. 2 bwc.
garagem, piscina, portão eietrônico.
Preço negociável.

RESIDENCIAL

I
LOTES· LOCALIZADOS NO BAIRRO

JARAGUÁ ESQUERDO· PERTO DO ARROZ
URBANO- COM TODA A INFRA-ESTRUTUA,
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CRECI: 572-J

Ruo Reinoldo Rau, 585 - Centro • Joroguó do Sul-SC

PLANTA0: CAMANDUCAIA 8817·3310 I GLEDSON 8843·5751 I ONDINA 9137·4292
ACESSE WWW.JARDIMJARAGUA.COM.BR-
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wwwllschellercorretordeimoveis IIcnm,br'!UilIMMS

apartamento com três
dormitórios, 'sala para
dois ambientes, bwc,
cozinha, lavanderia,
uma vaga de garagem.
R$ 11 O.QOO,OO

alvenaria com dois

dormãónos, sala. bwc,'
cozinha, lavanderia,
garagem, área de festas.
2 -Buíte, quarto e

banheiro.
3 - 2° piso com cobertura
e piso, sem.évísões.Area
do terreno 779,50m2
PRÓXIMO DA UNERJ.
R$150.000,00

Rua Prefeito José Bauer, bairro RAU

Apartamentos de 02 e 03
dormitórios.

A partir de RS 110.000,00.
(entrada + saldo em 30 meses)

RICARDO·· �
CREe",,,,, Yc:RRETOR DE IMOVEIS

ricardocimoveis@gmaif.com ,
PLANTÃO

8808-5378
8835-6617

R:João Marcatto nO 265 • Safa 05 Ed.Mônaco - Centro
Cod123 - Terreno com 420.00m', na Vila

Lenzi. R$90.000,OO
Cod. 056 - Terreno ci 17.680m' no
centro de Guaramirim. Próx. ao trevo

principaL Consulte-nos.

Codl06 - Terreno com 1.037.40m' no
Czerniewícz. R$300.000,OO.

Cod. 116 - Terreno com 337,OOm' em
Três Rios do Norte, RS34.000,OO.

master + 2 quartos, na Vila Lalau.
R$2?0.000,00. Pode ser financiada
ou troca-se por apart. no centro.

Cod122 - Casa de alv. com 2

quartos, no bairro Imigrantes em

Guaramirim. R$11 0.000,00

Cód. 081 - Casa de alv. cf 1 suite
mais 2 quartos, no Bairro Amizade.

RS190.000,00. Aceita
Financiamento.

Cod.O?1 - Prédio de alvenaria,
com 4 quitinetes, na Vila Lalau,
próximo a WEg. R$150.0QO.OO

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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VENDA

www.atlantaimoveis.com
7
'"
o
'"
N

iii
.�

reja-ne@atlantaimoveis.com
Rua Barão do Rio Branco, 373

Ref 1476- Amizade
Casa NOVA com

132,90m2, 1 suite, 2
quartos, bwc socia,
sala de jantar, estar,
cozinha, área de

serviço, área de testa,
2 vagas de garagem.
R$ 189.000,00

jantar,
sacada, bwc
social,
cozinha, área
de serviço, 1

vaga de
garagem.
RS 165.000,00

Czerniewicz
Apto com

lsuite,2
dormitórios,
bwc social, sala
deestar,

ENTRADA +

PARCELAMENTO
DIRETO COM A

CONSTR�TORA.

Apartamentos:
2 quartos, sala de

1 estar/jantar, cozinha,
lavanderia, bwc, sacada

.

com churrasqueira, 1

vaga de garagem,

1 suite + 2 dorm.
Sala de estar! jantar
Bwc social
Cozinha, área de

serviço, sacada cf
churrasqueira
1 vaga de garagem
e hidrômetro individual

R$ 111.000,00
R$155.000,00 aptos da frente e R$ 140.000,00 aptos de fundos,

.
ENTRADA + PARCELAMENTO DIRETO COM A CONSTRUTORA.

Residencial Don Caliel Re�idencial Montreal
Apartamentos:
1 suíte, 2
dormitórios, sala de
estar! jantar, bwc
soCial, cozinha, área
de serviço, sacada
com churrasqueira,
2 vagas de garagem
R$ 176,00 Cub's

ENTRADA + PARCo DIRETO CQM A CONSTRUTORA

Localização: Centro- Rua Emilio Stein

·�idenciid {ljpen
Apartamentos:

1 suíte, 2 dormitórios,
sala de estar/jantar, bwc social;
_-

cozinha, área de serviço,
sacada com churrasqueira, 2 vagas de garagem.

ENTRADA + 'PARC. DIRETO COM A
CONSTRUTORA.

Localização:'VILA NOVA.

Apartamentos:
2 dormitórios,
sala, cozinha,
área de serviço,
bwc, sacada
com churrasqueira,
garagem.
R$ 84.000,00

ENTREGA EM DEZEMBRO DE 2008
ENTRADA + PARCELAMEtho
+ FGTS. 4' FINANCIAMENTO
BANCÁRIO.

Localização:
Bairro Vila Lalau (próx. DG da WEG)

Rua Henrique Fernando Mielke

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Enge!!?!2.J
20 CUUk)

CONSULTE OUTRAS OPÇOES!
www.engetecimoveis.com.br

engeteç@engetecimoveis.com.br
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
mais parcelas a combinar!

Ed. Carvalho -

Apto cl 3 qtos
(1 suíte), sala 2

ambientes, sacada,
cozinha mooiliada,

dep. completa,
garagem,

R$ 170,000,00

Região Nobre - Casa de

aproximadamente com
500m2 com 1 suite
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,

·H]\!s
imóveis

CRECI1.10S-J

Residencial larim
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

r •

Vila Amizade - Área Térrea cf sala comi de 80m2 cf 2
bwc

'

s, 2 qtos, lavanderia, gai(lgem. Área Superior c/ 3 qtos,
bwé. sala, cozinha, área de serviço, sacada. Área total de

constr. - 260m2. R$ 145.000,00.

IMÓVEIS -

8412�471 - José Carlos I 8422 ...7655 ... Suely
Acassio I 8424 ..5050 - Luiz I 8424 ...4848 .. Sérgio

Czerniewicz - Casa nova cf 1
suite + 3 qtos (sala de tv, sala
dé estar sala de jantar, cozinha
mobiliada, 2 bwc s, lavabo,
lavanderia, escritório, 280m2

de área construída.
R$ 330,000,00.

piaRa com 450m2 com casa

Rio Molha - Lote c/450m2,

cl casa de madeira, R$

30.000,00

Estrada Nova - Casa mista

I"';;::-;;;=-""""::::::===:+----�---:::---,.;__+--=.:.:.:.:..:.:.:.;,;,;_:_:.:.:..:..:.;:;:.::.::::.:.::.::.---Jf-...::.:...:......=..:.:.:..:..::.:::.:.:::.:.:.:.--I
c/3 qtos, sala, cozinha e

bwc, lote com 380mZ,

'Nereu Ramos - Casa com 3

qtos (1 suíte), sala, copa I

Barra do Rio Cerro: Casa com 3
qtos (1 suite), sala, copa,
cozinha, lavanderia, área de

serviço, canil. Pronta para
financiar. R$130.000,OO

churrasqueira, 3 bwc
'

s,

lavanderia, galpão comercial

com 10Um2, lote com

444,14m2. R$165,000,00,

Casa com 3 qtos (1 suite)

sala, copa, cozinha, área de

serviço, área de festas,

piscina, lote com 1350m2.

R$125.000,00

Casa em Correia Pinto: Com

150m2 sendo 3 qtos (1 suite),
safa de estar, sala de jantar,

bwc, cozinha, churrasqueira,

lavanderia, garagem pi 2

Vila Nova - 542;4m2 cf casa de

maoera, plano, excelente loc.

para prédio ou residência de alto
padrão. R$160.000,OQ,

Vila Rau - Lote com

3500m2 - Próximo a UNERJ
- 'A$ 3SQ,000,00

"

João Pessoa - Casa com 2

qtos, sala, cozinha, área de

, serviço, Mais área em

construção com 47m2, R$

Aluga-se saia comercial no Centro de
Guaramirim. consulte-nos !!

,Avaí - No Térreo C/ 3 qtos, 2 saías,
cozinha, área de serviço, bwc, 2 gar.agens,
chur. No 10 andar cf. 3 qtos, 2 saías, copa f
coznha, área de serviço, 320m2 de área

construida. Lôte c/413m2, R$130.000,OO.

C.entro - toe.o privilegiada na rua 28 de
Agosto próx a Associação Comercial cf
casa de ,250m2 e/3 qtos (1 suãe), sala
de estar, jantar, copa / cozinha, ehur"

piscina, Lote cl aprox, 900m2.

Imigrantes - Sobrado com 3 qtos, 2
bwc 's, sala, copa/cozinha, área de'

serviço. R$ 170.000,og
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3 7 -637
Plantão de Vendas

9965-9934
Corretora de Imóveis isacarlini@hotmail.com

Ref. 201 • Barra do Rio cerre -

casa cf 02 dorm., 02 saías,
cozinha grande, lavanderia, bwc,
varanda, garagem e edicúla nos

fundos R$ 80.000,00

Ref. 1100
CENTENÁRIO·

FINANCIAMENTOS

CAI45_
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Facilitamos seu crédito junto a

CAIXA. Regularizamos seu

imóvel para financiamento.

3370-6480 I 9609·0736
imoveis@franciscovende.com
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E PREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS

NOVO ENDEREÇO:
AV. MARECHAL
DEODORODA
FONSECA, 1698
(E FRENTE
AOREGISTRO
DE IMÓVEIS)

PLANTÃO.8431 ..0062
.< .'_".

-

NOVOS TELEFONES: 3370-0888 • 327-5-0077 • 3275-0500

6.1 �ÓASAeMALVENARIA
NQ BAEPENDI

.

7:1 - CASA MISTA NO BAEPENDI �

.

RUA FRITZ BARTEL

GÁl-p40 CÓMeRCJAL Cf 540M�: �
PRÓX. AO CENTRO. CONSULTE-NOS!

<'

4,1 CASA;MlSTA NAVILA NOVA
RUA: 25 DEJULHO

,''-'
..,

'COD;. 75:1 - CASA.DE A�
.

ILDOMAR K. SATLER, PRÓX.

23.1 - TERRENO NA BARRADO
RIO CERRO C/2.150M2

CÓD. 70.1 - TERRENO
NO ÁGUA VERDE PRÓX.
IGREJA SÃO JUDAS.
RUAASFALTADA
450M. R$ 75.000,00

CÓO. 20�1 -.FLATHQi1;'EL
SAINT SEBASTfAN.'
.8.$ 1aO.OOt)'$OO"

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

R$ 130.000,00

10.1- CASAMlSTA
NA VILA LENZI

"'4;1 • CÍtSA.DE ALVENARIANÔ
AMIZADE - PROX.SÂLÃOAMIZADE

29.t CASA EMALVENARIA - JGUÁ
ESQUERDO, PRÓX. SPE.ÉD PI\jEUS

),
EXCEL�TESOBRADO
PRÓXIMO A MALWEE·

12.:, CASA,EMALV.
RUA 1228, LOT. VIL

.......I....... ""'�-... __ __

CÔO. 43.1. - CASANOVA - VILA RAU - 1 SUíTE, 2 QTOS. COZ., ÁREA PARA
PISCINA. CHURRASQUEIRA, GARAGEM PARA 3 CARROS. R$ 150.000.00
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Segunda a. Sexta das 8h às 19h. Neste sábado das 9h às 17h. www.strasbourg.com.br DIRIJA ESSe PRAZER

n
..

CAEP - Central de·Atendimento Especializado Peugeot: 0800 703 2424 - www.pe.ugeot.com.br Peugeot usa e recomenda lubrificantes TOTAL.

'Peugeot 407 Sedan Peugeot 407.SW Peugeot 307 HB Peúgeot 307 SW Peugeot 307 CC Peugeot 307 Sedan Peuger� 206 Escapade Peugeot,Partner Peugeot Boxer

Jaraguá do Sul - (47) 3370-'1900
Rua Relnoldo Rau, 414 - Centro

Blurn�nau - (47) 3331-4500
Itajaí - (47) 3344-7000

Brusque - (47) 3396-8661
Rio do Sul- (47) 352.2-0686

. gBANco li'àJG£OT

Fotos somente para fins ilustrativos. Campanha "EU E PEUGEOT. PEUGEOT E EU". Peuge�t206 HB Sensation 1.4L Flex, 3 portas, ano/modelo 0B/06, pintura metálica Preto PerlaNera, através do Peugeot On Line - Fretelncluso - Preço púoííco sugerido para venda à vista a partir de RS
28.690,00 -A condição de Pronta Entrega e Emplat:amentoGrátis é válída paraveículos Peugeot 206 HB Sensation 1.4L Flex - Veiculo de Internet �Ano/Modelo.:OB/OB - Exclusivamente na Cor Branca - 03 unidades em estoque nasConcessionárias Strasbourg na cor Branca.F�eugeot
206 SW Presence 1.4l Flex,5 portas, ano/modelo 0B/08, pintora sólida.Frete incluso. Preço pú!ilico sugerido para venda à vista a partirde R$ 42.640,00. Plano CDC - Crédito Direto ao Consumidor pelo Banco Peugeot. Simulação considerando o veículo acima e o preço à viSla sugerido
de RS 42.640,00 para aGrande São Paulo. Plano de 24 meses sendo: Entrada de RS 21.320,00 (50%) ávista,mais 24parcelas fixas de RS 1.021 ,99 com vencimento da 1 (primei",) parcela para 30 dias. Preço total do veiculo à prazo para 24 meses: R$ 45.847,76. Taxas de juros 24 meses
de 8,601% a.a, a eET (Custo EfetivoTotal) da operaçâo de fjnancianlento é de 15,09% a.a e 1,18% am, com incidência de IOF de 3,0% a.a para Pessoa Flsica (a custo do IOF adícíonaJ de 0,38% está incluído no coeficiente). Sujeito à aprovação de crédjto. As taxas poderão ser alteradas
se houver alterações significativaS no mercado financéiro, sem aviso prévio.Línha Peugeot 307 HB Presence 1.6 L Flex - 05 Portas- FreiosASS -Airbag duplo - Ar condicionado-Direção Hidráulica - Vidros e travas elétricas - Regulagem das aUura dOS faróis do banco e do volante
Pintu", Sólida - Frete NÃO incluso - Veiculo PRONTA ENTl\EGA nas Concessionárias Strasbourg- Preço a partir de RS 55.650,00 - 05 unidades em estoque nas Concessionárias Strasbourg.Prazo de vigência da promoção de 06105/2008 a 31/05/2006, ou enquanto durarem os

estoques.Todasas fotos somente�paraãns ilustrativos. Não cumulativa para outras promoçôes. Paramais. ínformaçôe:> sobre preços e condições especiais, consulte a Rede de ConcessionáriasStrasbourg, ligue para urnaConcessionária Strasbourg •
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VEíCULOS
3275·0045 I 3275·1055

ÉSCORT SW GL 1.B16V 199B COMPLETA

SCENIC RT 1.6 2002 COMPLETA

lx11 NIJA 1994

www.giovaneveiculos.com.br

AGORA EM MAIS UM ENDEREÇO
Búa Bernardo Dornbusch, 1880 - a275-1055,

,._ &..>� .�t,,,,,,·_o.\:t.

