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O CORREIO no POVO

Após ser rebaixado 00 deixar de ser

planeta, em 2006, Plutão vai dor nome
à novo classe de corpos celestes de seu

tipo. Os "planetas anões", como ele,
passarão o se chamar "píutéides". A

definição diz que plutóides são corpos
celestes em órbita do Sol, mais distan
tes que Netuno, que têm mossa sufi
ciente para o próprio gravidade criar
uma formo quase esférico e que não
conseguiram limpar a vizinhança em

torno do órbita. Até agora, apenas Plu
tÜo e Éris preenchem esses requisitos.
Os especialistas acreditam que mais
plutóides serão encontrados no futuro.

Fonte: 61

3371.0800· www.wi:z:ardjaragua.com.br

Dia D da vacinação
contra a paralisia
Todas as crianças menores de cinco
anos devem receber as gotinhas.

Página 6

Crise no governo
do PSDB no RS
Tucanos dizem que oposição quer de
sestabilizar Veda Crusius. Governadora
gaúcha foi atingida pelas denúncias
de corrupção nas empresas estatais.

Página 19

PDT reforça suas

pré�condidaturos
Partido reúne filiados e pré-candida
tos na segunda-feira e diz que não
abre mão da vaga de vice numa co

ligação.
Página 4

Frio deve rondar
os soe no segundo
Meteorologista diz que este deve
ser um dos invernos mais rigorosos.
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Futebol feminino
em dias decisivos
Meninas do Olympya fazem final da Copa Gar
cia hoje e, amanhã jogam a terceira rodada do
Compeonato Cotarinense de Futebol Feminino
contra o Guarani de Palhoça, às 15 horas.
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NAHORADE
COBRAROS

NOTA DE REPÚDIO

Manifesta.ção
A Associação Médica Jaraguá do Sul expressa o seu re

púdio perante manifestações descabidas feitas recentemen
te contra a classemédica por pessoas que em virtude de seu

posicionamento público seriam obrigadas a ter um conheci
mento muito mais amplo e verdadeiro dos reais problemas
da saúde local e, principalmente de suas causas.

Foi então sugerido que a falta de médicos nos Pos
tos de Saúde tivesse como causa os critérios restritivos

_ de admissão nos corpos clínicos dos hospitais - ora,

qualquer um COIn conhecimento mínimo do sistema
de saúde sabe que o médico do Posto de Saúde, extre
mamente importante na rede de atendimento do SUS'
tem que ter uma formação generalista, dirigida para o

atendimento básico, gostar daquilo que faz, estar con
vencido de que aquele é o seu lugar de trabalho. Já o

médico do ambiente hospitalar necessita ter um per
fil mais localizado, profundo dentro da especialidade.
Ora, os Postos de Saúde estão com dificuldades' na
aquisição de médicos única e exclusivamente por falta
de incentivo salarial, tanto que até recém-formado tem
declinado deste trabalho. Aliás, médico com interesse
e formação maior para atividade intra-hospitalar não\ . .

deve ficar usando Posto de Saúde apenas como tram-

polim pàra sua entrada no Hospital.
Em relação a admissão nos corpos clínicos, é de domínio

público que existem critérios legais para tal, obedecidos pe
los corpos clínicos locais e estabelecidos pelo Coriselho Fe
deral de Medicina. Não podemos esquecer que a população
de nossa cidade aumentou em tomo de 200% em 25 anos

e que os corpos clínicos dos hospitais aumentaram mais do
que 400% (e os médicos da região mais do que 500%) neste
mesmo período. Todas estas admissões médicas hospitalares
foram de pós-graduados, com especialização e ou residência
médica, o que com certeza só contribuiu para o aumento na

qualidade do serviço local.
A imensa maioria do atendimento intra-hospitalar

é feita para o SUS (mais do que 75%) e esta é a gran
de participação e contribuição médica. Com os valores
(irrisórios) recebidos do SUS e um sobreaviso de es

pecialidades contínuo (gratuito até o momento) nada
mais é preciso ser provado. Temos 'certeza de que 'esta

participação médica local tem contribuído para que o

caos instalado na saúde brasileira aqui, ao menos em

parte e por enquanto, esteja sendo contornado.

ASSOCIAÇÃO MÉDICA JARAGUÁ DO SUL

Notícia para comemorar com a comunidade

PEDRA SANTANA ALVES,
REITORA DO CENTRO
UN!\IERSITÁRlO DE
JARAGUÁ DO SUI. - U{'iERJ

0- seminário "O Ensino l'uperior no

Século XXI - Cenários & Tendências", que
reuniuemmaio especialistas e educadores
de todo o Brasil, em Porto Alegre, mostrou
claramente que as Instituições de Ensino
têm um desafio muito grande pela frente
no sentido de se fidelizar e conquistarmer
cados. Ficou claro que alguns valores que
antes eram tidos como determinantes pas
sam a um segundo plano diante do cres

cimento da competitividade. Respeito aos

acadêmicos e qualidade do atendimento

PONTO DE VISTA

passam a ser premissas que ganham ênfa
se na preferência do estudante quando do
momento em que define sua carreira no

ensino superior.
Quando se faia em atendimento, é pre"

ciso entender o que dizem 8§ entrelinhas.
Atendimento é todo um contexto de servi
ços e de atitudes direcionadas a satisfazer a

exigência de uma clientela que significa em
última instância a razão de ser das institui

ções de ensino. Significa desde a alegria e o

respeito dos funcionários no dia-a-dia, sig
nifica a condição de ensino oferecida com
professores qualificados e com visão huma
nista, mas significa também a estrutura ne
cessária à prática didática. Ter professores
que se esmeram na sua preparação e dis

por de laboratórios, recursos tecnológicos é
muito importante, mas também é impres-

cindível que ao procurar um recurso bási
co à sua necessidade naquele momento o

estudante perceba que a instituição está

preparada para estar ao seu lado.
Na semana que passou, tivemos a no

tícia de que os cursos de Administração
da Unerj receberam o parecer favorável e
a aprovação do projeto de renovação de re
conhecimento. As considerações do relator -

no documento final nos entusiasmam a

continuar seguindo o caminho que esco

lhemos trilhar, com ética e respeito: Segun-
do o relatório da Comissão de Verificação,
o curso de Admínístração "está muito bem
estruturado, coin Projeto Pedagógico bem
definido e coerente, com a infra-estrutura
adequada, biblioteca com a, bibliografia
adequada e suficiente, professores com boa
formação".
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FALA Aí!

" Não estornos

pensando no

elevaçã.o de preço de
combustíveis
este ano."

EDSON LOBÃO, ministro
de Minas e Energia.

"Eles não merecem
o nosso voto. "

ALCANTARO CORRÊA, PRESIDENTE
DA FIESC, anunciando que niandará
publicar os nomes dos deputados

- catarinenses que aprovaram a CSS.

" Estou confiante

que essa contribuição
morrere rapidinho."
PAULO SKAFF, presidente da

Federação das Indústrias do Estado
de São Paulo, sobre a CSS.

Merenda 1
Com licitação aberta em fevereiro deste ano, mas com o processo paralisado
desde maio por conta de ação movida por uma das empresas interessadas, a
terceirização da merendo escolar nas escolas estaduais será alvo de audiên
cia pública na próxima ségunda-feira, na Assembléia legislativa. Convocada
pelo deputado Pedro Baldissera (pT) com presença da coordenadora geral
do Programa Nacional de Alimentação Escolar do Ministério da Educação,
Albaneide Peixinho. O parlamentar entende que a terceirização é prejudicial
ao serviço prestado hoje e à economia do Estado. Ele é autor de projeto pre
vendo 50% dos recursos da àlimentação escolar (cerca de R$ 7,5 milhões)
diretamente às escolas, com preferência a produtos da agricultura familiar

de cada região. Neste ano, o Estado receberá mais de R$ 13 milhões para o

serviço, e para programas de segurança alimentar nas comunidades.

NAMÃO
Na segunda quinzena de julho
os servidores estaduais recebem
a primeira parcela do 13° salá
rio antecipadamente. Uma praxe
implantada pelo governador luiz
Henrique da Silveira (PMDB) des
de seu primeiro mandato. Se é
bom para alguns, 'enforcados' com
contas atrasadas, nãn é bom para
outros, que acabam gastando o di
nheiro com supérfluos. Mas mos

tra que o solaria dos servidores
continua sendo coisa 'sagrada'.

.

MERENOA2
Esses recursos em geral não ficam nas

regiões e o programa de alimentação
torna-se deficitário. Hoje, o repasse é
de R$ 0,22 por aluno e outros R$ 0,44
por aluno em comunidade indígena ou

quilombola. Neste ano, a base de cál
culo indica um valor entre R$ 13 mi
lhões e R$ 15 milhões somente para o

Estado. Além disso, Q Fundo Nacional
de Desenvolvimento da Educação re

passa valores diretamente aos municí

pios que assumiram o serviço.

! ..r' '<" •

• <Min. istr��osp]raºspo,rte� �ltred
....q"NaSCim�l1t� (PR)

..

e em �Iumenau

r onde afirmou que a duphcaçõo�a BR-470,d'elxou de m sonfio, anun-
B ciando o abertura de edital de licitação no próximo diaf29 de julhg. Aqui

'

no Vale d:o Itapocur o nosso o �e dupticação da S��280 ain
-

o é
realidade: O governo prome rQs para ·fiezembro air janeiro 09.
Promessa que já tem oito anos, ou·mais. Mas no que depender do O Cor
reio do Povo, dessa vez sai do papel.

DEMORA
Estado promete distrlbuir agasalhos de inverno a partir do dia 20 de julho na

região do Vale do Itapocu. Todo ano é a mesmo lenga-lenga para cumprir pro
messa de campanha. Perguntar não ofende: não dá para antecipar a compra,
nos moldes dos empresas que fabricam o vestuário em pleno verão?

PTB
PTB de Jrrraguá, presidido pelo vereador Ivo Petras Konell, tinha encontro

marcado para hoje, mas foi cancelado pOf motivos não anunciados. A
tendência é apoiar a candidatura do ex-prefeito Ivo Konell (OEM), pai
de Petras, se este conseguir reaver seus direitos políticos. E se houver
consenso no Democratas, é claro.

PDT
Já o presidente estadual do PDT Manoel Dias visita Jaraguá no segunda
feira, 16. Como atividade principal, o aniversário de morte do expressão
maior do partido, leonel Brizola. É de se perguntar qual seria o discurso
do POT não. tivesse sido Brizola o comandante do partido por déca�as.

_1:]-
Saint Sebastian

F L A T

LHols[e Restauranle
(47) 3275-7500

, www.saintsebastian.com.br

QUEM SÃO 1
Carlita Merss (PT), Décio Limo ( áudioVignatti (PT), João Matos (PMPB),
Celso MalUaner (PMUS), João atti (PP) e Nelson 60etthen (PR) sôo os

'

deputadoscatarinenses que votaram a favor do novo imposto do saúde, o CSS.

Ângela A!)1ln (PPj, Odacir Zonta (PP), Fernal\�o Coruja (PPS), 6ervásio �ilva
t

(PSOB), �auro Mariani (PMDB) et!paulo Bonihausen (DEM) votaram contra. '

Edinho Bez (PMOS) e Djalma Berger (PSB) não votaram.

QUEM:,SÃO 2
No coso de Berger, licenciado para concorrer à prefeitura de São José,
quem deveria estar lá é o secretário do Educação e suplente Paul�,..Bauer
(PSDS), que tem trinta dias pa��.. ,dizer se .Qssume ou não no Cômifa des ;
Deputados. Se nõo quiser, o convocado é o peemedebista Acélio Cas(fgran-
de. Já Edinho Bez, estrategicamente preferiu ficar em florianópolis paro

!�judaF anizaçõo de uma co erência re a re trib
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ELEiÇÕES
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POLíTICA-"---------

PDT reúne pré-candidatos e f-liados
Encontro na segunda-feira pretende reforçar os nomes do partido para o pleito
JARAGUÁ DO SUL

Pré-candidatos e os dirigentes
do PDT, além de filiados e sim

patizantes se reúnem na próxima
segunda-feira, a partir das 19 ho
ras, na Câmara deVereadores. O
presidente estadual da sigla, Ma
noel Dias, foi convidado para o

encontro, que prestará homena
gem a Leonel Brizola, pela passa
gem dos quatro anos demorte do
maior nome do partido.

A duas semanas das defini
ções para o pleito de outubro, a
reunião também visa reforçar as
pré-candidaturas à disputa ma-

- joritária do vereador Ronaldo
Raulino e do presidente da si

gla e suplente de vereador, Ruy
Lessmann. "Quem tem time, e

não coloca seus jogadores para
jogar, não tem torcida", compa�
rou Lessmann.

Segundo ele, ao longo deste
governo, o partido acompanhou
de perto as ações do Executivo
e do Legislativo, através de uma

oposição "coerente e com con

sistência". "Não ficamos apáticos
e isto é um espaço conquistado
que o PDT vem buscar cristali
zando suas candidaturas".

O presidente do PDT disse
que a vaga de vice-prefeito é a

condição primeira para uma

possível coligação na chapa
majoritária. As conversas, infor
mou, vêm ocorrendo com oPT, .

PSDB e Pp, os três com pré-can
didatura a prefeito colocadas.
Lessmann entende que os parti
dos que buscam uma composi
ção saem em vantagem sobre os

demais, e criticou as conversas

isoladas de líderes partidários,
que podem não representar a

postura da legenda.
Para ele, a inconstância no

cenário político municipal con
funde o eleitorado e prejudica
a imagem dos candidatos. "O

quadro é tão instável que se tor
na difícil para o munícipe, de
sencantado com os políticos, e

que espera candidatos com res

ponsabilidade, para virar a pá
gina do estágio deprimente po
lítico partidário que se encontra

hoje", avaliou Lessmann.
O PDT mareou sua conven

ção para o dia30, às 19 horas,
na Câmara de Vereadores.