FIESTA 4P ANO 97 C. OPCS

CORSA WIND 4P 2001 C. OPCS

FIESTA 1.0 4P 2005 C.OPCS

-

CUO 4P 2003 C. AR + TRAVA E ALAR.

FORD KA 2000 lETC ROCAN

CELTA 2P 2001

EMAIS ...

���t�� all�omBá
CORSA HATCH 4P
CORSA SEDAN 1.6
CORSA 4P OPCS': VIDRO
_CORSA WIND 2P
OMEGA GlS 2.2

�8c ��I �P6abtM�C.s
GOL G3 4P CITY 8V + OPS
GOLF Gl COMPl. 1.8
PALIO WEEK 1.5 8v completa
PALIO ED 4P ar + trava
FUSION completo

k�C�� 6'�N18,cfmgleto
KA
RESTA Gl 4P COMPL.
FIESTA 1.0 4� c/dh
ESCORT ZETEC 4P c/DH+ opes

���8�t ��B�� cornpt + gnv

ESCORT
ESCORTL 1.6 2P álcool

�õ�O�tM���CiCl���étv°das
PEU. 307 feline aut.+ couro
M. BENZ CLASSE A 190
SCENIC RT 2.0 COMPLETA
CLIO 1.6 COMPL.
CLIO SEDAN 1.0 16V completo
XT 600
FEZER
TWISTER
TWISTER
SUZUKI YES 125

veículos
RealizandoO-80nhos

VENHA COMPRAR SEU' CARRO CONOSCOI

I'·. .

. ,"

Rua An8é� $cflioêbet1 .'
C� ..�,a9uá dohi

FOftCN 47_327� ...1132
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CONFIRA ALGUMAS DE NOSSAS VANTAGENS

# Sem taxa de adesão;
Redução de parcela após contemplação (via lance);
Carência de 2(dois) meses após contemplação (via lance);
ntecipação de parcela na ordem direta ou inversa;
em juros, sem taxas extra etc;

ora tOlDbelD
-

õrclo de I ....õveis

9S

MESES

...... S

MESES

30.00000 37894 3 ....565

35.000,00 368,26442, .... 0
40.000,00 505,26 420,87
50.000,00 63 .... ,58 526,08
60.00000 75789 63 .... 30
70.00000 8842 ....

.

73652

80.000,00 -s , 0 .... 0.52 84 .... ,74
90.00000

....00.000,00

-:f

�ó,fjJ��M
www.marcollamultimarcas.com.br

Clio Sedan 1.0 2002 Escort Zetec 61 AnD 1.999
.

Corsa Sedan 1.D 8v Ano 20Dl

......... 3684
-r.263 .... 5

PLANOS DE CONSÓRCIO
PARA VEíCUlOS

,.
,

I 70CREDITOS.
ME�ES

.... 3 ..... 57 00 2 ....990

.... 5.350,00
.

256,55
.... 7.543,00 293,20

3371-8153uá do Sul
ão Januário Ayroso, 80
L: uniaosilver@netuno.com.br

\

9936-1304

I

��,,(I�p'(I.r.�.. l(�� .. :ZI:l.o..? .. !>I'..t.,1
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Av. Mal. Deodoro da Fonseca. 1014,- Centro
(em frente Posto Marechal)

MONZA SL, 4P. 94,
- VERMELHO Cf OPCIONAIS

FIORINO FURGÃO, 94,
BRANCA

VECTRA CD 2.0, 94,
PRATA, COM OPCIONAIS

. TEMPRA IE 2.0, 48 93,
BRANCO,COMPLETO

OMEGA GLS 2.0 93,
AZUL, COMPLETO COM

TETO SOLAR

.
FORD ESCORTL 1.6, 91,

.

BRANCO COM OPCIONAIS
UNO MILLE 2PTS, 91,

VERDE COM OPCIONAIS
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Rua 2� tie Jú'ho, 300 Vila Nova .. Jaraguá do Sul
Fone (47)3372 2900 ...,"."��__••_o�.,,,.�.·

PENSOU EM ACESSÓRIOS?
TU Nv Ó LUGAR•••

,

Completa linha"
de acessórios
aufomotivôs:
Alarmes
Travas
Vidros
Kenô»
Rack
Calha de Chuv�
Santo Antônio
Capota Marítima
Estribo
Pára-choque
Rodas
Calotas
"Caixas THClJ:.E
Engates Carreta
Carl'"tas Pllramoto,
jet-ski e barcos, etc.

. * 0JEJ�[fX!X[b"
"fG? fIiI!iIi!:f3 o ..

�� [ffiJJ [JXWJ[lV
cIm [J1IT}{1t11fl1

,

SANTO
ANTÔNIO

PROTETOR
FRONTAl.

PROTETORES DE CAÇAMBA
PARA TODAS AS PICK UPS

TRANSFORMESEU HATCH NUM SEDAN
(360 LITROS DE CAPACIDADE)

ENGATESDE
CARRETAS

PARA TOPOS
OSMODELOS

-
-

SUA AVENTURA COM SEGURANÇA.
RACK E BAGAGEIROS PARA TODOS OS MODELOS"

'"'" '
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FIM-DE-SEMANA, :ilIl DE JUNHO DE 2008 ED

Rua João Planinscheck, 293 - Nova Brasília - CEP 89259-200 - Jaraguá do Sul - se

Com,pro - Vende - Finoncio

-3273-70'18

Marea 2002 cinza gaso comp.+bc 29.000

Corolla XEI Autom_
2006 AC OH VE TR

.ABS AIR CD AL
'

Rua Walter Ma-:quardt, 2670
Fone: (47) 3370-7500 /

.�(�Ç "/

AS MELHORES TAXAS DEMERCADO
CARROS COM PROCEDÊNCIA

O-CLIENTE É ESPECIAL

Uno SX 4p 1998 LOT, VE, TE
Fiorino Baú 1998
Crossfox 2005 AC, OH, VE, TE,
LOT, RLl, EST
Vedra GLS 1997 AC, OH, VL ,TE,
OT, RLL
Santana Evidence 1997 AL, OH, VE
,TE, OT, RLL

'

Escort SW 1,8 2000 AL, OH, CE,
-TE, LOT, MT, GNV
Picasso EX 2,02004 AC, OH, LOT,
,VE, TE, BC, ABS
Uno Fire 2002
Escort GL 1:8 1997 AC, OH, TE.
ET, LOT
Corsa Wind 1996lDT, AQ, TE, KIT
-GNV
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DESAFIO� - FAÇA UM AÚrOTEST -e conheça a proposta PESO PESADO' JAVEl.
Se depois disso você ainda optar em compraro seu ZERO Km de outra morcc.rtroqc-c nota-fiscal

que ainda te damos o tanque cheio.
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----·--------vEícULOS O CORREIO DO POVO �
F1M-DE-SEMANA, 31/1 DE JUNHO DE 2008 �

IBIE "'1118'ill, iADB_ LCD
IIUIBBI111:IIDSIMEIJlE 'o �SEU·IPEDIDO.

2003 I Preto I Completo
ABS I AirB�g DUPLO

�
{'

OU
- Financiamento
em até

2007 I Cinza I Completa

'OU
Financiamento
em até -

Confira outros modelos
em nosso estoque:

,,-

Audi A3 I 2004
Citf.Oen C3 I 2004
Ciro Sedan b 2093
Corsa Sedan I 2003
Ford ,KIa' 1.0 , 2006
Ford Ka 1.6 I 2004
Meriva.] 2003
M�riva O Km I 2008
Prisma O' Km 12008
Astra 12004
Seénic Hi-flex 1.6 I 2005
Polo Sedan I 2006

, Stilo i.s , 2003.

B9menagem da Dream Car no Mês das Noivas.

20081 Completo (ÚLTIMA UNIDADE)
*Emplacamento GRÁTIS

OO�
OU
Financiamento
em até

As·melhores marcas
em O Km e Semi-novos
estão na Dream Car.

VEicUlOS SUPERANDO EXPECTATIVAS

'Imagens de cunhomeramente ilustrativas. 'Financiamento sujeito a aprovação cadastral.
"Ofertí!s válidas até 0410612008.

R: José Theodoro Ribeiro, 658
Bairro Jlha da Figueira
Jaraguá do Sul � se

Fone: 47 3372,O_J)76
Aberta neste Sábado das 8:30hs até às 13:00hs

)

�-----SEMINOVOS,revisadoslcom�garantiâ',e�qualidade�ElnméRdorler -

�

_,_CONF-IRA-;NO�S�SI(S:OF-E I �S!-,
c

_ ....

CORSA WIND 4P
1999
R$ '18500,00
Marca:GM
Cor: Prata
Combustível:
GASOLINA
üpcionaís: ;
4 Portas, Alarme,
'Ar Ouente.Des.

-

Trá�eiro_, Limpador
-Iraseíro:

.

.• ;
,

Parachoque
Personallzado,
Pintura Metálica,
Quebra Sol,

.

Trava Élétriça,

ECOSPORT XLS 1.6
2005
R$ 42.000,00 _

Marcá: FORO
cor: Pre10
Dombustlvel:
GASOLINA,
OpJ:ionais:

.

.4 Portas, Alarme,
Ar Condicionado,
Ar üuente.Des.
Traseiro, Limpador
Traseiro, Quebra Sol,
Trava Elé)fica,

. Vidros Elétricos

Opcionais: Air Bag Duplo,
Alarme, Ar·Condicionado,
Ar Quente, Des, Iraseiro,
Dir, Hidráulica, Insulfilm,
Limpador Traseiro,
Manual, Parachoque
Personaílzado, Quebra Sol,
Retrovisor Eletrico, Irava
Elétrica, Vidros Elétricos

CORSA SEDAN
MILLENIUM
2002
R$ 21.500;00 I '

Marca: GM
Cor: Prata
Combustível:

,

GASOLINA
Opcionais:
4 Portas, A, Quenté,

'

Des. Traseiro,
l'arachoque ,

Personalízàde, Pintura
Metálica, Quebra'Sol

.

GOL 1'.0 8V :lP
2001
R$ 17,000,00
Marca:

'

VOLKSWAGEN
Cor: Branco _'

. Combustivel:
• GASOLINA -

�Opcionais': 2 Portas,'
Dês. Traseiro,

.

lmobilizador
Eletronito De,MQtor,
'Impaoor Traseiro, -

Paracnoque
�

Personâlizado,
Porta Copos,

.

Quebra Sol

VEG-TRA GL 2.2
1998.

. -

R$ 23.000,00
'Marca: GM
Cor: Prata
Combustível:
GASOLINA
Opcionais:
4 Portas, Alarme, �r
Condicionado, Ar
Quente, Des, '

Traseiro, Dir.
Hidráulica,
Insulfilm, Manual,
Retmvisor Eletrico,
Rddas De Liga Leve,
trava Elétriea
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FIM-DE-SEMANA, 31/1 DE JUNHO DE 2008 VEícULOS------------

CONSULTE-NOS
SOBRE CARRO Okm I

DE TODAS'AS1M�UI,CaS FINANCEIRA

F 1000 'DE 27.500,00 POR

R$ 25.900,00 Prata 2006 R$ 21_490,00

...� (f) 337�·1387./ 3373·1387
Rod. BR-280 km 60, sIri - Imigrantes - Guaramirim

Agora está aind� malsfáeil de �

,

encentrnr o que você procura!

Anuncie
(47) ,3371·191'-9 I -305,5·0019
www.ocorreiodopovo.com.br
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FIM-DE-SEMANA, 31/1 DE JUNHO DE 2008 1:£1

Av. Pref. Waldemar Grubba n03841
Centenário' auto-facil@uol.com.br

(47) 3372 - 0011

Av. Pref. Waldemar Grubba,3841
Jaraguá do Sul - se -

Fone: 3370 2.109

(47) 3370-3015

FlESTMPTS 08 OK AO DT LT

307 H FELINE 4PTS 2.0 16V 07 ACO
OH AL VE TE RE FN OT _IT CO RLL
S.CHUVAS SJARDlS'GB ASS AS2

SLAIZER EXG 4PTS98 4.0 AL AC DH VE
TE RE DT LT RLL FN SE GOUROGNV

MERIVA GDAPTS 1.8 04 AG OH AB2
ASSALVETEREFNOTLTRLL

ECOSPORT XLS 1.6 04 AC ';HVE IE
FNRLLDUT
C3 GLX r.s 16V 4PTS 04 AC OH ASS
VE TE REUTLUN PE RLL COURO

PICASSO EXL 2.0 16V 04ACO OH AS4
VETE RE FN ASS RLL COURO

CORS.!.WIN;) 1.0 4PTS 98 OTlT

CORSAS 4PTS 1.004AC OH 0T
em;

,

ANTES DE COMPRAR SEU CARRO NOVO",

CONSULTEmNOS

Rua Presidente Epitácio Pessoa 570 , sala 02 '; Jaraguá do Sul - Santa Catarina NOVOS E SEMINOVOS

v e i c u l o s

3370-3113
Av. Prefeito Waldemar Grubba;4040 - Centenário - laraguá do Sul

www.streetcarveiculos.com.br

Golf 1.6·2000 R$ 27.990,00
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m O CORREIO DO POVO-
FIM-DE·SEMANA. 31/1 DE JUNHO DE 2008 VEíCULOS------------

- - .-
_

..

..
,

..
-,

.. ,

NA TROCA DE ·ÓLEO E FILTRO
É CORTESIA A VERIFICAÇÃO DE:

- Sistema de freios
- Suspensão

- Sistema elétrico
- Injeção eletrônica

- Lavação de aparência.
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FIM-DE-SEMANA. 31/1 DE JUNHO DE 2008 �

Av. Prefeito Waldemar Gru�ba N° 4286 : Centenário

Gol vermelho 97. R$ 12.500,00'

.Gol Gill 2001 prata com AR e LTD.
R$ 18.500,00

Peugeot 206 azul .2006. Completo
com banco de couro; R$ 18.900 00

Sua melhor escolha está aqui!
(47) 3373-404-7•

LB AUTOMÓVEIS
Ibautomoveis@ltotmail.com

BR 280, Km 60, nO 329 • Imigrantes· Guaramirim· SC

COMPRE O SECI'CARRO OE PARTICULAR E FINANC'E CONOSCt)
97 A O KM ATÉ 60X, COM ATÉ 100% DE FINANCIAMENTO

FINANCIAMENTO A PARTIR DO ANO 1980 A OKM

�----------�------------I
••
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

FINANCIAMENTOS

Financiamos: •.
* Carros Caminhões à partir de 1'976 I

I
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rua Beinoldo Rau, 60 - Sala 02 - Centro •
.

Market Place - Jaraguá do Sui - SC •

Refinanciamos:
* Carros a partir de 1990
* Carros a partir de 1980

Financiamento para veículos:
* A partir de 1997 até 60x
* A partirde 1994 até 48x

Fone: (47) 3055-3400

.- Correspondente Bancàri�:
• BancoQaycoval !iii BANCO PAULISTA

._-----------------------

TEL: 3370-9513
E-mail: climasularcondlcionados@gmail.com
• Rua .José Theodoro Ribeiro.1015' Sala 3·

• Ilha da Figueira' .Jaraguá do Sul· SC •

Técnico

Denilson
.,.....-

Tel.: 3370 9513
Cel.: 8428 6133

Confira nossas Promoções de Inverno
Consul � Springer

$GRE€ fU�TSU idea
i

..

."_,,�__ � .. _�.__ .�._._:�"t__ .__ ... �.," ..__ ..�._� .. w.�� ••• _.,,",-,

VENDO
Clio 1.0 16V 04/05, Branco,
Gasolina - Carro de Mulher,
ar, direção, air bag duplo,
computador bordo, vidro é
trava elétrica, roda liga leve,
troca do som rio volante, cd
player, com apenas 42.000.

km - Não aceito troca.

Valor: 28.000,00
Contato: 9995-8765

VENDO ECOSPORTns,
1.6 Flex, 2006/2006, cor
prata geada, 30.000 KM,

completo (ar-condicionado,
trava, vidro elétrico, direção

hidráulica). Com
manual, nota fiscal, chave
reserva e todas as revisões.

. VENDO CELTA VHC SUPER 2003
PRATA 2 PORTAS COM 34 Mil
KM ORIGINAIS, ÚNleO DONO,
COM RODAS DE LIGA LEVE; CO

piONEER, INSULFILM,
ALARME, TRAVAS ELfrRICAS,

VIDROS ELÉTRICOS, AR
QUENTE, ENCOSTO TRASEIRO,
LIMPADOR E DESEMBAÇADOR
TRASEIRO_ ÓTIMO ESTADO!

FONE: 3372-1527

Único dono.
Belíssimo carro.

valor R$ 43.500,00- a vista.

Tr: 9977-7291 ou 9903-9625.
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,

• CARTÕES DE VISITA' CARIMBOS • FLYER'S' PANFLETOS'

CARIMBOS DE MADEIR

DE R$ s.s
, ES �E VISITA A pARTIR DE

R$ '4-5-;-80 O Ml ,. O

BaS AUTOMÁTICOS A PARTIR

DE R$ 12,90
-

(047) 3273-6433' ,dwc�rimbos@hotmail.com
" dwcanmbos@brturbo.com.br

'Marmoraria Vitória
.Tudo em mármore e granito

* Soleras * Pias e Bwe * Cozinhas
*,Lareiras * Túmulos .* Jazigos * Escadas, etc

Ligue: 3372-0706
,

9�22-3581 ,Lucas)
9606-2371 (Sidnei)

desfrutar
- das novas

gatas
simpáticas,
atraentes
e muito

GATAS sensuais.

14719136-0104

Encontro lIos amigOs e casais

ShOW �e street> tese.
com maiS lie 15 mUlheres

Aberto de Segunda a Sexta,
Horário: das 15hOO as 3hOO

'

Rua Joaquim Francisco de Paula, 1058
Chico de Paula

Tel. 3273-2�47 I 8853-971

ACOMPANHANTE
DE EXECUTIVO

WALQUIRIA
DISCRETA E SIGILOSA

ATENDE HOTÉIS E MOTÉIS.

TR: 8412-5313
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MULTllJUM'
SEGURANÇA ELETRÔNICA

• Portão eletrônico
• Interfone
• Alarme x

,

• Controles de acesso

• Câmeras - cftv

,INSTALAMOS ALARMES NAS PRAIAS

,473273·7226 I 9171·,1023
Rua José Narloch, 1_456 - São Luis
multicom. jgs@brturbo,com,br

_'

Hod BR 2�0 Km 56, 13500 '

Centro e- Guaramirim SC

TRANSMAGNA
TRANSPORTES LTDA

Está com Oportunidade para:

Ajudante de Motorista, ,

'

,

Motorista Carreteiro
(CHN E, MOPP)

"

DETETIVES

PA�TICUlARES
Invesligação em Geral, Civeis e

Criminais, Comércio, Indústria, furto"
Roubo, Sinistro em Geral, Conlra

Espionagem Industrial,
Desaparecimentos, El!lra-Conjugal,

Investigações Trabalhistas
MA1RtCI.llf'.S'ABERfAS

BERÇÁRIO - MATERNAL

JARDIfv1 - APOIO

Proximo ao Posto Marcolla e Weg I

ceicolmeia@yahoo,com,br
Fone: 47 3372-1123

,

AUXllIA.R DE OPERAÇÕES'PARAJARAGUA DO SUL"
,

• Ensino médio complete, , "

• Experiência anteno! com aUVidades administrativas,
'. Connecimeqros de informâfíeá,
• Carteira de habilitação,
Oferot.emtiS salà'ilo lixo (Ml m_ghue CLT}, partidpação rtó;s l1lSultaãóS, "

assistência médita e odontológica, Hekel 'e�t,'l�rante e vale4ransporte.

Voci!-QYC tem !alento, garr3 e sspfnt<i de equipe, yenha !�ier'parte de um time vencedor,
Cad8st!e ses wrrl<:l!iú ao sil"WWWJQCallla,colJ1lc,titrlful�, t.D_m ó'códiSJl3165" '

(47) 3372-0556
,

9912-8114
ATENDIMENTO 24 HORAS
IBRASIL E EXTERIOR)

, REPRESENTANTE
'COMERCIAL,
Empresa do ramo

, Distribuidor Atacadista 'do
segmento Alimentos,

seleciona Representante
Comercial.

Necessário veículo próprio.
Contatos 047 9980 - 4238

, PRECISA�SE DE
,

'INSTALADOR
DESOM

AUTOMOTIVO.

TR: 9948-0150

A Portal Imóveis
está selecionando

profissional com perfil
de liderança para
integrar a equipe de
corretores como

GERENTE DE VENDAS,
necessário experiência

na área.
Tr: 3376-0102

Localiza
"

Vai com você '�,

, -Sécretária Administra:liva "

, ',120h(àula"
Assisténte, 'Administrativas
120h/aula

,

,

MaFlutenção de Computadores
64h1aula •

'

"

, RH / Departarnento Pessoal
120hiau!a

Progràmação
lógica, Access,

,.!:.owerPoí�� lnteme�. �__,.".,:!:�I���L?_e��,__
Qffice Avançado " Aut�CAD

"
Word, Excel, PowerPoint 2D • Bas!CO, 3D· Avançado

,

�'Êdítorãçãõ'G'rãfica�"""SõTIdworks"-'--'
Coretüraw, Photoshop ,Sketch., Features,
._: __ " .• " •.•,;".' ,A§s�l�sJlr�:!Íry!1�", ... ,.,

Web Designer KIDS
Flash.Dreamweaver, o Compotador"Cuidados,
Fireworks, Publicação FTp· Soffwares,lntemel
Web Master
HTML, ASP! PHP

MATRíCULAS' 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

ESCOLAJÉCNICA DE ENFERMAGEM JARAGUÁ
.

RUa Profa Adélia Fischer, 303 - Baependi (ao lado KG Motos) Jaraguá do Sul- S,C.
Tel.: (47) 3376-4296 I eSGolaetej@gmail.com

VESTIBULAR
: Modálidade ,de Ensino a

Taxa de Inscrição:
R$ 50;00
Data da Prova:

15 de Junh,o de 2008'

Aulasao ViVO
Transmitidas díretamente

de Curitiba

.r-

Duração de 2 a 3,5 anos
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Vôtê"·nasceu para ter '!lei:
Então por que aceitar.menos?

Cor:heça o melhor daRenault, "

"

MEGANE
COUPÉ CABRIOLET

ar condicionado
6 air bags

capota escarnoteável
teto de vidro

sensores de estacionamento,
'<;huva e luminosidade,

'NOVO LOGAN

1.0 16V Hi':'Flex
maior porta-malas da categor!9 5:101
maior espaço interno da categoria
acelerador eletrônico -xontaqiros

A PARTIR DE

28�990(3)

GRAND SCENIC
'espaço para 7 pessoas
�r-cpndidorlado digital

. 4,(5 air bags
"111:eto j3arTorâmico
2etilSOF'de estacionamento,
fn;:io de rn,�o eJetrõnicp no painel
ignição,através de cartão eletrônico

, www.reRlélult.com.br

)

ITAjAí
3341-3341

JOINVILLE. .

3145-3145
JARAGUÁ DO SUL'13274-0000

SE.MINOVOS
BLUMENAU

3340-7700IBLUME.NAU
3144-3144

Para mais informações sobre outrosmodelos, motortzaçôes; modelos, valores-e liens de revisâo cortsulte as Ooncesslonánas Renault Liberté.(1) Preço à vista para Megane Sedan Expression 1.6 16v Hi-Flex 4POB/OB, via internet, ou ünanctamento.com 60% de entrada

(R$ 31.794) '" saldo em 24 parcetae de RS 931,17., 'cem taxa de 0% a.m. (2,68%a.a.). Tributos: R$420 a.a. Cuslo efetivo lotai: 0.22% a.m, e 2,68% a.a.Valor Iota! a prazo: RS 54, 142,00. Financiamento pelo CDC (Crédito Direto ao Consumidor) através da Cia. de Crédito,
Financiamento e Investimento Renaultdo arasu.crednc sujeito a análise e aprovação de cadastro. Taxa de Abertura de Crédito (TAC), IOF _e pintura metálica não incluso para todos os veiculas "anunciados. Estoque-5 unidades. (2) Preço à vista para Megane Sedan

Expression 2.0Automático 4P08/08, via internet, ou financiamento com 60% de entrada (R$ 35.394) + saldo em 12 parcelas de RS 2.053.14, com taxa de 0% a.m. (2,68%a.a.). Tributos: R$ 463,20 a.a. custó'eteâvo total: 0,22% a.m. e 2,68% a.a. Valor total a prazo: R$
60.031.62. (3) Preço

à vista válido para: Logan 1.0 16V 4P Hl-Flex bicombustlvet08/08. Com plnturas6!ida e frete incluso. Estoque 5unldades. UnhasMagana, Logan e Clio Sedan com garantia de 3 al10S ou·100.000 Km, o que ocorrer primeiro, condicionada aos termos e
_ condlçôee estabelecidas no Manual de Garantia e Manutenção. Ofertas válidas até 31/05/2008 e nrnitadaa aos estoques distribuídos nas Concesslonárias Libertá. As Imagens são meramente flusíratlvas. Alguns itens mostrados elou mencionados são opcionais elou
acessórios e/ou referem-se a versões especificas. Preserve a vida. Cintos de segurança em conjunto com air bags podem salvarvidas.
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CLASSIMAIS FIM-DE-SEMANA, 31/1 DE JUNHO DE 2008

RODUTOS & SE ViÇOS
INFORMÁTICA I TECNOLOGIA

RBI�

lSIO? (Sexta-Feira) Entrada R$ S,OO
20/07 (Domingo) Entrada 1 Kg Alimento

19:00 - Starboys Zerinho Show
20:00 - Bike Trial e Moto Trial Gas Gas - SP

21:00 - freeStyle Show Elton Becker e Cia

22:00 - PROTORK Alto Giro Show - SP

22�00 - ShowNacional NENHUM DE NÓS

07:00 - Alvorada Festiva

09:00 - Largada do Encontro

15:00 - Chegado do Encontro
17:00 - Sorteio das Motos

18:00 - Show OS NATIVOS

.... "

.....
' .... ".
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AGORA EM NOVO ENDEREÇO:
Rua Domingos da Nova, 403 (próximo a Studio FM) com estacionamento próprio O

Dual Core E2140 t,6Ghz
Placa mãe Phitronics

Memória 512 DDR2 667
HD Sata 80GB
Drive DVD/RW

Drive 1,44
Teclado Multimídia

Mouse Ótico
Caixas de som

Gabinete 450w 20+4 pinos sata

(=t;3#j=S-mn
,

Monitor Lcd 15"
Philips 150S8FB/78

Celeron 420 1,6Ghz I Placa mãe Phitronics
Memória 512 DDR2 667 I HD Sata 80GB'
Drive DVD/RW I Drive 1,44
Teclado Multimídia I Mous� Ótico·
Caixas de som I Gabinete 450w ·20+ 4 pinos sata

R$625,00 *não acompanha monitor

Core2 Duo E4500 2,20Ghz I Placa mãe Phitronics
Memória 512 DDR2 667 I HD Sata 80GB
Drive DVD/RW I Drive 1,44
Teclado Multimídia I Mouse Ótico
Caixas de som I Gabinete 450w 20+4 pinos sata

R$897,00 *não acompanha monitor

UPGRADE
De memória 512DDR2 pI 1GB DDR2 + R$35,00
De Placa Mãe Phitronics pI Gigabyte + R$20,00
De HD 80GB pI HD 160GB + R$35,00
De HD 80GB pI HD 200GB + R$75,00
De HD 80GB p/HD 250GB + R$90,00

GUITARRA WIRELESS
GUITAR HERO PARA PS2

APENAS

SR$99,90ÀVISTA

APÉNAS

499,90
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XBOX
apenas

1.449,00
8x sem juros

PL..ft...,..STftT/On .s

apenas

·1.449 O
8x semluros

PlayStatlon,,2
à partir de

549,00,
. w D050Sa.JIIIl _ I'Ilfi@Pltefi� ..

.-

� JlJc:Dt
'DesfiPCIV'CbtKit:ttfi08
I,. V.icleo 9cD1HtS eI@ Coelers c:J.s -mClPec:J.s

til -muifio -meris 1
'

------.....