CAROLINA TOMASELLI Presidente da sigla, Ruy Lessmann, e vereador Ronaldo Raulino sõo pré-candidatos à majoritária

Presidente informa que partido deve concorrer com chapa pura

Prévia do PSOL confirma a

pré-candidatura de Konell
SCHROEDER

O PSOL realiza, amanhã,
às 8h50, as prévias do parti
do para formalizar, junto aos

filiados, a pré-candidatura a

prefeito do presidente da si

gla, Osnildo Konell. Também
serão apresentados os nomes

mapeados para a vaga de vice.
Antônio Martins, Enéias Ma

celai, Márcia Dopona, Janete
Bertotti e Adão Cordeiro são
os pré-candidatos para com

por a chapa majoritária.
Segundo Konell, a candi

datura a prefeito P. irrever

sível, apesar dos "boatos"
dando conta da desistência

f{l de participar da disputa, que
� atribui aos partidos aliados da
� atual administração. Ele tam

: bém afirma que a sigla cami
g nha para concorrer com chapa
� pura já que, oficialmente, não
� foi procurado por outros diri-
gentes partidários para tratar

de uma possível coligação.
O presidente do PSOL afir

ma que, alguns dos pré-candi
datos a vereador estão sendo
assediados por outras siglas
para desistir das candidaturas.
Por isto, diz, a necessidade das
prévias, para que os nomes con

firmem a intenção de concorrer.
Se houver declinação, o partido
precisa levantar outros candi
datos até a data da convenção,
no final deste mês.

Nas prévias, também .será

divulgada aprevisão de gastos
com a campanha, limitados a

R$ 5 mil para o candidato a

prefeito, e-em R$ 12 mil com
os postulantes à Câmara.

Criado em 2005, o PSOL

participará da primeira elei
ção em Schroeder e deve ser

o único partido a concorrer à
Prefeitura além do PP do pre
feito Felipe Voigt, pré-candi
dato à reeleição.

Massaranduba
vota salários

A Câmara de Vereadores
de Massaranduba fará, na

segunda-feira, a primeira vo

tação dos projetos que estabe
lecem os salários do prefeito,
vice-prefeito, secretários mu

nicipais e vereadores para a

próxima legislatura. Em con

senso entre todas as banca
das, a Mesa Diretora da Casa

apresentou propostas man

tendo os atuais vencimentos

pagos aos ocupantes dos car

gos públicos.
A partir de l°de janeiro,

o salário do prefeito continua
sendo de R$ 9.294,41, e o do

vice-prefeito, R$ 4.100,47,
mesma remuneração paga
mensalmente aos secretários

municipais. Já os vereadores
recebem R$ 2.870,33.

O presidente da Câmara,
Silvio Scaburri (DEM), disse

/

que os subsídios foram man-

tidos para evitar polêmica em

nGO de eleição municipal.
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CONTORNO FERROVIÁRIO
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Exército pede mais uma semana
Projeto está no Dnit, que planeja entregar as obras ao Batalhão de Engenharia
JARAGUÁ DO SUL alcançar os R$ 100 milhões.

Um assumo que divide opiní- Porém, o posicionamento defí
ões. O projeto de retirar os trilhos nitivo só será divulgado ao lon
de trem.da áreaurbana de [aragua go dos próximos dias. O grupo
do Sul tem adeptos, mas também responsável por avaliar a via

possui inúmeras pessoas contrá- bilidade do plano pediu mais
rias. Mesmo assim, ele segue em uma semana para decidir os ru
análise no Dnit (Departamento mos do projeto. Ainda confor
Nacional de Infra-Estrutura -dé me Piazera, a adesão do Exérci
Transportes). Nestasemana, uma to significa redução de custeis e

comitiva da administração públí- qualidade no resultado final.
camunicipal foi até Brasilia para O contorno ferroviário é uma
obter respostas. I sugestão antiga. Desde 2000 o

Segundo o vereador e ex-se- projeto' tramita pelos setores da

cretário de Urbanismo, Afonso Prefeitura, mas foi impedido de
Piazera Neto, a idéia está sen- virar realidade quando o Tribu
do discutida com o Batalhão nal de Contas da União cancelou
de Engenharia e Construções a licitação por suspeita de super
do Exército Brasileiro. O Dnit faturamento. Em 2006, a parceria
Ferroviário sugeriu que ao in- .. com a construtora escolhida che
vés de contratar uma empresa gou a ser cancelada.

para a execução do serviço, os Em seguida, o executivo re

militares o façam. Com isso, o solveu doar o levantamento,
processo licitatório poderia ser financiado com recursos do Mi
deixado de lado, encurtando os nistério dos Transportes, ao Dnit
prazos de entrega. Porém, ele Ferroviário. A partir dessa atitu
não arrisca calcular quando a de, a administração municipal
obra começa e termina. está isenta de pagar a contrapar-

O documento foi enviado tida de 20%, antes exigida à con
aos órgãos há cerca de um mês' tinuidade do projeto.
para que o orçamento fosse
realinhado. Os custos devem KELLY ERDMANN

Poro Gilmar, o dinheiro do contorno deveria ser investido em outros obras

�cassuli

Cassuli Advogados Ass�o
Rua Donaldo Gehrin�,,135 • Fo

Congestionamentos provocados pelo trem sõo o principal incômodo

VOCÊ É A FAVOR DA RETIRADA DOS TRILHOS?
Monde suo resposta poro redacao@ocorreiodopovo.com.br

Linha férrea: um sinônimo de
desenvolvimento para a cidade
JARAGUÁ DO SUL

Enquanto a administração
pública tenta colocar em prá
tica o projeto do contorno fer
roviário, há quem torça para
ele jamais sair do papel. Para o

historiador Ademir Pfiffer, por
exemplo, impedir a passagem
dos trens pela área urbana de
[araguá do Sul é "enterrar o

.passado".
Na opinião dele, a linha

deveria ser parte integrante do
.

patrimônio municipal e tam
bém motivo de orgulho para
a população. Isto porque, foi
por ela que a cidade se desen
volveu. Segundo Pfiffer, a co

locação dos trilhos significou
a chegada de um importante
meio ao escoamento da produ
ção jaraguaense. "Exportamos
as carroças fabricadas aqui
através dela, a moda dos cha

péus veio pelo trem, tudo pas
sou pela ferrovia", destaca.

O comerciante Gilmar de

Jesus, 39, concorda. Há dez
anos morando ao lado da li
nha, ele já não se incomoda
nem mesmo com o barulho.
Acostumado, diz que o trem
faz parte do cotidiano e só é
lembrado em tempos de elei
ções por causa da disputa po
lítica. "Vão tirar à problema
daqui e colocar em outro lu
.gar, só isso", afirma explican
do que a melhor alternativa
seria construir os túneis e

viadutos previstos no projeto
ao longo do trajeto utilizado
atualmente.

Em contrapartida, o mo

torista Cláudio Cavalini, 31,
é favorável à obra, principal
mente, devido aos constantes

engarrafamentos no trânsito.
Nos horários de maior movi

mentação, ele confessa que
acaba se incomodando em fi
car com o carro parado duran
te os minutos necessários para
o trem passar.

História não
muito distante

Se você nasceu ou mo

rou na microrregião antes da
década de 1990 pode facil
mente lembrar dos tempos
em que a ferrovia de [ara
guá do Sul estava em pleno
uso. Entre os anos de 1944 e

1991, uma litorina transita
va todos os dias pela cidade.
Ela seguia, com passageiros
a bordo, o trajeto entre São
Francisco do Sul e Corupá.

Conforme Ademir Pfiffer,
do Arquivo Histórico, os

primeiros levantamentos to

pográficos para a instalação
dos trilhos ocorreram em

1903. Sete anos depois, já se

podia viajar de uma cidade
à outra. A linha era da Coin
panhia Estrada de Ferro São
Paulo - Rio Grande do Sul.
Vale lembrar também que a

abertura de uma ferrovia já
estava nos planos de Emílio
Carlos Jourdan, concessioná
rio das terras jaraguaenses.
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VACINAÇÃO POLIOMIELITE

GERAL----------

Hoje é o "Dia 0"
Meta e vacinar 16 mil crianças na região
VALE DO ITAPOCU

O "Dia D" da Campanha
Nacional de Vacinação contra

poliomielite acontece hoje,
das 8h às '17h, com a meta

de imunizar cerca de 16 mil

crianças na microrregião, o

equivalente a 95% do total
de crianças com menos de
cinco anos. Para isso, todos
os postos de saúde do Vale
do Itapocu ficarão abertos. A
segunda etapa dá campanha
"da gotinha" acontece de 28
de julho a 9 de agosto.

Em Jaraguá do Sul, o movi
mento foi fraco nas unidades
de saúde durante a semana. No
entanto, a equipe de imuniza

ção fez a vacinação nos Centros
de Educação Infantil. A vaci
na será oferecida em todas as

unidades de saúde - a maioria
delas das sh às 16h - e em bar-

reiras montadas nos seguintes
locais: Posto Marcolla (BR-280);
Posto Mime (Rua Bernardo Dor
nbusch); Shopping Breithaupt;
e Super Center Angeloni (Rua
Bernardo Grubba). A meta é
vacinar 9.242 do total de 9.729

crianças.
Em Guaramirim, haverá

duas barreiras em frente ao

Posto da Polícia Rodoviária
Federal, na BR-280. A meta na
cidade é vacinar 2.580 crian

ças. Em Schroeder, haverá
pontos de vacinação no Trevo
do Portal, Rede Top no Bairro
Tomaselli e nas escolas Dona
Frida (das 9h às 12h) e Clarice
Langer Jacobi (das 9h às 14h),
no Schroeder 3. A expectativa
é vacinar 954 crianças.

Em Corupá, a meta é va

cinar 894 crianças, com um

ponto de vacinação na praça,

Addentes deixam duas pessoas
internadas em estado grave
JARAGUÁ DOSUL Norte (perto do Frigorífico Thei

lacker), deixou duas pessoas fe
ridas. O piloto da moto, Marcos

<'

Feidel, 28, foi levado ao Hospital
São José com traumatismo cra

niano é várias escoriações. O ci
clista Wedelin Schmidt, 73, teve
fratura na perna esquerda.

_

Às 12h30 de ontem, na Ma
rechal Deodoro da Fonseca, um
acidente entre automóvel e mo

tocicleta deixou três pessoas
feridas. Um fusca colidiu numa

moto com dois ocupantes e, em

seguida, atingiu a parede do car

tório. O condutor do carro, João
Dornelles, 40, o piloto da moto,
Arnaldo Klemtz, 44, e o passagei
ro Gilberto de Moura Lima, 19,
tiveram apenas ferimentos leves.

além de carros da equipe de
saúde que farão a vacinação
nas comunidades mais dis
tantes. Em Massaranduba,
a expectativa é vacinar 945

crianças. Haverá um ponto de
vacinação na Apae (das 9h às

16h) e no Mercado do Carli
nho (Bairro Guarani-Mirim),
das 9h às 14h.

Em Barra Velha, a equi
pe pretende imunizar 1630

crianças. O ponto de vacina

ção é a Praça Lauro Loyola,
onde haverá apresentações do
circo-escola e distribuição de

brinquedos, livros e lanches,
das 8h às 17h. Em São João
do Itaperiú, onde o objetivo é
vacinar 252 crianças, a vaci

nação acontece somente nos

postos de saúde.

DAIANE ZANGHELINI

TRADiÇÃO

FESTAS JUNINAS
ACONTECEM NO SÁBADO

Acontecem neste final de semana duas dos mais tradicionais fes
tas juninos de Joroguá do Sul. No sábado, o Weg e o Colégio Homogo
comemoram Sõo Joõo com comido típico e muito músico. A Festa do
Weg acontece no pátio do Arweg o partir dos 18h. Já no Homogo, o

"nrmiú" inicio às 17h nos dependências do próprio colégio: Durante o

tarde de ontem, os eíunes �oíram às ruas poro divulg' o.
-

illi " ,

Conserto na calçada da Getúlio Vargas
Acesso para cadeirantes em frente ao Shopping Breithaupt estava irregular
JARAGUÁ DO SUL

No mesmo dia em que O
Correio do Povo mostrou os

acessos inadequados para
cadeirantes na calçada na

Avenida Getúlio Vargas, a

empresa terceirizada contra
tada pela - Prefeitura conser

tou ontem uma inclinação
em frente ao Shopping Brei

thaupt, que estava irregular.
O funcionário do estaciona
mento do Hospital Jaraguá,
Odair Floriano, 38, ressaltou
a importância da imprensa
mostrar enfrentados pelos
deficientes físicos no que diz

respeito à acessibilidade.
"Na maioria das calçadas,

principalmente no centro, é

impossível para um deficiente
físico caminhar. É preciso co

brar para que não apenas as cal

çadas, mas também os prédios,
tenham rampas", ressaltou. Ou
tro ponto crítico na Getúlio Var

gas é o acesso na esquina com a

Emílio Carlos Jourdan, em fren
te ao antigo Bar Catarinense. A

calçada na avenida está sendo
revitalizada, mas os acessos

inadequados têm gerado várias

reclamações na ouvidoria da
Colisão no Marechal Deodoro deixou três pessoas com ferimentos leves Prefeitura. Reformo aconteceu no dia em-que O Correio mostrou o problema no avenida

Pelo menos duas pessoas fica
ram feridas COrri gravidade na re
gião entre a noite de quinta-feira
e o final da tarde de ontem. Por
volta das 10h30, um acidente de
trabalho numa borracharia em

Schroeder deixou o funcionário
Maicon Streit, 22 anos, com trau
matismo craniano. Segundo os

Bombeiros Voluntários, ele tra
balhava num tomo quando uma
peça se soltou e acertou sua cabe
ça. Até o fechamento desta edi
ção, Streit permanecia internado
.ia UTI do Hospital São José em
.stado crítico.

Por volta das 18h30, uma co

lisão entre moto e bicicleta, na
Rua Arnaldo Piske, Três Rios do
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Frio deve aumentar a partir da madrugada de domingo póra segunda-feira; afirma.m meteorologistas

INVERNO MOSTRA A CARA

Temperaturas caem
nos próximos dias

.

Na segunda, termômetros devemmarcar SoC
JARAGUÁ DO SUL

OS catarinenses vão preci
sar tirar os casacos mais pe
sados do armário neste final
de semana. Isso porque uma
massa de ar frio chega ao Sul
do Brasil no domingo, quando
as temperaturas devem entrar

em declínio em todo o Estado ..
Ná região do Vale do Itapocu,
o tempo começa a mudar já na
madrugada. "De domingo para

. segunda-feira, as temperaturas
devem cair bastante. Na segun
da-feira, a previsão é de míní-.
ma de. 5°C e máxima de 15 em

Jaraguá do Sul", afirma o mé
teorologísta do Ciram [Centru
de Informações de Recufsos:2é
de Hídremeteorologia de SanU,
Catarina), Marcelo Martins.

s«
.'

A previsão também indl�,
presença de ventos fortes, que�
no Litoral Sul, podem chegqr

a BOkm!h. Os meteorologistas
alertam para a formação de ge
adas do Oeste ao Planalto Cata
rinense. Na Serra catarinense e
nas áreas mais elevadas doMeio
Oeste, as temperaturas mínimas
devem ficar próximas dos cinco
graus negativos. ''Este inverno

promete ser mesmo gelado em

Santa Catarina", adianta o mete

orologista. Por enquanto, não há
previsão de neve.