�t:leronUGht

_oomemórla

HO&QG8

díador Tutton 2.2:mt�
29Bd.mcm�

> MD iii!}.
�dbr e leltoroo CD e nVD

WebCamU

T.la 14.1"

t n t o r m ét t e«

NIN,f-NDO
G�ECUBE

Horário de atendimento:
Segunda a Sábado:
das 9h às 23h.
Domingo�
das 14h às 22h.

internet and games

Rua Jorge Czerniewiez, 99 - Sala 08 - Fone: 3371-3328
Anexo ao Hotel Saint Sebastian em frente à Scar. .
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'COMEÇOU'O MAIOR FEIRÃO DE AUTOS DO BRASIL! sAo MAIS DE 1 MILHÃO DE ·OFERTAS
DE CARROS E MOTOS. APROVEITE! RÁPIDO PARA ENCONTRAR, FÁCIL DE PAGAR!

meses para
mais de pagar**

5.000
lojas

em todo
o Brasil

de ofertas

lojas participantes no '

www.

gigaleiraa
.com.br

de 28 de Maio a 28 de Junho
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----------PRODUTOS & SERViÇOS O CORREIO DO POVO '.ft
FIM-DE-SEMANA, 31/1 DE JUNHO DE 2008 a:.&II

Mais recursos.Melho,res humiana5.

í '"

JARAGUÁ DO SUL

AFIADOR DE FERRAMENTAS
Desejável 2° Grau Completo.
Conhecimento na função.
AGENTE DE ATENDIMENTO -

TELEMARKETING
2° grau Completo. Conhecimento em

informática, atendimento ao público.
ANALISTA DE GESTÃO DE CONTAS
TELEFÔNICAS
Desejável estar cursando Ensino Superior.
Conhecimento em análise de contas
telefônicas.
ALMOXARIFE
Disponibilidade para atuar no segundo
turno no bairro Vila Lenzi. Desejável 2'
grau completo ou cursando.
ASSISTENTE DE VENDAS
2° Grau Completo. Conhecimento com

vendas interna e telemarketing.
Disponibilidade para atuar no bairro Ilha da

Figueira.
AUXILIAR DE ELETRICISTA
Conhecimento da função.
AUXILIAR DE VENDAS
2° Grau Completo. Conhecimento na

Função. Desejável conhecimento no ramo

de cosméticos e estética. Disponibilidade
para atuar em horário comercial.
CONSULTOR COMERCIAL- TELEFONIA
CORPORATIVA
2° grau completo. Conhecimento com

vendas externas.
.

ELETRICISTA INDUSTRIAL
Curso de Elétrica. Conhecimento com

"'1f¥.;"

montagem de paineis elétricos.
ENGENHEIRO MECÃNICO
Ensino Superior completo. Disponibilidade
para atuar no bairro Ilha da Figueira.
Conhecimento na função no ramo

metalúrgico com montagem de máquinas.
ENGENHEIRO CíVIL / ARQUITETO
Ensino Superior Completo. Conhecimento
com execução de obras (edificios
residenciais). Disponibilidade para atuar em
Rio do Sul ou ItajaL
ESTÁGIO EM CONTABILIDADE
Cursando Ensino Superior. Conhecimento
em escrita fiscal. Disponibilidade para atuar
em horário normal no bairro Ilha da Figueira.
ESTÁGIO EM ENGENHARIA MECÃNICA
Cursando Ensino Superior ou Técnico.
Conhecimento em Solid Works.
Disponibilidade para atuar em horário
normal no bairro Ilha da Figueira.
ESTÁGIO EM VENDAS
Cursando Ensino Superior ou técnico no

ramo metal mecãnico.
ESTÁGIO EM VENDAS/ ADMINISTRATIVO
Cursando Ensino Superior..
FAMACEUTICO (A)
Disponibilidade para atuar em segundo
turno. Desejável ensino superior completo.
FAMACEUTICO (A)

. Disponibilidade para atuar em horário
normal, no bairro Ilha da Figueira. Desejável
ensino superior completo.
FURADOR DE BANCADA
Disponibilidade para atuar em horário
normal no bairro Ilha da Figueira.
Conhecimento com metrologia e

interpretação de desenho.

GERENTE COMERCIAL- CONSÓRCIOS
2° grau completo. Conhecimento na área
comercial e com liderança de equipes.
INSTALADOR DE ACESSÓRIOS
Conhecimento com instalação de acessórios
automotivos.
MECÃNICO DE AUTOMÓVEIS
Desejável estar Cursando 2° grau.
Conhecimento em mecânica geral de
automóveis.
MECÃNICO DE MANUTENÇÃO
Conhecimento na função no ramo têxtil; com
teares circulares; setap e regulagem.
Disponibilidade para atuar em horário normal
no bairro São Luiz.
MOTORISTA
Necessário possui carteira de habilitação "C"
e conhecimento na função. Disponibilidade
para atuar no bairro Vila Lenzi.
MONTADOR / SOLDADOR
Conhecimento na função com solda: (tig,
mig ou elétrica). Disponibilidade para atuar
na Ilha da Figueira.
MONTADOR MECÂNICO
Cursando Técnico em Eletromecânica ou

mecânica. Conhecimento na montagem de

máquinas,
OFFICE BOY
1 grau completo.
OPERADOR DE PRENSA
Conhecimento em prensa no ramo

metalúrgico.
OPERADOR DE SERRA
Desejável curso de desenho técnico
mecânico e 2° grau completo.
PINTOR INDÚSTRIAL
Conhecimento em pintura a pistola ou

PROMOTOR DE CARTÃO
Disponibilidade para atuar no segundo
turno. Desejavel2° grau completo ou

cursando. Disponibilidade para atuar no
centro.
RECEPCIONISTA DE SERViÇOS -

CONCESSIONÁRIA
Desejável estar cursando 2° grau.
Conhecimento em informática e no ramo

de auto peças ..

REPOSITOR DE LOJA
Disponibilidade para atuar no segundo
turno no centro. Desejávell ° grau
completo ou cursando.
TALHADOR (A)

.

Conhecimento em talhação manual e
enfestar.
SOLDADOR
Conhecimento na função com solda: MIG.
VENDEDOR (A) DE ElETRO
Disponibilidade para atuar no secundo
turno no centro. Desejável2° grau
completo ou cursando.
VENDEDOR (A) EXTERNO
Conhecimento na função de vendas
externas no ramo de aço e similares.
VENDEDOR (A) EXTERNO- MATERIAIS DE
LIMPEZA E EMBALAGENS
Ensino Médio Completo. Conhecimento
com vendas externas.
VENDEDOR (A) EXTERNO

Desejável conhecimento na função com

telefonia móvel.
VENDEDOR (A) EXTERNO - SETOR
ALIMENTíCIO Ensino Médio Completo.
ZELADOR (A)
Disponibilidade para atuar em horário

AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Desejável estar cursando ensino Superior.
Conhecimento em Auto Cad e informática.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
2° grau cursando. Conhecimento em

informática.
AUXILIAR DE VENDAS
Conhecimento no atendimento de
representantes no ramo têxtil.
DESENHISTA - TÊXTIL
Conhecimento em Corel Draw; Photoshop e

traços desenhados a mão: com ilustração.
DISTRIBUIDOR DE FACÇÃO
Desejável conhecimento na função.
Disponibilidade para atuar em horário
normal na cidade de Guaramirim.
DOBRADEIRA
Desejável conhecimento na função.
Disponibilidade para atuar em horário
normal na cidade de Guaramirim.
ESTAMPADOR (A)
Desejável conhecimento na função.
Disponibilidade para atuar no horário
normal na cidade de Guaramirim.
ESTAGIÁRIO EM ENGENHARIA DE

PRODUÇÃO
Cursando Ensino Superior. Conhecimento
em informática.
ESTAGIÁRIO EM CUSTOS
Cursando Ensino Superior em Ciências
Contábeis, Matemática Financeira,
Administração de Empresas. Conhecimento
em Informática.

ESTAGIÁRIO EM MARKETING
Cursando Ensino Superior. Conhecimento
em informática e Auto Cad, Photoshop e

Corel Draw.
GERENTE INDUSTRIAL -CONSTRUÇÃO
CíVIL
Desejável estar cursando Ensino Superior.
Conhecimenio em processos e gestão de

pessoas.
MECÂNICO DE MÁQUINA DE BORDADO
Desejável estar cursando Ensino Técnico.
Conhecimento na função no setor de
bordados.

.

PROGRAMADOR (A) DE PCP - RAMO
TÊXTIL
Conhecimento na função no ramo têxtil.
PROJETISTA MECÂNICO
Cursando Ensino Superior ou Técnic_o.
Conhecimento na função e em Solid Works
SERVENTE DE LIMPEZA
Disponibilidade para atuar em Guaramirim
no horário normal. Desejávell ° grau
completo ou cursando.
TECELÃO
Desejável conhecimento na função.
Disponibilidade para atuar no primeiro
turno na cidade de Guaramirim.
VENDEDOR (A) EXTERNO - MÓVEIS
PROJETADOS
Desejável estar cursando ensino superior
ou técnico em Designer ou arquitetura ou

curso de designer de interiores.
VIGILANTE
Desejável conhecimento na função.
Disponibilidade para atuar no terceiro turno
na cidade de Guaramirim.

-Personal� PISCINAS & CLiMATizAÇÃO
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Rua Quintino Bocaíuva, 281 Sala 1 - Centro Fone: +55 (47) 3370-3505 I E-Mail: tecspot@terra.com.br

PRODUTOS & SERViÇOS--�------

a

7

Processador Intel Dual Core E2140
PlacaMãe PcCbips Som/Rede/Video

Memoria 2048MB DDR2-667
HD Samsung Satan 250Gb noo

Gravador de DVD LO GH20NSIO Sata
Monitor LCD 17" AOC 716SWX

Acer AS5315-2506

Processádw::Móbile Intel Celeren 550 2.0GHZ
1MB Cache

Memória DDR2 1GB
80GB Sata.54

R$1.399,OO
1 +12 de R$131,57*

Tela.: 15,4"Widwscreen
Web Cam 1.3 Integrada

R$1.690,OO
1+12 de R$165,39*

• PLACA MÃE GIGABYTE GA-94SGZMS2

• MEMÓRIA 1024 MBYTES DDR2 667MHZ

• PLACA DE víDEO INTEGRADA 64 MBYTES

• DRIVE DISQUETE 1.44
• HARD DISK 160 GaYTES SAMSUNG SERIALATA
• GAalNm 4 BAtAS ATX

• GRAVADOR DE OVO
• TECLADO PADRÃO ABNT2 PS2

.' MOUSE ÓPTICO PS2
• CAIXAS DE SOM ACÚSTICAS
• FAX MODiM 56 KarnS
• MONITOR lCD 17" lG L1753T

www.tormigari.com.brI47 3371.0034
R. Roberto Ziemann, 201 - Czerníewkz-

..
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--�-------PRODUTOS & SERViÇOS
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tor X

NOTEBOOK ACER ASPIRE
- Processador Intel Celeron M 2.0 Ghz
- Memória 1024 Mbytes DDR2 533Mhz (até 2 Gbytes)
• Tela 15,4" WXGA Xbrite (1280x800)
- Hard Disk 80 Gbytes
- Grâvador de DVD-RW Dual Layer
- WebCam Integrada 1.3 Mpixels
Teclado ABNT2 (Português)
eitor de Cartões 5 in 1 (MS/MS

mpo Limitado ou enquanto
ques ..
• Consulte

090 I (47) 3371'()155
873 - Centro - Jaraguá do Sul - SC
.com - fatorx.automacao@gmail.com

• Atendimento ao Cliente - 26 a 30 de Maio de 2008

• Técnicas de Vendas - 02 a 11 de Junho de 2008

• Desenvolvimento de;ç:quipes - 06 a 16 de Junho de 2008

,. Boas Práticas em Manipuração de Alimentos - 07 de Jl1Inho a 05 Julho de 2008

• Gerenciamento de Compras - 07 de Junho a 12 Julho de 2008

• Ass. Mont. Manutenção de Micro - 03 de Junho a 25 de Setembro de 2008

• Designer TêxtiJ - 11 d,e Junho a 14 de Agosto de 2008

Cisco CCNAI

Faculdade de Tecnologia SENAe Ja'Faguá do �ul
Fone: (47) 3275-8.400

www.sc.senac.br

SEJA TÉCNICO EM COMPUTADORES

CURSO DE MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE �Cs
- Arquitetura do Computador
- Eletrônica, Redes, Internet
- Formatação, Instalação e Configuração de sistemas
� Identificação de problemas e suas.soluções.

fíi�Q�:rQ£QJ�!1
.

.

Rua: Epitácio Pessoa, 85 - Centro

Maiores Informações
Fone: 3055 ..2021,,-.

- 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 indústrial
- Vendedor de Acessórios

- Encarregada Limpeza
- Zeladores

- Engenheiro Mecânico "vagas para ambos os sexos"

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!

TÉCNICAS DE MASSAGEM:
- Qualificação em Massoterapia
-_Sh,iatsu ... .

.

- Ouiropraxia .

:.. Massagem na Cadeira Ergonômica

MATRíCULAS ABERTAS:

FAÇAA SUA ESCOLHA!
E AUMENTE A SUA RENDA!

ESCOLA DE CABELEIREIRO ClEM SAHB
JARAGuÁ DO SUL/se

Certificado reconhecido pela Secretaria
Estadual da Educação Portaria E n? 186

28/12/1999 - Registro nO 4480

IMAGEM PESSOAL:
- Cabeleireiro - Estética Facial e Corporal
- Manicure e Pedicure - Unhas Artísticas
- Depilação - Maquiagem

Mais informações: 47 - 3275-4125
Rua João Marcatto, 156 centro - Jaraguá do Sul - se

E-mail: jaragua.cier]l.s�hb@terra;com.br·
Site: WWw.massoterapia.esteticq.ciemsahb.com.br
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CANTINHO ANIMAL-----------

�lOlá, meu nome é Scooby, sou da raça boxer e tenho
5 meses de idade.
Eu estava muito feliz e contente em casa com minha família,
mas fiquei doente e me levaram para a clínica veterinária AMICÁOJ

CLiNICA VETERINARIA

Fui prontamente atendido pela Ora. Roberta, ela diagnosticou uma

doença muito grave, causada por um vírus que "ataca" quando
não somos vacinados.

Fiquei internado na AMICÃO durante 7 dias, neste período fui
muito bem cuidado pelo Dr. Eduardo e pela Ora. Roberta e

também par toda a equipe que me deu muito carinho e atenção.
Na AMICÃO somos muito bem fratados, pais eles acreditam que
o amor e o carinho
fazem parte do
tratamento e auxilia
na recuperação.
Disso eu não tenho
a menor dúvida,
pois agora estou.
novamente feliz ao
lado da minha

querida família.