Confraternização italiana uiGuamirunga
Missa e almoço na Paróquia São Pedromarcam h<i&nagem aos imigrantes

;'Çc'i;ê.· ,

dos imigrantes italianos coif palmente no que d� respeito à
A ASsociação Italiana de destaque para à religiosidad��4'- cultura, hábito e culinária da

Guaramirim promove neste De acordo com' Ilton Pb:�, nossa gente", disse Piran..

domingo, às 10 horas, Uma 'membro da associação e � O almoço teráum custo de R$
missa na Paróquia São Pedro dos organizadores, o objetiy; 10 e será totalmente revertido às
de Alcântara, no Bairro Gua- da festa é promover uma in�'í/ obras que precisam ser realizadas
miranga. Este será o início das . gração entre os descendentS na paróquia. Na parte da tarde,
comemorações da "Sagra de la. de italianos e a comunida!ê·· o evento contará com apresenta
Comune",que segue com almo- guaramitense. O evento séill ções artísticas e será servido café
ço de confraternização entre aberto a toda comunidade �e: aos paiticipantes.Estima-se que
famílias. A associação home- será uma forma .de homena- em Guaramirim existam aproxi
nageará

.

este" ano as famílias gear os antepassados. "O que madamente 600 famílias de des
Consatti e Zapellini. No decor- se pretende com este evento cendentes de italianos.
rer do evento serão lembradas é mostrar o que há de atrativo
algumas tradições e costumes em costumes de época, princi- OSNI Al-VES

.

GUARAMIRIM
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CORUPÁ'
"

"Samu necessita de adequação"
o prefeito de Corupá. Conrado Urbano Muller, participou de audiência no úl

tima quinto-feira, em Florianópolis, referente ao Samu (Serviço de Atendimento
Móvel de Urgência). Conrado representou Oavio Léu. presidente da Federação
Catarinense dos Municípios. e o objetivo do encontro foi debater sobre o audito
ria que será feito no Samu. O prefeito de Corupá ressaltou que o Samu necessito
de adequações urgentes, ampliação e os funcionários precisam atender bem o

comunidade. "Temos dificuldades em ser atendido pelo serviço", disseAaudi
toria que será realizado no Samu está sendo promovida pelo TCE (Tribunal de
Contos da. União).

EDITAL

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

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

acham neste Tabelionato para protesto de Titulas contra:

DEVEDOR
ESPECIE NUMERO

DOCUMENTO CREDOR
VENCIMENTO VALOR SACADOR

BAZAR CRISTAL LTDA 95771.499;0001-47 CONFECCOES GARCIA LTDA ME
I 1222/1 27/05/2008 1.394,00 O MESMO

CLEUSA MARGARETE DE OLIVEIRA 445.431.829-87 JAVEL JARAGUA VEICULOS PECAS E S
LTDA

I 62461jC 09/04/2008 112,20 O MESMO
CLEVTON RAFAEL PAGANELLI 048.264.279-30 CIZESKIINCORPORADORA ADM.

N SIN 25/05/2007 5.000,00 O MESMO
CRISTIANE WISNIEWSKI WESSLER ME 08.907.153/0001-29 AUTO ELITE LTDA.

CH 850012-6 A VISTA 111,00 O MESMO
CRISTIANE WISNIEWSKI WESSLER ME 08.907.153/0001-29 AUTO ELITE LTDA.

CH' 850015-0 A VISTA 360,00 O MESMO
CVI COMUNICACOES VISUAL INTELIGENTE LTDA 09,123,307/0001-54 VERSATlllND E COMDE TINTAS

LTDA
I 04066-A 23/05/2008

DELLAMODA ATELIER LTDA ME
CONSORCIOS LTDA

CF 075/118 A VISTA
ELIEL BORTONCELLD DA SILVA
.

N' 000022508251 A VISTA
FISCHER COM DE TINTAS E MAT ARTIST LT

IND EXODUS I

102,62 O MESMO·
76.821.297/0001-1 � KDENTOPP ADMINISTRADORA DE

1.805,89 O MESMO
902.036.669-68 BANCO PANAMERICANO S/A

2.776,24 O MESMO
06.022.598/0001-'04 FUNDO DE INVEST EM DIR CRED DA

I 0101994/01 29/05/2008 2.190,06 SUNSHINE DO BRASIL IN
. FRUTIBON ALIMENTOS LTDA 83,488.767/0001-39 POSTO MIME LTDA

I 497279 15/05/2008 71,07 O MESMO
GEANCARLO ANTUNES 037.058.689-18 REFRIGERACAO TEX FRIO LTDA

I 4468/12757 07/05/2008 237,00 O MESMO
GILMAR PEZZATII COMERCIO DE FRUTAS 08076.983/0001-51 ALVIM RATHUNDE FIL,,'

CH 850102-5 A VISTA 3.448,00 O MESMO
GREICY KELLY PEREIRA EMMENOOERFER 042.535.499-77 BRASPRESS TRANSPORTES

URGENTES LTDA
I 804109516 09/05/2008 42,61 O MESMO

JAIMO EQUIPAMENTOS lIDA. 08.716.959/0001-30 ABRAR ASSESSORIA BRASILEIRA PARA
ASSUNT

.

10/05/2008 100,00 O MESMO
061.277.929-75 CATONI BAZAR

12/05/2008 109,90 D MESMO
542.090.809-34 AUTO ELITE LTDA.

A VISTA TOOO,OO O MESMO
039.295.469-90 BANCO PANAMERICANO S/A
2.564,30 O MESMO

73.308.017/0001-84 ACEVILLE TRANSPORTES LTDA
29,00 O MESMO

.

"06.928.372/0001-69 COM IND BREITHAUPT SA
926,68 O MESMO
06.928.372/0001-69 RG.A COMERCIO DE COMPONENTES

I BR084503-B
JEFERSON STEPFEN

I 02110
LUIZIO BUlll

CH 850692-2
MARIA ROSALINA DE PAULA

N 18794339
METALURGICA SULINA LTDA

I 705696 18/04/2008
MONK EQUIPAMENTOS ELET LTDA ME

I 0000193900 20/05/2008
MONK EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA

ELETRONICOS LTDA
I 886

. 30/05/2008 1.600,00 O MESMO
NAIR MARTINS ME 08.843.788/0001-00 COMERCIO DE ACOS JARAGUA. LTDA

I
.

4924/05 28/05/2008 263,65 O MESMO
NERI MARQUES DE QUEVEDO 888,447 .•220-20 AYMORE CREDlTO.FINANCIAMENTOE

INVESTIMENTO S/A
. CF 008/20010707389 17012008 2.792,20 '0 MESMO

NETONK IND COM CONF LTDA 00.107.351/0001-04 CONFECCOES GARCIA LTDA ME
I 1217il 27/05/2008 1.505,00. O MESMO

RENE PAULO SIQUEIRA
.

298.536.219-91 POSTO PEROLA DO VALE LTDA
I 8672 25/05/2008 537,91 O MESMO

ROODRIGO DE SOUZA WINTER
.

018.583.649-65 RAPIDO TRANSPAULO LTDA
I 074751 20/05/2008 52,50 O MESMO

AVISTA

DEVEDOR
ESPECIE NUMERO

Pag.02

DOCUMENTO CREDOR
VENCIMENTO VALOR SACADOR

ROSEMERI A.P.VOLTOLINI 05.682.461/0001-05 POSTO MIME lTDA
.