,
I

Shopping Center Breithaupt - G1 - Sala Q17

3275·6101

9123-0657
www.fotolog.terra.com.br/ajapra

BANHO A PARTIR DE

R$10,OO

3275·3560
Rua Waldemar Grubba, 1389 • Vila Baependi

CLiNICA VETERINARIA
-_ �

3372-2614
. Rua Bernardo Dornbusch, 2181· Vila Lalau

�I.r.
DUhari 1(�am'yS®
HOSPITAL - CLiNICAVETERINÁRIA - PET SHOP - CANIL

3274-8944 1 3275-1141 -I 3275-1788

ERLIQUIOSE CANINA

Também conhecida como febre

hemorrágica canina, é uma doença comum na

população canina e se trata de uma zoonose

(doença que passa do cão para o homem, e vice e

versa).
Essa doença de prevalência no ano inteiro,

é causada pela ricketsia Erlichia spp e é
transmitida pela picada do carrapato
Rhipicephalus sanguineus ou por transfusões

sanguíneas contaminadas. '

Os sinais clínicos incluem febre, aumento
/ de tamanho de linfonódos, aumento do baço e

fígado, dificuldade respiratória, intolerância a

exercícios, sinais neurológicos, hematomas,
anemia, perda de peso, sangramento espontâneo,
palidez nas mucosas.

O período de incubação é de 7 a 21 dias,
na fase aguda ou de até 4 meses pós inoculação
nos casos crônicos.

O diagnóstico pode ser realizado por um
médico veterinário através do histórico clínico de

infestação por carrapatos, sinais clínicos e por
citologgia.

O tratamento é feito com medicação
específica contra a rickttsia juntamente com

medicação contra Babesia canis que pode estar
envolvida no quadro clínico causando infecção
mista pelos dois agentes.

Em casos graves, soroterapia e

transfusões sanguíneas se fazem necessárias.
A prevenção dessa patologia se faz

através do controle das infestações por
carrapatos. Existem produtos específicos e de
ótimos resultados no mercado.

.,

Consulte sempre um médico veterinário.

Elizandra R. Gonzaga Mafra - CRMV/SC 2368

Tanity Greschechen - CRMV/SC 2649

Duhan Tarny s

�&�,,;:DUhari�my's®
HOSPITAl- CÚNICAVETERINÁRIA - PET SHOP - CANIL
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-�-------VARIEDADES O CORREIO DO POVO IESABADO, 31 DE MAIO DE 2008

Por Jéssico, Ehmke Kroetzer
. recepcao@ocorreiodopovo.cóm.br

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

Felicidades ao casal Quirino
Vergilho Bona e Inês.Bona, que no

dia 1/6 comemora Bodas de Telurita
(62 anos), e em especial para Inês
que no dia 20 completou 80 anos.

"

Parabéns de toda sua família.

I
fJf

..., I,
O filho João Vitor desejo

felicidades aos pais Lu e Joacir,
.

que casaram no dia 29, e também
.mondondo os parabéns poro o pai
que trocol} de idade no mesmo dia.

Parabéns para os irmãos'Sheilo Lois Eggert, que
completa idade nova dia 1/6 e Rafael Guilherme Eggert,

dia 5/6. Felicidades de toda a sua família.

11",
'

Felicidades para Lucas Nort, que
completou 15 anos no dia 27. Toda
a suo família mando os parabéns.

Parabéns para Atlriane de
,

CJI_rvalho, que trocou de idade
no ,dia 14, parabéns de seus

familiares e amigos.

O namorado Marcelo, sogros e

cunhados, mondam os parabéns
para Daniela Antunes de Candido,
que no dia 25 completou 15 anos.

EDUCACÃO EM'

GUARAMIRIM
'-.: '

Os pais
Andréia e

Marcos
Pellense e sua
irmã Gabriela,
mandam os

parabéns para
Fernanda, que
complet9u 16
anos no dia 6.

Adriano Schlindwein, trocou
idade no dia 5. Parabéns

de toda família:

Parabéns poro Leonita que
trocará idade ",manhã e Raulino
Ehmke dia 4/6, que no mesmo dia
comemoram suas Bodas de Nácar
(31 anos). Felicidades de seus'

filhos, genro e neto.

No foto Douglas e Tatiane
no Box do corrido

Stock Cor 2008 em Curitiba.

O gatinho Eduardo mando os

parabéns poro mãe Josiane Vivian
H. Dietrich, que trocou de idade '

no dia 25 que também comemoro

juntamente com o pai Tobias
8 anos de casado.

Acadêmicos do 7a fase de Educação Físico do Faculdade Jangada se

encontraram no espaço social de Guaromirim, onde conheceram 0$
escolinhas de canoagem que funcionam naquele município.-,

. �

A pesquisa Boas Práticas nas Redes Municipais de Ensino foi realiza.da pela UNICEF (Fundo das Nações Unidas pam (li I�»
em parceria com o Ministério da Educação e União Nacional dos-Dirigentes Municipais de Educação (Urn:fime).

Guaramirim ganhou destaque pela existência de salas com equipamentos para a realização de cursos de eooca:ção â djs��,
o Dia d� Família na Escola, Ônibus da Literatura e Informática Educativa. O estudo reconhece ffimbém que, I1iaS�00 !Gium-�"

o professor de apoio é visto como protagonista no desenvolvimento da aprendizagem.
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I VITRINE�---------------'--

Reunião no Bairro
,

Água Verde
A Associaçüo de Moradores do B(liÍTo
Águo Verde realizo hoje _uma,r.eunião às
13h30. no salão de festas do Paróquia
São Judas. onde serão analisados os

conquistas e os reivindicações do bairror
•

como o pavimentação de ruas e o refi
rada de entulhos das margens da rodo
via e de terrenos baldios. A diretoria do

asSociação passará para os moradores o

que foi decidido no assembléia de abril-
_

a eleição do diretoria acontecerá sempre
em ano ímpar. mos o atual presidente
Luiz Hirschen pedirá licença e assumirá o

lugar o vice Márcio �chreiner Mouser.

I'

I

!

I)

Distribuição.
dos carnês(

I A Secretario Municipal da Fazendo fará o

distribuição dos carnês de pagamento dos
parcelas do ISS para profisSionais autôno
mos cadastrados na prefeitura. até o dia

I 13 de junho. O valor total dê R$ 193.96 é
dividido em duas vezes com vencimento
rios dias 15 de junho e 1-5 de julho. �uem
n-ão receber o documento até o último

I
dia de distrib4ição deve procurar a secre

=""'---"'--"""'--"'---"'---'
_

taria para solicitar segunda via.
,

'I

Ir
it

: I ti"

:1
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j I
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í
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I
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: f
.

I)

FE,JOADA NO.
MARISTA

Como parte integrante. da programação da
XXV OliCHAMP, o Colégio Marista São Luís',

,

juntamente com a APt> (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
Colegio Màrista São-Luís

Valor: R$10,00
/'

••••• � ••••••••• ! ••••••••••••••••••••••••••••• :
: Os cartões estarão a venda a partir do :

•

: dia f5/05 na cantina, biblioteca e :
: recepção do ColéqioMarísta. :
: � .

............................................. �

LOTERIA -

, I

CONCURSO N° 327
_ A feijoada-será servida a partir das 11 h.

PARTICIPEI
{1 1 {13� -04 �OS
12 � 13� 14� 15� 16
H� 18� 19 -23,

Promoção:
.::::} C O L É G I O APP

MARISTA � Associação de Pais
S Ã Ç' L U í S e Professores

_lullW_
CONCURSO N° 1906

/
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Presidente do Tribunal Superior Eleitoral Marco Aurélio Mello ressalta importância de novo sistema

,

QUAL SEU 'CRITERIO �ARA-
ESCOLHER UM CANDIDATO?

EMERSON BARUFI, 33 anos,
vidraceiro

"Tem que ter proposta e

conhecer os necessidades
da cidade".

JOSÉ GOMES, 43.anos,
segurança
"Ele tem que fazer melhorias,
como asfalto no Santo Antônio.
Precisa saber administrar
também".

.

JHONER ALMEIDA, 29 anos,

policial militar
"É preciso conhecer a vida pú
blica dos candidatos, pois tem
gente que tem memõrln fraca". _

\

VANDERLEI BATISTA, 33 anos,

preparador de misturo
"Primeiro a pessoa tem que
conhecer o candi�ato, que
deve saber dos problemas
dos bairros".

SIDINEI DERETTI,
28 anos, vidraceiro

"Tem que ser honesto e

cumprir o que promete
durante a campanha".

RJ)SIMERE FERREIRA, 31 anos,
auxiliar de produção
"fm primeiro lugar tem que
ser honesto. E' não esquecer do
gente depois do eleição, o q�e
é muito comum".

�
a:

o
a:
LU

õ:
Cf)

ê
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DEMOCRACIA

Municípios
se preparam
para eleições
Uma biométrica é uma das
novidades do pleito este ano
JARAGUÁ DO SUL rado D'Oeste (RO) e São João

O calendário para vota- Batista (SC). A idéia é de que
ção nas eleições municipais este formato seja expandido
de 2008, divulgado pelo TSE nas eleições para governadores
(Tribunal Superior Eleitoral), e presidente, em 2010.
informa que o primeiro tur- Na matéria "TSE faz apre
no será no dia 5 de outubro e _ sentação da nova urna .hío
do segundo no dia 26. Só os métrica" - publicada no site O

municípios com mais de 200 Globo - o presidente do TSE,
mil eleitores,

_

onde nenhú'm Marco Aurélio de Mello, disse
candidato a prefeito alcance a que a ídentificação do eleitor
maioria absoluta dos votos na

-

datiloscópica e pela fotografia
primeira etapa da eleição - não dará maior segurança ao voto

computados branco
_

e nulos - comprovando a presença do ti-
haverá segunda votação. tular as urnas.

Uma das novidades da elei- O critério do TSKpara exe-

çâo deste ano é a urna bioiné- cutar o sistema foi a escolha dos
trica. O eleitor será identífícado municípios próximos à sede da
através da leitura computadori- zona eleitoral a capital do esta
zada da impressão digital. Mas do, e que aproximadamente 15

apenas três municípios poderão mil eleitores estivessem na ími
usar a nova máquina, os quais nência de passar por um pro
são: Fátima do Sul (MS), Colo- cesso de revisão do eleitorado.

São João Batista (Se) será um dos três primeiros, a usar a urna biométrico

Segundo turno,.dd eleição 2008
o TSE {Tribunal Superior Eleitoml) 8.053.578; seguido de Rio de Janeiro,_

indiGO que dos 5565 municípios ondéhá 4.514.726; e Belo HorizonJe, 1.�5.4t7. A
votação, apenas.74 podem ter segundo capital baiano, Solvodot segue em- quarto _

turno este ano. São municípios com mais lugat com 1.697.294 eleitores. BrosIlia
de 200 mil eleitores que podem ar conto com 1.653.�9; mas como ngo tem
1Is umas no ú_ltimo domingo de o votação pam prefeito, fortaleza ocupa o
(26) poro escolher o respectivo pre quinto luga� com 1.432�695 eleitoreS. Po

São Poulo é o município commajor única capital que não pode tersegundo tor-
número de eleitores aptos o votat com � no é Polmas, que possui 120.863 votantes.
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NOVO
MESSIAS

Podes crer quem ouviu o cidadão falar,
conhece de marketing político e sabe
fazer análises conjunturais, garante:
uma nova proposta, demagoga, um

tanto eivada de hipocrisia e lastreada
de "chavões" e de "frases de efeitos"
foi apresentada aos cidadãos jaragua
enses na semana passada, por uma

figura extremamente, digamos assim
impopular. O propósito divulgado,
bonito na concepção, mas oco, não
encontra eco pela falta de densidade
eleitoral, de apoio político e cunho
ideológico. O novo Messias apresentou
projetos para tudo, mas a inexperiên
cia o descredencia. Jaraguá, moderna
e crescente, não pode dar ouvido a tais
"sentes de pau oco".

VERIDIANA
Olho gente náo deixem de
ligor amanhá poro o minha

. amigo, o sempre bonitona
Veridiana lu'iza Vazei, pois
domingo é o dia dela receber
o coro de parabéns. Por favor,

. liguem elo vai adorar.

LEITOR DO DIA
O leitor do dia é o meu amigo Ama
rildo Melo, da Bierbude, que hoje à
noite recebe em sua choperia a'Banda
Trio Free de Joinville, com muito pop
nacional.

" Quem vence:os
outros é forte. Quem
vence o si mesmo

é pnderoso ,
lAO-TSE

,,� 473173-7070/32737171
"Jr." Jaragua do Sul e Região

Lotérico Pingo Fogo
=

"'terfCls

AGORA NO SUPERCEllTER ANGElONI

3275-2929

Hoje li noite o duplo sertanejo Zezé di Camargo e Luciano foz show, em Corupó
r '

GENTE FINA
• No próximo dia 19 de junho a

apresentadora de TV e colunista
social da Revista Nossa, Fabiola
Bernardes promove em Joinville a

sua tradicional festa do champa
nhe .. Volto' ao assunto.

.• lilian Werninghaus, outra mu

lher da nossa sociedade que me

rece tratamento especial pela sua

simplicidade, humildade e seus

gestos filantrópicos.

FUNERAL·MARíTIMO
Seu Manuel Prata, um velho portu
guês, em seu leito de morte, pediu
aos três filhos que o sepultassem no

mar, como fazem com os velhos ma

rinheiros como ele. Depois da morte,
os três filhos, obedientes, colocaram
o corpo num barco e seguiram para
alto-mar. Morreram os três, enquan
to tentavam cavar a sepultura.

CABREIRO
Essa é demais. Leonardo Di Caprio disse, esta semana, em entrevista, que TItanic,
o filme que o revelou como astro do cinema, também foi um incentivo para desis
tir da sua carreira de ator, porque o fez se sentir bom apenas por sua aparência.
Hum, digamos que TItanic foi um filme que quase fez sua carreira afündar.

Patrício, que faz pose 00 lodo seu idolo, o jogador do Molwee,
Leco, recebe hoje o coro de parabéns pelo idade novo

LEITORA DO DIA
A leitora do dia é minha amiga Adria- • O meu amigo Major Luiz Rogério
na Colin, que além de ler a coluna to- _ Kunlhen, hoje à noite será anfitrião

dos os dias, enviou para este colunista na festa de 36 anos do Beira Rio e

uma camiseta esperta da sua esperta um ano de Deep.
loja Tô a Toa.