I 894307 10104/2008. 567,00 O MESMO.
.

ROSEMERI A.P.VOLTOLINI
. 05.68f,461/ooo1-05 POSTO MIME lTDA

I 894308
. '10/0512008 567,00 O MESMO

.

SETIMO CEU IND.E COM.DE CONF LIDA 07.986.377/0001-00 JOAO DE ALMEIDA. SOUSA_
I' 005/05 26/0512008 255,50 O MESMO

TRANSPANGARE TRANSPORTES LTOA 73.6811.050/0001-30 SIMARACOMERCIO DE PECAS E
. ACESSORIOS AUTOMOTIVOS

. .

I 6957/4 1910512008 230 00 O MESMO
UNlfASHION UNIFORMES LTDA 02.988.219/0001-76 JAVEL JARÂGUA VEICULOS PÉCAS E S

.

LTOA

,.1::

I 110670!A
VICTOR NATAL PIASECKI

CH 500022-0
VICTOR NATAL PIASECKI

CH 500024-6
VICTOR NATAL PIASECKI

CH 500023-8

25105/2008 270,00 O MESMO
963;942.699-72 AUTO ELITE LTDA.

A VISTA 500,00 O MESMO
963.942.699-72 AUTO ELITE LTDA.

A VISTA 500,00 O MESMO
963.942.699-72 AUTO ELITE LTDA.

-

A VISTA 500,00 O MESMO

. E, como os dttos devedores nao fo� encontrados ou se recusaram a aceitar a devida illlimacao, faz por
intermedio do presente Edttal, para que os mesmos comparecam neste Tabelionato na Av. Mal. Deodoro da Fonseca, nr.
1589, no prazo da Lei, a fim de liquidar o seu debHo. ou entao, dar razao por Que nao o faz, sob a pena de serem os

refundos· protestados na fonna da Lei.

'r Jaragua do Sul, 13 de Junho de 2008
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ênsino superior acessível
Fatej se integra ao Grupo Anhanguera e planeja crescimento

O Correio do Povo: Que mudanças
os alunos podem esperar com essa fu
são da Fatej com o Grupo Anhanguera?

Edson Andrade dos Reis: A Anhan
guera possui 44 instituições de ensino
em seis Estados brasileiros. É a terceira
'maior em rede de instituições de ensino
do país. Já temos a previsão de inaugurar
em Jaraguá do Sul três prédios novos em
2009. Existe a intenção de trazer novos
cursos para a região, principalmente na

área da saúde e da engenharia. E tam
bém vamos inaugurar oito novos labo-

JARAGUÁ DO SUL

Ensino de qualidade, mas a

preços acessíveis. É nisso que
aposta a atual administração da
Fatej (Faculdade de Tecnologia
de Jaraguá do Sul). A unidade,
que desde março deste ano in

tegra o grupo paulista Anhan
guera Educacional, preparamu
danças para os alunos. Entre os

projetos previstos estão: exten
são do espaço físico da faculda
de, inauguração de laboratórios
e a vinda de novos cursos para
a região.

-

O diretor administrativo da
Fatej, Edson Andrade dos Reis,
explica que a Anhanguera as

sumiu o controle acionário da
Educar, mantenedora das join
vilenses Iesville [Institute de
Ensino Superior de Joinville) e

Fatesc (Faculdade de Tecnologia
São Carlos), além da jaraguane
se Fatej. "O que houve na ver

dade, foi unia fusão de culturas.
Vamos unir as boas práticas ca

tarinenses às boas práticas da
Anhanguera", comenta o dire
tor administrativo.

A empresa foi a primeira
do setor educacional da Amé
rica Latina a abrir o capital,
passando a comercializar as

ações na Bovespa (Bolsa de
Valores de São Paulo) e atrair
investidores até' mesmo, in
ternacionais. "Nossa pro
posta é inovadora. Temos a

missão de oferecer ensino de

qualidade, mas com preços
acessíveis", revela.

Reis destaca ainda progra
mas baseados em práticas pe
dagógicas modernas adotados
pela instituição. Entre eles, o

PLT (Programa do Livro Tex

to), onde os alunos têm acesso

Edson Andrade dos Reis é gaúcho, trabalha na Fatej desde 2004 e faz mestrado 'em Administração'
'

<'

de leitura do aluno seja me

lhor e que com o tempo, ele
crie a mini - biblioteca dele",
sugere.

A Fatej conta hoje com

cerca de 1,3 mil alunos e está
com outras 300 vagas abertas
para o vestibular de inverno.

- São 80 professores, seis cur
, - sos de graduação e outros seis
em pós-graduação.

'

Projetos futuros
o diretor administrativo da Fa

tej, Edson Andrade dos Reis. é natu
ral de São Leopoldo, no Rio Grande
do Sul. Possui formação em Enge
nharia Mecânica, pós-graduação em

Gestão Empresarial e em Gestão In
dustrial e, também está concluindo

o mestrado em Administração. Está
-

na Fatej desde 2004, quando atuava
como professor e assumiu a direção
da faculdade em abril do ano passa
do. Em entrevista a reportagem do
O Correio do Povo ele falou sobre os

projetos futuros. Veja abaixo.

a livros com preços até 80%
mais baratos que os pratica-

dos no mercado. ''A intenção
é fazer com que a capacidade DEBORA VOLPI

ratórios. Além disso, nós investimos em

práticas pedagógicas modernas e temos
uma série de programas de avaliação do
aluno e da instituição.

Científica) incentiva a pesquisa den
tro da faculdade. Nosso corpo docente
está em constante capacitação e atuali

zação. Também temos várias frentes de

Responsabilidade Social.
OCP: Que práticas são essas?
EAR: Temos avaliações internas

como o PAI (Programa de Avaliação
Institucional) e o Indice de Satisfação,
além das avaliações externas do MEC.
Já o PLT (Programa Livro Texto) possi
bilita a compra de livros até 80% mais
baratos e o PIC (Programa de Iniciação

OCP: Qual o diferencial da Fatej?
EAR: Nós apostamos em ensino de

qualidade, mas com preços acessíveis.

Queremos auxiliar o cidadão a realizar
o seu projeto de vida. Realizar sonhos.
Com isso, promovemos a inclusão e a

ascensão social do indivíduo.

CORUPÁ

Jovens no

Legislativo
Estudantes de 8u séries das escolas de
Corupá assistiram ontem a palestra sobre
"Projeto de Lei" ministrada por Adriano
Hoffmann, secretário de Administração,
no auditório, da Secretaria de Educação.
O objetivo do programa foi sensibilizar
os alunos sobre as questões ambientais,
desenvolvendo a cidadania. Os alunos
aprenderam a desenvolver projetos de
lei com o finalidade de garantir efetivas
mudanças no meio ambiente do municí

pio,.a curto, médio e longo prazo.

VALE DO ITAPOCU

Arena recebe

GQspelfest
Populares de Jataguá d-o Sul e região

_ terão oportunidade de participar do pri
� meiro Gospelfest no dia 28 de junho, na
� Arena Jaraguá. Para o evento, a apresen
� tação principal será a do cantor francês

,

C�ris Durán. A festa, que inicia às 18h,
conto também com participação de ban
dos locais. O evento arrecadará alimen
tos que serão entregues à Secretaria de
Desenvolvimento Social e Família, Apae
e demais entidades cadastrados nos

,

igrejas do cidade.

JARAGUÁ DO SUL
,

Proteção ao Idoso
Dia 15 de junho é o Dia Mundial do não
Violência, à Pessoa Idoso. Trabalhando
com este foco, existe na Prefeitura de
Jaraguá, o Programo de Orientação e

Atendimento Sócio-familiar ao Idoso
(Proasfi), vinculado ao Centro de Con
vivência da Terceira Idade. Através do
programo, profissionais capacitados
atendem a denúncias de maus tratos
ao idoso auxiliando no mediação com

familiares e tomando providências ne

cessários poro normalização do coso.

Vejo alguns números levantados pelo
Proasfi em 2007:
• Denúncias: 79
• 37% acusavam abandono e negligência
• 41% forom motivadas porsuspeita de
violência físico

• 14% abusa material ou financeiro
• 8% solicitação de serviços d� outro natureza
• 57% dos cosas as mulheres aparecem
comovítima

• 58.25% dos cosas são cousados pelos filhos
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LIVRE-SE· DO BRILHO INDESEJADO
. Quem tem pele oleosa deve redobrar o cuidado na hora de escolher os cosméticos

"

Você pode até deixar de maquiagem e do próprio sa

comer chocolate e seus doces bonete", explica a dermato-'
preferidos, mas seu rosto tei- logista Lúcia Ito, professora
ma ainda assim em ficar todo 'da Faculdade de Medicina do
brilhoso o dia inteiro! Isso ABC (FMABC) e uma das res

sem contar que a maquiagem pousáveis pelo Ambulatório
não pára, que os poros ficam de Dermatología da Fundação
abertos e que vira e mexe você ABC, em Santo André (SP).
tem acne na face e nas costas. Ó uso de produtos com

Estas são características base oleosa pode agravar o

comuns da pele oleosa; que quadro clínico, facilitando a

.normalmente estão relacio- formação de acne -considera
nadas à produção de sebo em 'da uma doença pela Organiza
grande quantidade ou ainda ção Mundial de Saúde (OMS)
ao descontrole causado 'por e que exige tratamento médico
variações hormonais durante específico. Ela acontece prin
a adolescência e também na cipalmente na puberdade, mas
fase adulta, além de alimen- também pode ser detectada na

tação inadequada e exposição infância e na fase adulta. ,

excessiva ao sol. Trata-se de uma inflamação
Para não ter problemas, é 'da pele, comum nas' regiões

importante tomar alguns cui- onde o corpo apresenta mais
dados diários e evitar o exa-' glândulas sebáceas, como na

.gero de limpeza do rosto ou o face, costas, peitar ombros e

uso de produtos inadequados, pescoço. A alteração da pele
que podem acabar agravando ocasiona a formação de cravos

o problema. A recomendação - como resultado da obstrução
dos especialistas é evitar o dos folículos pilo-sebéceos
uso de produtos gordurosos e (poros da pele) -, n.zlulos (ca
optar por sabonetes e loções Taças doloridos), cistos e espi
desengordurantes à base ,de nhas, denominadas pela elas
enxofre e ácido salícílico, bem se médica como pápulas ou

como gel de limpeza, que aju- pústulas (espinhas com pus).
dam a manter o equilíbrio da "Pacientes com acne devem

pele. utilizar apenas produtos 'não
"O ideal é lavar bem o ros- comedogênico', ou seja, que

o to de manhã e antes de dormir não obstruam os poros e que
'� com sabonetes secativos indi- removam o excesso de oleo

� cados por um dermatologista. sidade e células mortas, 'bem

2 Depois aplicar um tônico para .

como evitar a proliferação de
� retirar resíduos de poluição, bactérias."

Dicas poro uma pele bonito:
• Reserve alguns minutos do seu dia poro limpar.
tQnificar e hidrotor o sua pele.

• Como alimentos saudáveis, como verduras
legumes e ftutas.

• Durma bem e faço exercícios regúlormente.
• Evite ficar ao sol sem o devido proteção,
princip,almente entre as 10 e 16 horas.

Ie vite deitar sem limpar devidamente a péle. .

entes gordurosos, frituras e comes vermelhas
m passar longe. .

ro, glcool e poluição �ão um veneno.
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. CRÔNICA

CARLOS HENRIQUE SCHROEDER, ESCRITOR

A �moço do padori-o
Segunda-feira completei trinta e poucos

anos. Alguns dias antes apaguei a data do
Orkut, para evitar aquela enxurrada de pa
rabéns (assim recebi o carinho apenas dos
mais chegados mesmo). Nada de badala
ção, eu quero é sossego. O dia foi perfeito,
um bom vinho português,' um fondue e a

companhia da minha linda durante a noi
te (ao meio dia, um delicioso escondidinho
de camarão na: casa dos pais dela). Eis que
enquanto sorvia o vinho e falava de uma

passagem de Hamlet para minha linda, lem
brei-me de um fato inusitado. Quase sem

pre almoço numa padaria próxima ao meu

apartamento, onde há um bife a parmeggia
na majestoso e um burburinho efervescen
te (pois comerciantes e comerciários lotam
o lugar}, Estava no balcão, esperando meu

bife e pensando num livro que acabara de
ler (se não me engano, da Elisabeth Roudi
nesco j, .quando uma simpática moça inter-

-

. rompe méus devaneios.
- Oi, tudo bem? ', disse

.ela .

.

- Oi, claro.
- Eu sempre te vejo por.

aqui, e gostaria de te entre

gar um texto, quando você
tiver um tempinho, você lê?

- Sim ... Leio ... Claro.
Deixei o envelope de

lado, não dei muita importância (pois todos
os dias alguém me dá um bendito''texto para
analisar). Abri o envelope somente quando
cheguei ao apartamento. O texto se, cha
mava "Agatha e Shakespeare", e era quase
uma declaração de amor. Nele a moça dizia
que me via regularmente na padaria, que
lia sempre minh-as crônicas e que até havia
dado uma de Hercule Poirot (um detetive
da Agatha Christie): investigado um' pouco

..

a vida deste careca. Na carta ela não dei
xou e-mail, nem nome; mas insinuou para
que eu respondesse por uma crônica. De
início. pensei em não responder, primeiro;
sou comprometido, segundo, não gosto de

joguinhos. Ela- até deve ter pensado que eu

andei fugindo, pois sumi da padaria (mas
na verdade fiquei' duas semanas em via

gem, dando cursos de literatura pelo esta

do). Mas como não gosto de coisas mal re
solvidas, resolvi responder. Vamos lá! Cara
desconhecida, espero que continues lendo
minhas crônicas e se aventurando cada vez

mais no campo vasto da literatura. Você.
havia sugerido um provável' encontro en
tre nós, cena improvável, diria impossível,
pois este coraçãozinho aqui já está ocupa
do, mas tenho certeza que em breve encon
trarás oteu Shakespeare, pois como já disse
o próprio: "Aprendi que não posso exigir o

amor de ninguém. Posso, apenas, dar boas.
razões para que gostem de mim e ter a paci
ência para que a vida faça o resto ... ".

VARIEDADES��������-

Ele tinha tudo
menos limite

A história real do playboy Estrella. Todo
o trajetória, do infância à liberdade, do

.

garotão do zona sul que cheirava coca

ína, e que 00 ser preso pelo Polícia Fe
deral, em 1995, já ostentava o condição
de -principal fornecedor de drogo poro o

. elite do Rio.