CENTRO� 3371-0800
BARRA: '3370-0072

wizard@netuno.com.br
www.wizardjaragua.com.br

: TE CONTEI!
• O meu amigo Dr. L�jz Fern9ndo
Dellagiustina parece 'que terià
entrado em profundo depressão.
Segundo os fofoqueirõs de plan
tão a crise chegou, na quarta-fet
ra õ noite, depois do derrota do
se time.o Botafogo do Rio, para
o time do Corinthians. Será? Sai
dessa, irmão!

• A inflação volta ri assustar
o brasileiro. Basta ir ao super
mercado para verificar a alta-em .

todas as mercadorias. Enquanto O'
Governo Federal "enrola" o povo
com programas sociais que não
resolvem nada.

:

• O meu abraço de hoje cheio
de energias positivas vai para
o jovem Robison Leandro do
Silvo, que também lê o coluna
para ficar antenado.em tudo que
acontece em Jaraguó do'$ul.

• No próx'imo dia 14 de junho� ,

a panir dos 23 horas, acontece a
festa Another View. O frege será
na Diana, em Guaromirim, poro
comemorar o aniversário do La
Folia. O babado será embalado-.
pelos Djs' Felipe Costa-e Dieivid
Raussis.

• Hoje na Igreja Rainha da Paz,
a partir dos 11 h30oojn, acontece
o feijoada do Lions Clube Cidade
tndustrial.

• Hoje tern Momma For Friends, ,

com a participação dos Djs
Johnny e Rodrigo Fabro e no

segundo piso o grupo de pagode
Nosso Conceito.

.

• Hoje na Recreativa Breithaupt
tem feijoada da'Associação dos
·Engenheiros e Arquitetos. .

• Todo sofrimen_to é umlt lição,
assim como toda a tristeza é
uma dor.

• Com essa, fui!

leA DE SÁBADO
Assistir ao ProgramoMoa

Gonçalves, às 13h15min, no SBT.
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Lunender aposta em marcas próprias
Marcil consolidada no mercado é igual a maior valor agregado aQ produto. Por isso, a Lunender, de Guaramirim, está
fazendo um intenso trabalho de construção e consolidação da marca no mercado nacional. Hoje, a empresa esta entre
as màiores confecções de artigos masculinos, femininos e infantis do Brasil. Com esse objetivo, a empresa segmentou
o mercado e desenvolveu marcas diferenciadas. Na Texfair, estão sendo lançadas a múrco Alakazoo!, voltada ao público
infantil, e View, para o público masculino.

CR�SCIMENTO
A empresa é uma das que mais, cresce
no seu segmento, em torno de 53% nos

últimos' três anos. Para este ano, a ex

pectativa é de um crescimento médio de
20%, mesmo índice obtido em 2006., No
primeiro trimestre deste ano, com rela
ção ao mesmo período do ano passado;
o crescimento foi de 17%. A Lunender
está há 26 anos no mercado e, há 3 anos,
tinha apenas uma merec própria. Agora,
está segmentada justamente com objetivo
de fortalecê-Ia junto a diferentes públi
cos-alvo. Além disto, a marca conseguiu
agregar qualidade e decorações na roupa
com preços competitivos, o que torna a

\ Lunender uma empresa diferenciada. nA
Lunender faz moda competitiva, com esti
lo diferenciado e afinado com o consumi
dor brasileiro e respeitando o bolso deste
consumidor", afirma o coordenador de

.

marketing, Karlan Muniz.

INDICADORES
íNDICE

-------------i

IBOVESPA

CÂMBIO
MOEDA
Dólar comercial (R$)
Euro (em US$)

COMPRA VENDA VARIAÇÃO
1,626 ,1,628 -0,67%
1,555 1,556 0,25%
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TECNOTOK NA FISPAL
A Indústria fabricante de empacotadeiras e enfardadeiras auto
máticas Tecnotok estará presente na 24a Fispal Tecnologia, (Feira
Internacional pam o desenvolvimento das Indústrias de Alimentos
e Bebidas), que acontecerá de 3· a 6 de junho de 2008 no' Porque
AnhembL em São Paulo. Neste evento que é o maior do ano no setor,
a empresa apresenta suas novidades expondo seus equipamentos de '

alta tecnologia, já consagrados tanto no Brasil quanto no exterior.

SBC CONFECÇÕES
E quem também esteve em Blumenau e participou com muito sucesso

na Exporfair,foi a empresa SBC Indústria e Comércio de Confecções de
Jaraguá do Sul, lançando as novas marcas Trânsito Kids para o público

.

infantil feminino e maseullne de 4 à 10 anos e a Trânsito Teens destina
do ao público juvenil masculino e feminino de 12 a 16 anos.

AS 10 AÇÕES MAIS RECOMENDADAS
Segundo o levantamento reaHzado. pelo o Site Infomoney as 10 ações
brasileiras mais recomendadas para os investidores que buscam renta
bilidade de longo prazo são a Gerdau PN, Gerdau Metalúrgica PN, Itaúsa
PN, Odontoprev ON, Perdigão ON, Energias do Brasil ON, Porto Seguro
.ün, Açucar Guarani ON, Lopes ON, Multiplan ON e Tecnisa ON. Nesse
levantamento são apontados todos os papéis que dividem a preferência
dos analistas, de acordo com o Market Consensus Indicator (MCn, o ín
dice de consenso de mercado elaborado pela InfoMoney. Ele tem como

principal objetivo facilitar as decisões de investimento dos usuários do
site no mercado de ações, focando o longo prazo. Considerando uma

amostra coin informações e projeções de direrses bancos de investimen
to e corretoras, o indicador busca trazer um consenso entre os analistas
de mercado a respeito das recomendações de uma determinada açõo.

---�------�'CARREIRA'EM PAUTA�----��---�

LUIZ MARINS, CONSULTOR
E PALESTRANTE

As lições do silêncio
Essas cinco regras básicas para aprender a escutar

e ser ouvido podem e devem ser aplicadas por toda e

qualquer pessoa. Muitos problemas de comunicação
seriam evitados se seguíssemos esses preceitos.

Bruno Kahne.é um consultor em Blagnac, França
e trabalha com a indústria aeronáutica, Ele escreveu

um artigo para á revista Strategy+Business publica
da pela Booz & Company, em maio de 2008 e que
trata sobre "o que um surdo pode nos ensinar sobre
a arte de escutar e fazer com que sejamos ouvidos".
No artigo '�s lições do silêncio", o autor nos conta

sobreum executivo que tinha um filho com defici
ência auditiva e como eles desenvolvem formas de
tornar a comunicação eficaz e a compreensão pos
sível, mesmo com os desafios da ausência da audi
ção. Ele nos, dá cinco lições que podemos aplicar em
nossa vida:

1. Olhe nosolhos de quem está falando;
2. Nunca interrompa quem está falando;
3. Fale sempre da maneira mais simples e direta

possível;
4. Quando não entender alguma coisa, pergunte;
5. Tenha foco. Mantenha-se concentrado. Não se

disperse.

&3 Interromper quem está

falando, além de prejudicar
o comunicação demonstrn

descortesia, desrespeito e

falto de educação �

Olhar nos olhos de quem fala nos faz aumentar
a atenção e demonstra respeito a quem está falando.
Interromper quem está falando, além de prejudicar
a comunicação demonstra descortesia, desrespeito
e falta de educação. Quando você quiser -ter certe
za de que será compreendido, seja simples e dire
to. Tenha coragem para dizer "eu não entendi" e

perguntar o que não entendeu. Muitos problemas
seriam evitados com essa simples atitude de cora

gem, franqueza e humildade. Tenha foco. Não se

disperse. Não faça muitas coisas ao mesmo tempo.
Concentre a sua atenção e terá melhores resulta-
dos em sua comunicação.

'

No mundo silencioso dos portadores de desafios
especiais de audição, a comunicação é essencial.
Se aplicarmos em nossa vida pessoal e profissional
estes cinco conselhos, teremos um aumento espeta
cular da qualidade de como falamos, ouvimos, com
preendemos e somos compreendidos.

Pense nisso. Sucesso!
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GÁS NATURAL

SANTACATARINA---------

se quer terminal em São Francisco
Fiesc mobiliza autoridades para instalar terminal da Petrobras no Estado
FLORIANÓPOLIS fundamental para garantir o

A Fiesc (Federação das' In- fornecimento do gás natural,
dústrias de Santa Catarina) ,que é hoje um dos insumos
promove na próxima segunda
feira, 2, reunião de mobilização.
para trazer para Santa Catarina
o novo .terminal de gás natural
liquefeito da Petrobras. Além
do presidente do Sistema Fiesc,
Alcantara'Corrêa, e do governa
dor Luiz Henrique da Silveira,
vão participar do encontro a di
retoria da SCGás, representan
tes de algumas das principais
indústrias: consumidoras de gás
natural do estado' e parlamenta
res catarinenses convidados.

A instalação do, terminal de
regasíficação na região de São
Francisco do, Sul, é defendida
pela Fiesc como uma medida

energéticos mais importantes
para diversos setores da in
dústria catarinense. O termi
nal permite que a Petrobras
importe gás naturalliquefeito
em navios e, depois de retor
nar ao estado gasoso, o insu
mo entre na rede de distribui
ção já instalada.

Em abril o secretário-execu
tivo do Ministério de Minas e

Energia, Márcio Zimmermann,
afirmou que Santa Catarina tem
as melhores condições técnicas
para receber' o terminal da Pe
trobras, mas lembrou que há
uma disputa política para defi
nir a localização da planta.

,

Liminar contra ato da OAB
Não tendo sido atendido em sua solicitação o advogaao Marcelo Peregrino Ferreira apelou à Justiça Federal a fim de ter
acesso às cópias dos autos do procedimento de escolha de advogado para ocupar o cargo de desembargador, ou seja, ao
processo que culminou com a lista, sêxtupla Que se transformou num imbróglio. Embora se tratando de uma ação transpa
rente e pública a OAB negou a liberação dos documentos. Mas-o juiz federal Rafael Selou Carmona concedeu liminar ao
Mandado de Segurança impetrado pelo advogado Peregrino Ferreira baseado em argumentos como o direito de qualquer
advogado de examinar autos do processo, inclusive, obtendo cópias. O magistrado expôs,também que a OAB estando inse
rida nos princípios aplicáveis à Administr�ção .Pública está sujeita à publicidade de seus atos e evidencia que "ao preten
derem ingressar na Magistratura os Membros da Advocacia que ocorrem ao edital do quinto constitucional sujeitam-se a

ter sua vida sindicada; uma vez que a Carta exige; além do notório saber jurídico, a reputação ilibada, o que somente pode
ser aferido mediante publicidade." Argumentos que impuseram o acesso aos autos que serão examinados pelo advogado
não'ficando isentos de uma, repr�sentação judicial.

PARTICIPAÇÃO
"Vou me envolver na campanha em vários municípios
da Grande Florianópolis. Em alguns deles serei coorde
nador como em São José e Biguaçu. Em Florianópolis
vou ajudar alguns amigos do meu partido," destacou

/

o deputado. Edison Andrino afirmando que a questão
de disputa majoritária é'passado. Sobre ser vice, disse
que não existe a mínima hipótese.

EXPECTATIVA
O ex-deputado Duduco tem esperanças de disputar a

eleição em outubro na tentativa de retornar à Câmara de
, Florianópolis. Desfiliou-se do PDT e no mesmo dia tentou
filiar-se no PMDB, mas segundo afirmou, o vereador João
da Bega segurou sua ficha. "Espero que os juizes perce
bom que fOi prejudicado. O ex-governador Paulo Afonso
é minha testemunha. Disse para míin que não comunga
do que fizeram comigo." Duduco declarou que espera até

, hoje um telefonema do prefeito Dário Berger: "Em ne

_.
nhum momentome IigoV seJldo solidário comigo...

"

ATO POLíTICO
Claro que a inauguração da Penitenciária Sul, em Cri

,

ciúma, na segunda-feira, vai reunir lideranças políticas
e empresariais da Região em torno do governador Luiz

. 'Henrique. A obra foi a quatro mõos, governo do Estado e

governo Federal num investimenlo de R$ 15,5 milhões.
Ativada a Penitenciária Sul o sistema prisional catarinen
se contará com seis penitenciárias sendo que a metade
- três delas - inaugurada na gestão do governador Luiz
Henrique.

RECU·RsOS
Dos quatro. emendas
feito de encaminhar à toO

.

aeroporto Hercílio luz; o

ampliação emodérnjzaç
pia o aeroporto da Cgpit.ol

)····--····x_

APOIO
Depois de apresentar um projeto determinando que parte das
casas populares seja' direcionada para empregadas domésticas '

que exerçam a função há cinco anos, a deputada Odete de Jesus
está prepemnde uma audiência pública visando discutir as difi
culdades da categoria. A líder do PRB'acredita que os emprega
das domésticas estão sem a devida assistência.

t�:��
i �\tJveram na arro

, .,sam es 35%. the
<

prognosticou o ptef
paz" nesta preliminar

;'ti

FUMANTES LIVRES
Em tempos de combate. ostensivo ao fumo tem agência· de viage� mon

tando pacote turístico exclusivamente para fumante. Viajam em aviões
onde é permiti1lo fumar, sã9,hospedados em hotéis que liberom o fumo,
comem em restaurantes s trições e partjcipam de roteiro turístico
onde o cigarro não é ob

.,'

''ORGANIZAR
Está em pauta na Cômo
Polícia Rodoviário fedê
vôo além das previsf
parQ corrigir os ��se
do suprimida d
ocorro às ví
sídade�d'e

, profissionais visa

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



--------�-NACIONAL

PROJETOS SOCIAIS

O CORREIO DO POVO rnSABADO, 31 DE MAIO DE 2008 _

Petrobrás divulga selecionados
. .

Duas idéias catarinenses são contempladas pelo Desenvolvimento e Cidadania
RIO DE JANEIRO

A Petrobrás vai investir
R$ 27,5 milhões em projetos
sociais distribuídos n�s cinco
regiões brasileiras. Para o Sul
do país, serão destinados R$
3,2 milhões divididos entre
dez idéias contempladas pela
comissão avaliativa dá com

panhia. Ao todo, foram quase
6,5 mil sugestões enviadas ao

programa Desenvolvimento
e Cidadania. Desse total, 72

.

receberam, ontem, unia boa
notícia: a partir de agora, po
dem contar com os recUJsos
necessários para transformar
a iniciativa em realidade ..

O Estado de Santa Catarina
terminou a divulgação dos es

colhidos, realizada no edifício
central da Petrobrás ontem,
com a certeza de que duas ações

.

têm dinheiro garantido. A prí-

meira é a Associação Vianeí de
Cooperação e Intercâmbio no

Trabalho, Educação, Cultura e

Saúde, de Lages. Já a outra, veio
do litoral. A instituição Casa Fa
miliar do Mar e Centro Comu
nitário do Pescador entrou na

seleção com uma proposta de
formação profissional, assistên
cia técnica e extensão rural a jo
vens. Juntos, ambos vão dividir· _

um total R$ 670 mil.
.

A maior parcela desta edição
do Desenvolvimento e Cidadania
ficou com o Rio Grande do Sul,
com cinco projetos escolhidos.
Eles tiveram o aval da empresa
para investir R$ 1,5 milhão no

incremento dos planos enviados
à seleção pública anunciada no

início da tarde de ontem.

KELLY ERDMANN, ENV!ADA

ESPECIAL O CORREIO DO POVO Divulgação da seleção pública lotou o auditório da sede da Petrobrás, no Centro do Rio de Janeiro

Geração de renda, educação e Programa vai atender quatro milhões'
garantia de direitos em questão Petrobrás pretende investir R$ 1,2 bilhão nos próximos quatro anos

RIO DE JANEIRO sendo a falta de capacitação
O programa Desenvolvi- das pessoas que tentam entrar

menta e Cidadania, da Petro- no mercado. ''A qualificação é

brás, possui três linhas princi- o grande diferencial", disse. A
pais de atuação. Por isso, todos inexistência, em contrapartí
os projetos selecionados pela da, deixou desocupadas mais

companhia precisam envolver a de um milhão de vagas ofere

geração de renda e oportunida- cidas no ano passado. Hoje,
des de trabalho, educação pro- no país inteiro, essa-condição
fissional egarantia dos direitos assola cerca de oito milhões
às crianças e adolescentes. de pessoas, informou. E, a mí-

Devido a essas prioridades, _

. crorregiâo de [araguá do Sul
o ministro do Trabalho e Em- não 'está fora dessà lista.'Dia

prego, Carlos Luppi, fez ques- após dia autoridades vincula
tão de falar sobre a atual si- das ao assunto-colocam a falta
tuação do Brasil nestas áreas. de preparo como o principal
Segundo ele, o maior proble-' empecilho no momento da
ma a ser enfrentado ainda vem busca de emprego.

Para o ministro Carlos Luppi, qualificação profissional é imprescindível

RIO DE JANEIRO·

Combater a pobreza a par
tir da sustentabilidade de pro
jetos do terceiro setor. Este é o

objetivo do Desenvolvimento
e Cidadania. Para conseguir
colocar em prática esta idéia, a
companhia deve colocar à dis

posição. dos participantes R$
1,2 bilhão até 2012. Coin esse

montante, a meta é atender di
retamente quatro milhões de
pessoas e, de forma indireta,
outros 14 milhões de brasilei
ros.

Conforme o diretor de
Abastecimento da Petrobrás,
Paulo Roberto Costa, isso é
um marco para a empresa. Ele
destacou ainda que todos os

contemplados terão acompa
nhamento direto para' que re

almente obtenham resultados
eficazes.

Também presente no even

to, a secretária de Assistência

Social do Rio de Janeiro, Be
nedita da Silva, enfatizou a

importância de envolver as

crianças e as mulheres nos
.

trabalhos beneficiados pelo
p:çograma. "Dessa maneira

geramos in�erção social e re

duzimos as desigualdades so

ciais", comentou.

Responsáveis pelas sugestões fizeram festa no anúncio dos 72 selecionados
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INIMIGOS

alegramos com a morte de Ma
nuel Manilanda. E eu lamento
não ter podido me reUIlIT com

Manuel Marulanda para con

versar sobre a paz", enfatizou
Chávez. "Tomara que nesta nova

situação gerada pela morte.de
Manuel Marulanda se reativem
os diálogos, as conversas", disse
Chávez em um ato com militan
tes do Partido Socialista Unido
da Venezuela (pSUV).
'As relações entre Caracás

e Bogotá passam pelo seu pior
momento em anos, depois que
o presidente colombiano, Ál
varo Uribe, afastou Chávez no

ano passado das negociações
com as Farc para obter a troca
de dezenas de seqüestrados por
guerrilheiros presos.

Agravaram-se ainda mais

após a operação colombiana em

território equatoriano que resul
tou na morte de outro líder das
Farc,repudiada pela Venezuela..

INTERNACIONAL---------

'AI-Qaeda está perto da derrota'
Em entrevista a jornal, chefe da CIA diz que rede está recuando globalmente
WASHINGTON

O chefe da CIA (agência de
"

inteligência americana), Mi
chael Hayden, disse que a rede
extremista Al-Qaeda está "ba
sicamente derrotada" no Ira

que e na Arábia Saudita. Em
entrevista ao jornal Washing
ton Post, Hayden afirmou que
em outros países a rede está
na "defensiva". A avaliação
positiva vem menos de um

ano depois que a CIA, a agên
cia de. inteligência americana,
alertou para a possibilidade

. de novos ataques por parte de
uma Al-Qaeda emergente.

Hayden disse ainda que as

operações bem sucedidas con

tra o terrorismo também ha
viam se estendido para a fron
teira entre o Afeganistão e o

Paquistão, onde acredita-se que
Osama Bin. Laden, líder da AI
Qaeda, esteja escondido. '�AI-.
Qaeda está,. estrategicamente,
quase derrotada no Iraque' e na
Arábia Saudita e sofreu reve

ses significativos globalmente",
disse o chefe da CIA.

'� habilidade de capturar
e matar membros cruciais da

,I'
1
I

Acordo proíbe:
novas bombas
DUBLIN

Diplomatas de 111 países
adotaram o acordo interna
cional que proíbe o uso de
bombas de fragmentação. O
documento prevê que os sig
natários proíbam o uso, fabri
cação, aquisição e armazena

mento desse tipo de munição.
Eles aceitaram, nos próximos
oito anos, financiar progra
mas para limpar campos 'de
batalha onde haja cápsulas
dormentes da armamento.

As chancelarias fizeram
apelos para que os países que
fabricam essas armas - em

especial os Estados Unidos
- acatem o documento.

Esse tipo de bomba se abre
sobre o solo e espalha cente
nas de "bombinhas". Mui
tas vezes deixam'de explodir
quando são lançadas, o que as

, ',' transforma numa espécie de "

mina terrestre capaz demutilar
.

e matar, principalmente civis. '

Al-Qaeda continua e isso os

desestabilíza, mesmo em sua

maior fortaleza, na fronteira
entre o Afeganistão e o Paquis
tão", disse Hayden.

Segundo Hayden, captu
rar ou matar Bin Laden e seu

principal aliado, Ayman al
Zawahiri, continua sendo a

maior prioridade, apesar de
assumir a dificuldade que tem
em encontrá-los' na remota

região, onde as operações do
Exército norte-americano são

proibidas oficialmente, disse
ao diário norte-americano.

Apesar dó otimismo, o Wa

shington Post disse que Hayden
se mostrou preocupado com a

possibilidade do progresso con
tra a AI Qaeda ser interrompi
do ou revertido devido ao que
ele chama de complacência
recente, além do retorno à
mentalidade anterior ao 11 de
Setembro. "O fato de termos
deixado os norte-americanos
seguros fez com que 'a idéia
de 'segurança' voltasse a ser o

normal", disse Hayden.

Hoyden disse ,que capturar ou matar Bin Laden continuo sendo prioridade do,s operações da CIA,AGÊNCIA IõSTADO

Chávez di� estar .disposto a cooperar com processo de porno Colômbia

,
.

,
Chávez lamenta morte de ehefe

,
.

das Fore e fala em eoop�ração
.

CARACAS

Hugo Chávez espera que a

morte do chefe das Farc (Forças
Armadas Revolucionárias da Co-
"Iômbia], Manuel Marulanda,
abra uma oportunidade para
que o governo colombiano e a

guerrilha de esquerda retomem
o diálogo. O presidente.da Ve
nezuela afirmou que está dis
posto a "cooperar corn o acordo
humanitário, e até mesmo com

um processo de paz na Colôm-:
bia". A declaração foi a primei
ra de Chávez desde o anúncio
oficial da morte do chefe das
Fare, no último domingo, 25.

Chávez criticou ainda os

'que se alegram. com a: morte e
'

<{ lamentou não ter conseguido
� se reUIlIT com Marulanda, que
� morreu em 26 de março supos
� tamente de um enfarte.
� "É lamentável ver que algu
� .mas pessoas se alegram com a

rnortede alguém. Nós não nos
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Márcio volta ao time depois de cumprir suspensão contra o São Paulo e é uma das armas do time jaraguaense

BUSCANDO A LIDERANÇA

Desfalcado, Malwee
quer primeiro lugar
Time jovem enfrenta o Atlântico hoje.
JARAGUÁ DO SUL

A Malwee viajou ontem
de manhã para Erechim (RS)
onde enfrenta hoje, às 19 ho
ras, o Atlântico. Sem cinco
titulares, o time jaraguaense
quer a vitória para terminar
a primeira fase' como líder da

Liga Futsal e, com isso, trazer
os jogos decisivos do mata
mata para a Arena Jaraguá.
O goleiro Tiago, os alas .Fal
cão e Ari e os pivôs Lenísio e

William estão com a Seleção
Brasileira e não jogam hoje.

Com os 37 pontos, os co

mandados de Fernando Ferret
ti podem chegar aos 40 pontos
se venceram, enquanto RCG/
Banespa e a Cortiima/UCS po
dem chegar a 39 e 38 pontos,
respectivamente. A primeira
colocação na soma das' duas
primeiras fases assegura as

decisões em casa nas semifi
nais e finais.

''A equipe, quejá tinha boas
chances de encerrar a fase em

primeiro, teve estas possibili
dades aumentadas. Vamos a

Erechim em busca da-vitória,
independente de

- qualquer
outro resultado, o . objetivo é

conquistar o primeiro lugar",
.

Malwee mesclará jogadores jovens com atletas mais experientes

comentou o treinador.
Sobre a importância da

primeira colocação na fase
inicial da Liga e uma possí
vel escolha de grupo, Ferretti
foi objetivo. "Eu acho que nós
vamos ter uma segunda fase
bastante equilíbrada e, como

é impossível escolher grupo,
tendo em vista o equilíbrio
das equipes na Liga deste ano,
pelo menos vamos tentar ser

primeiro para depois' somar-

mos os pontos desta fase com

os da próxima e termos todas
as vantagens para�efeitos de
playoffs", explicou Ferreti.

Já o time gaúcho tem 29 pon
tos e ocupa a décima posição
na classificação. Jogando em

casa e contando com o apoio
da torcida, o, Atlântico prome
te'pressíonar desde os minutos
iniciais. Ferrão e Renan, ambos
com 10 'gols, são as esperanças
ofensivas do clube gaúcho.-
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>'1 imagem da sua eMpresal
)lista seus colaboradores.com uniformes
produzidos com tecidos da
Dltds alto qualidade.

I
(47) 3371-5558 e-mail kaiapos@netuno.com.br-www.kaiapos.com.br

Juventus e a reunião
As chaves da Divisão Especial mu
daram porque o Navegantes, que
não tem estádio para mandar seus
jogos, resolveu fazer uma "parce
ria" com o Caçador e, por isso, vai
sediar as partidas no meio-Oeste
do Estado. Com isso, o Juventus
ficou no "grupo da morte". O que
fmais estranho é que o tricolor
não contestou esta decisão. ab
surda e todos os clubes votaram
a favor. Mais engraçado é que o

presidente lido Vargas (tote) não

compareceu à reunião, apenas
mandou um representante.

q�\P�r que aceitar tão "��S "te esta decisão? Será quê>�stãQ
"sanao nos custos, pois, �e mlnte, as distâncias dimlnufram?

Não' é bem assim. O torcedo(AUson Müller fez as contas e verificou
que ela aumentou. Antes, o 'tricolor faria 1.198 quilômetros e agora
faró 1.f18 (considerando só a viagem de ida). Não era a hora também
de dar uma de bom samaritano e ajudar o Navegantes. Se a FCF acei
tou inscrever um time sem estádio, sabia que isso poderia acontecer e
todo esse tumulto poderia ter sido evitado antes.

E O FEMININO
-No apagaE, das luzes, mais uma equipe desistiu. Na quinta-feira, o Vila
Novo, de Rio Negrinho, resolvçu abrir mão de disputar o Campeonato
Estódual Feminino. Com isso, o Grupo A.ficou apenas com três equipes
-: Joinville, Kindermann e São Bento. E o time de Pomerode, que antes

, se, chamava Porath, agora é Muller. O que era para ser com dez equipes,
agora tem sete. E tomara que ninguém desista no meio do caminho.

AMISTOSO
,Está confirmado pôra este dpmi.ngo[ às 15h30 no Bairro Rio da luz, um

i�osp entr� o Vitória � o ��a�jld.�'Pelotas. O time gaúcho, comanda�p
je·pelo,ex'juventinoltàmar.�c�ulle, se prepara para a Série C do Brosi··
ro'e fará um teste contrQ o bOl1ftime jaraguaense. O'vencedor da parti.�"

da receberá o Troféu Irineu Hoffmann, treinador do aur�verde há mais de'
20 anos. "Queremos Itomenageá-Io em vida", disse o diretor de futebol,;
Carlos Ricardo. Schulle. também receberá uma homenagem do clube.

TÊNIS
Para quem gosta, a dicá é ucompanhar a 1° Etapa do CircuUo ATJ de
Iênls de Campo, que aCQntece neste sábado e üomingo nó Baependi.
Os jogos começam às 8h. dq hã e a previsão é que a última fiqal
,seja às 18h de domingo.'

.
.

es

esporte@ocorreiodopovo.com.br
-
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SEM SALTO ALTO

Buscando o bicampeonato
Olympya/Juventus estréiaem casa pelo Catarinense Fenllnino
JARAGUÁ DO SUL

Em meados do século 20,
Peco Bauwens, presidente da As
sociação Alemã de Futebol, disse
em alto e bom som que "o futebol
não é um esporte para mulheres
e que o assunto nunca será leva
do a sério". As previsões de Peco
falharam e cada vez mais surgem
torneios paramulheres.Um deles
acontece aqui no nossoEstado: o
Campeonato Catarinense de Fu
tebol Feminino. A disputa está

_
na sua segunda edição e as atuais

campeãs . Q Olympya/Juventus
estréiam amanhã, às 15horas, no
João Marcatto, contra o Avaí.

Para testar as campeãs, logo
de cara a equipe pega o Leão da
ilha, que tem o elenco formado
por ex-jogadoras do Scorpions,
que representava o Figueirense e

agora mudou de nome para Gua
rani de Palhoça. O Scorpions fez a
final histórica contra o Olympya
no ano passado. Por isso o técni
co Polenta pede cautela. "Cerca
de 20 jogadoras do Scorpions
formam para o time da capital.
Aquela equipe, com a estrutura
do Avaí portrás, vai ficar ainda
mais forte e- teremos que tomar

cuidado", informou.
Mas as comandadas de Po

lenta vêm com tudo para este

campeonato e entrarão em cam

po para conseguir os três pontos
em casa, ''Nosso forte sâo as alas
de qualidade e o ataque preciso.
Vamos usar este trunfo a nosso

� favor", observou Polenta, para
depois frisar que a artilheira da

FU�ÂCSUB-17

Time masculino
joga em casa

O time Malwee/CEJ/FME joga em

casa o returno da segunda fase do
Campeonato Catarinense de Futsal
Sub-l7. Masculino. Os jogos inicia
ram ontem e seguem hoje no Por
que Malwee. O time jaraguaense é
o líder invicto do grupo G, com nove

pontos, contra seis de Caçador, três
de Campos Novos e zero de Içara.
Jaraguá do Sul enfrenta hoje Cam
pos Novos às 9h30 e Içara às 16h.
Até o fechamento desta edição, o

confronto de ontem' contra Caçador
não havia terminado.

ESPORTE���������-

Copa Jaraguá
é transferida

A 2° Copa Jaraguá de Motovelocidade
da e chuta com precisão com os

.. que estava prevista para acontecer
dois pés, além de ter habilidade neste final de semana foi cancelada
nos dribles. "Ela vem para tra- devido ao mau tempo. A prova festiva
zer ainda mais qualidade par ao estava marcada para iniciar às 9 ho
elenco", disse o treinador. ras de hoje. Segundo o organizador do

O objetivo inicial do Olym- evento, Silvio Spézia, uma nova data
pya para o Catarinense é a elas- será marcada e as inscrições continu
sificação para a segunda fase. O am valendo. Informações pelo telefone
campeonato acontece em turno 3276-0258.
e returno, dentro das chaves e

as duas primeiras equipes de
cada grupo se classificam para
as semifinais em cruzamento

olímpico.

Meninas do Olympya/Juventus estão prontas para fazer história mais uma vez em Santa Cartarina

TABELA DO CATARINENSE
yo X,�va1,
x OlymllVP

�àni x Olympy,o

competição no ano passado foi a terá todo elenco a seu dispor. A
atacante do Olympya, Juliana. nova contratada Rúbia também .

Polenta fez suspense sobre deve estar em campo. Para o téc
a escalação do time e disse que nico ameia-atacante é forte, rápi-

NA IMPULSO

GENIELLI RODRIGUES

VARZEANO'

.

TÊNiS DE MESA

Modalidade tem
torneio regional

Amanhã o Ginásio do Sesi recebe a 1°
Etapa da Liga leste de Tênis de Mesa,
evento promovido pela equipe da Funda
ção Municipal de Esportes. Cerca de 100
mesatenistasdeJaraguá do Sul,Joinville,
São Bento do Sul, Itajaí, Balneário Cam
boriú e Blumenau estarão competindo a

partir das 9h. Serão nove categorias em
.

disputa, desde o pré-mirim até adulto. As
inscrições estão encerradas, mas o even

to é aberto ao público.

NOTATAME

Caratê no' Estadual
Interestilos

A equipe Associação Yamabushi/FME
de carutê disputa hoje a 2° Etapa do
Campeonato Catarinense de Caratê
Interestilos. O grupo que representará
Jaraguá do Sul terá 30 atletas, sendo
18 deles do programa PEC/PAF/Segun
do Tempo. Cerca de 12 atletas estréiam
hoje em competição oficial.

Terceira fase

começa hoje
A terceira fase do 26° Campeonato
Varzeano de Futebol iniciam hoje
com dois confrontos. Pela Chave J,
Operário enfrenta o Barrabaxo Vidra
çaria, jogam no campo do Caxias às
13h45. Na primeira fase as equipes
se encontraram -e o placar do jogo
foi 1x1. Já pelo Grupo H, o Caxias Na próxima terç.a-feira, as equipes de
encara o Roma, em caso, às 15h45. hundebol da ADHJ/FME estarão em

Os times ainda não se enfrentaram Joinville, onde jogam amistosos com

no campeonato, por isso a partida cóntra os times locais. O feminino, na
reserva fortes emoções. Os próximos· categoria Olesc, jogará às 14h nQ Giná
jogos da terceira rodadas acontecem sio Ivan Rodrigues. Já o masculine. com

.. no sábado que vem no campo da Vila OIesc e Joguinhos Abertos, estará no Gi-
lalau. násio do Univille, no mesmo horário.

Times jogam
em Joinville

.
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QUARTA RODADA

•

Grêmio quer liderança e o Internacional a reahilitaçâo
,

- . .

.

DAREDAÇÃO
Três jogos abrem neste sá

bado, às 18h20, a quarta roda
da do Campeonato Brasileiro..
e à destaque é a presença de

.

dois times gaúchos, que entrain
em campo em condições bem

opostas: enquanto o Grêmio

pode terminar o dia na lideran-.
ça, o Internacional precisa ven

cer- para se reabilitar dçs maus

resultados e provar' que não é
considerado favorito à toa.

Depois de uma largada de-

, cepcionante, com duas derrotas
em três jogos, o Internacional
recebe o Sport. O colorado apa
rece atualmente em .130 lugar
no Campeonato.Brasileiro, com
apenas três pontos. O técni
co Abel Braga terá o desfalque
de três jogadores importantes
para o time do Inter:.Wellington
Monteiro, contundido, Jonas,
suspenso, e Bustos, convocado
pela seleção colombiana. As

sim, ele deve dar uma chance

para Ricardo Lopes iniciar a

partida na lateral-direita.
No Grêmio, o atacante Reinal-

.

do volta ao time titular contra o

Vasco, no Rio de Janeiro, depois
de um afastamento de dois me

ses provocado por um entorse no

joelho: Ele deve entrar no lugar
de Perea, que fOIconvocado pela
seleção colombiana para o amis
toso- contra a' França, em Saint
Denis. Se for bem, Reinaldo pas
sará a disputar um lugar no time
com o próprio Perea, com Soares
e com Marcel.

Colombiano Bustos (com a· b-ola) é um dos desfalques do Inter para o jogo de hoje contra o Sport

E sob pressão, o Goiás busca
suaprimeira vitória no Brasilei
rão. O jogo çontra o Figueirense
será no Estádio Orlando Scar-

e Paulo Hern:ique estão sus

pensos. Assim, Pituca entra no

meio-de-campo, Fabinho ocupa
a vaga na lateral-esquerda e Er-
nando joga na zaga.

-

No Figueirense, o lateral Cé
sar Prates fez exame. de resso

nância magnética para saber o
grau de sua lesão na panturrilha .

direita. O departamentomédico
pelli, em Florianópolis. Vadão . do Figueirense informou que o

fará três mudanças. Enquanto jogador tem um estiramento
Evandro foi embora (acertou moderado, que deve tirá-lo do
com o Palmeiras), Júlio César jogo contra'o Goiás.

Edmundo se reapresenta no Vasco
Jogador havia anunciado o fim da carreira, mas Eurico Miranda vetou idéia

Atacante não treinou com bola

Um dia depois de anun- ção e não treinou em campo
ciar a

.

sua €!posentadoria, o com os companheiros. O time
atacante Edmundo apareceu cruzmaltíno' encar-a o Grêmio'
na marihã de ontem no Vasco em casa neste sábado, mas,
e deu sinais de que obedece- antes mesmo da confusão, já
rá as ordens do presidente estava previsto que o Animal
Eurico Miranda. O -dirigente. seria poupado.

.

não autorizou a despedida: O experiente atacante de
na quinta e ainda garantiu 37 anos surpreendeu ao apa
que o jogador treinaria nor- recer careca na última quinta
malmente no dia seguinte. feirae anunciar que estava an-

,\jl Edmundo chegou cedo a +tecipando a sua despedida do
� , .

13 São [anuário, sem ser visto futebol por não agüentar mais
� e evitou a imprensa. Ele fez

.

as emoções .. Um dia antes, ele
trabalhos físicos na muscula-. desperdiçou o. pênalti que re-

sultou na eliminação do Vasco

para o Sport nas semifinais da

Copa do Brasil.
"Ele (Edmundo) não veio

pedir demissão. Ele veio me

perguntar se eu concordava
a rescisão, para depois ele'
parar. E eu disse que não;
não concordo. Amanhã (sex-

.

ta) ele tem que estar aí trei
nando", afirmouEurico. Re
contratado no início desta
temporada, o camisa 10 tem

contrato com Q Vasco até ja
'neiro de 2009.

SÉRIE A BRASIlE!RÃO
4° Rodada
Sábado
tahlO - Vasco x Grêmio
taht O - Internacional x Sport
·taht0- Figueirense x Goiás
Domingo
t61í - Náutico x Botafogo
16h - Santos x São Paulo -

t6h. ':".Coritiba x Cruzeiro
16h - Ipatinga x'Vitória

.

lahlO - Palmeiras x AtlétiwPR
lah10 - Atlético-MG x Portuguesa
tah10 - Fluminense x Flamengo

6RiUm PRIX 1)£ HITSAL
Grupo A
Chile
Angola
Brasil
Croácia

Grupo B
Peru
Uruguai
Parag,uai
República
Checa

iA1UlA In JílGIJS

Grupo C'
Sérvia
Egito
Venezuela

.

Argentina

Grupo D .

Ucrania
Moçambique
Canadá
Colômbia

Hoje - .

,

9h - Sérvia x Argentina (SporTV)
11 h - Brasil x Angola (SporTV)
13h - Re�ública Checa x Paraguai
13h - Egito x Venezuela .

15h - Chile x Croácia _

-

15h - Canadá x Ucrânia /

17h - Colômbia x M'Oçambique
19h - Peru x Uruguai
Amanhã

·

11 h - Argentina x Egito .

· 12h - Moçambique x Canadá
12h30 - Croácia x Brasil (SporTY)
14h - Venezuela xSérvia
14h�O - Uruguai x Rep. Checa
(SporTVl .

16h - Ucrânia x Colômbia
16h30 - Angola x Chile
tah30,- Paraguai x Peru
Segunda-feira
15h - Croácia x Angola
15h - Egito x Sérvia . .

17h - Uruguai x Paraguai (SporTV)
17h - Canadá x Colômbia '

19h - ArgentÍlla x Venezuela-
19h10 - Brasil x Chile (SporTY)
21 h - Rep. Checa x Peru
21 h - Moçambique x Ucrânia

4° ROdodà do Returno
Amanhã (15h15)
4t1ético ENEC x Agua Verde Pomo
Agua Verde Tbó. x Noite II Fora
Botafogo x Véra Cruz _

.

. Tupi x Atlético Pomerodense
Caramuru x Apafêb
Cruz de Malta x Flamengo
Aspirantes
Amanhã (13h30)
Cruz de Malta x Flamengo

ESTAiJl.hU FEM!!\HlVtl
Amanhã (15h)
São Bento x Kindermann
Olympya x Avaí
Guarani x Joinville

H�e .'.
Juvenil (13h30)/Júnior (15h30)
Atlético Ibirama x Marcílio Dias
Juventus x Avaí
Metropolitano x Chopecoense
Guarani x Joinville
Brusque x Cidade,Azul

Hoje .

'

.

Campo do Coxitis
· t3h45 - Operário x' Barrabaxo
15h45 - Caxias x Roma

Resultados
Veteranos Gmirim 4x4 Inter Master
Inter Master 5x3 Dunas Navegantes
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O CORREIO DO POVO
t:.iJ SABADO. 31 DE MAIO DE 2008 CONTRA-CAPA�-��---�-

ITENS DE SÉRIE· Para-choquesnacordoveículo
• �uste manual de altura do banco
domotorista .

• Pâra-soI biarticulado com 'espelho em ambos os lados
• Vidros verdes
• Imobilizador eletrônico

• Senscres de estacionamento com QIertt.J ot:ôstic:o
• Sistema Temi Rex de combvstiwt
� Temporimdor do limpador do pára-brisa
• Travcmenlo central elétrico das poria$ com

acionamento à distáncitl
• Travamento do banco tmseiro ("om chave

• Espelhos refrcvíscres ext. �Iétricos
• Sistema de freio ASS Cot:n pisca lateral
• CD/MP3 .. Sistema de alarine com uit(c:·som _,

• Piloto automático e aaonl?mento p9r keyl$s. , ..

• Rodos liga leve 16"
• Descanço braçp centrol
, 4 airbags

SÉRIE - Ala"""
• Ar-<ondicionado
• Banco tros$ro bi.parlido
• Brak.e�lighl
� D!roçôo hidráulico
• Display muftifuncionaf + comando ".

• Espelhos retrovisores exIemos com comando mmo'
• Frisos de proiQÇÓO latem� no cor do vek:ulo ..

• Porta·COPOii e Porto-obj&los
• RodO$" de liga.leve 15"

• 60 meses para pagar*· Antes de comprar, comparé • Venha fazer um Best Drive � r.. ,j" .. Unha

'® @' F"'RTl'Ê I:lliZIZ '

�, INCLUSO. iiiDB.G'
www.vw.com.br. Financiamento está sujeito a aprovação çe cadastro pela financeira. Os'veículos-volkswagen estão em conformidade com o PRÓé:ONV'E (Programa de Controle de Poluição de Ar por Velculos1\utomotores). Ofertas válidas até'3"1fOS/200B ou enquanto
durarem os estoques, o queocorrer primeiro. GOL, 2 portas, MY 08/09, com preço promocíonal á vista a partir de r$ 25.790,00 ou entrada de 60% e saldo em 12 parcelas fixas mensais com taxa de 0,20% a.am. e 2,43% a.a .. New Beetle, 2.0, código 1C15J4, MY 07108, a partir de
r$ 58.080,00. Alguns itens mostrados ou. mencionados são opcionais e referem-se a versões especificas. Garantia de 3 anos para a linha VW 08/08, sem lirnite de quilometragem, para defeitos de fabricação e montagem em componentes internos de motor e transmissão
(exceto Kombi, limitada a 80.000 km). Ê necessário, para sua utilização, o cumprimento do plano de manutenção. Imagemmeramente ilustrativa._não condizente necessariamente com osmodelos ofertados. Em caso de dúvida, consulte sua concesslonária Volkswagen.

GRUPO AUTO ELITE
A MAIOR E MAIS MODERNA REDE DE CONCESSIONÁRIAS DE SANTA CATARINA C.pl••ol I COfodo, I C.,ltlbon.,I RI. d. Sut I Loge. I 58. Joaquim I Jaraguâ do Sul

_um am 4UUllm .9324; 2'11 413$11 0200 '9,U'1 9100 '''1$3 om 47 3.274 6000
Caraauá Auto Elite
Uma reToção de confioncc.
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