Um tesouro roubado
e muitas revelações
Mei Wong é uma detetive particular em
Pequim. Um omigo do. família pede que
elo encontre um volioso jode, que perten
ce 00 tesouro do dinastia Hon, roubodo
de um museu durante os anos dó Revolu
ção Cultural. Mei descobre uma história

-

que muito tem o ver com o passado de
suo família e que o fará o 'mergulhar no
sombrio história do seu país.

NOVELAS

CIRANDA DE PEDRA
luciana vê louro e Daniel dançando. Otávio
debocha do noivado de Bruna. Elzinha diz qúe

.

bancará as despesas da casa.' Natércio e Ro
gério conversam sobre Afonso. Elzinha pensa
em como ser convidado poro o casamento de
Bruna. loura fica triste de ser a última a saber
do noivado de Bruno. letícia diz o Rogério que -

· foi obrigada a jantar com Arthur. Franzé procura
-

o carteira dé Margarido no buraco, mas não en

contra.LPura vai tirar satisfaçõeúom Natércio por
nóo ter lhe contado sobre o noivado de Bruna.

BElEZA PURA
José Henrique tem certeza de que Rakelli mis
turou � procuração com os pcpéis do casqmen
to e ele e Sheila fazem planos com o dinheiro.

· Gaspar recebe um telefonema com um recado
de Neide. Adamastor e Robson tentam conven

cer Olavo. Sônia confessa usar nome e identi
dade falsos e que Norma a obrigou a acabar o
casamento de Joana. Adamastor, Robson e Rakelli
fogem com Olavo desacordado. José Henrique não
deixo Robson, Adamastor, Rakelli e Olavo entrarem
no mansão e diz·que o fortuna agora é dele.

A FAVORITA
Donatela choro lembrando do filho que comple
taria 20 anos. Arlete diz a Gonçalo que Tino está

apaixonado por Dodi, mos nãó é suo cúmplice.
Dodi irrito-se com Donatela. Romildo pergunto
quanto Rito quer poro casar com Didu e elo vai
embora indignada. leonardo ê Copola discutem
e ele expulsa Copola:que convida Catarina para
vir com ele. Catarina fica com o marido. 7,é Bob
e Maíra cumprimentam Elias pela coragem.

·
Dodi termina com Tino. Romildo visita Arlete.
lnzinhe pede oito milhões pela fazenda.

,
.

.. '

.

OS M UTANTES
- CAMINHOS DO CORAÇÃO.
Beto e Vlado lutam .. Beto consegue pegar sua
armo e atiro em Vlado, que é rápido e loge ile
so. Scorpio avança com seu ferrão para cima de
Cris, que cria uma bolo· de energia contra ele.
Ele é atingido e lançado para longe e foge as

sustado. Cris lança uma onda de energia sobre o

bloco. de gélo com Iara. A sereia é descongelada
e os dois se abraçam. Perpétuo avisa qoe não .

será de Hélio. Juli diz que odeio Mariana por
ela ter lhe rO.ubado Sócrates. Mariano descobre
que Juli no verdade é Júlio e elo confirmo.

AMOR E INTRIGAS
OS policiais encontram o .corpl) de Jurandir. A

polícia segue a busco ao corpo de Alice. Pedro
entro em desespero. Janaína conto paro Telmo
o que aconteceu. Todos na pensóo entram em

desespero. Pedro e Felipe chegam à Marina do
Glória. Valquíria, pelo internet. fica sabendo do

explosóo do barco e fica feliz. Paulo diz o Ale
xandra que vai querer fazer o teste de DNA no

filho. Daniel vê luciano e Débora aos beijos e

chamo luciano de canalha.
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Silvio Santos
mais aliviadonossajaponesa

Sabrina Satojá sofreu tom a auto-es- A audiência do SBT aos domingos já
tima, como revelou à revista VIP deste não era mais a mesma. A- solução do
mês, em uma reportagem intitulada "Homem dó Baú" foi voltar com seu

"A japonesa é nossa". "Hoje adoro ser
,

famoso programa de auditório. E deu
diferente. Mas, 'quando era pequena" certo. A estréia do novo "Programa
eu chegava da escolil chorando e Silvio Santos" garantiu a vice-lideran-

perguntava para minha mãe: 'Por que
.

ça absoluta na guerra da audiência e

todo mundo fica me chamando de ainda ficou por 8 minutos em primei-
japonesinha?'. E ela respondia: 'Se ro lugar. Prova que a velha fórmula, já
olha no espelho, menina!''', conta a considerada desgastada por muitos,
upresentcdern'dn "Pânico na TV'�. ainda é eflelente.

.

Mais confusão
, çom o craque?
o site da revista Caras informou na

qulntn (12) que o jogador de futebol
Ronaldo "Fenômeno" passou a noite

'

de terça-feira (10) éom três garotas
'

na suíte de um hotel no Rio de Ja
neiro. Elas o teriam fotografado nu e

estariam negociando as fotos com um

paparazzo. O assessor de imprensa do
craque nega que isso tenha aconteci
do e diz que Ronaldo está no Rio para
tratar do joelho.

Sabrina Sato:

SUDOKU, DIVIRTA-SE '

Troco
Na praia ela pede que o

marido lhe compre um

biquíni. Ele responde: 'Com
esse corpo de máquina de
lavar? Nem pensar!' Ela não
desiste: 'Então que tal um
vestido?' - Ele diz: 'Com'esse
corpo de máquina de lavar?
Nem pensar!!' PaSsa o dia. À
noite na cama, o marido vira '

para ela e pergunta: 'Benzi
nho? Vamos botar a máquina
de lavar para funciojlar?'

'

- Ela com ar de desprezo
responde: 'Para lavar só esse

pedacinho de pano? Ah .. .!
lava na mão mesmo!'

SOBRE O JOGO
'

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

repetir números em codo linho e codo coluno. Tombém
nõo se pode repetir números em codo quodrodo de 3x3. PREVISÃO DO TEMPO

"

Fonte: Ciram/Epagri

SOLUÇÃO
o tempo permanece instável com variação de
nuvens e aberturas de sol e com condições
chuva entre a Grande Florianópolis e o norte
do Estado. Temperatúra em ligeira elevação.

� Jaraguá do Sul e Região
'

HOJE

6Mí�: 13° C
,

'

MAX: 20°C
Sol com nuvens

DOMINGO

MíN:JO°C
MÁX: 20° C
Sol com nuvens

)(''6ÊMEOS
-

(21/5 a 20/6)
Procure não '

levar II ferrO_,e fogo
qualquer desenten-

dimentoem algum de seus rela
cionamentos. O dia está tenso e

você poderá por tudo a perder.
Rêflita antes de tomar qualquer
átitude. Suas emoções estão à
flor da pele. Adie decisões.,

...;r{>... LEÃO

�.:> _

(22/7 a 22/8)
:. ') Hoje o dia está

..." u.-. muito bom para
colocar em ordem

algumas coisas- relacionadas
aos .estudos ou cursos que
porventura você esteja fazendo.
Não deixe isso de lado, pOis você
está passando por uma fase de

reestruturação profissional.

'GI!- ÁRIES '

(20/3 a 20/4)
, Hoje você pode
sentir alguma
tensão, mas tente

transforma-Ia eoi algo positivo
ao invés de ser dominado por
emoções confusas. Procure usar

,

'

sua capacidad!! de discriminação
e não haja impulsivamente. Você
precisa desen�lver a reflexão,

, "éÂNCER '

. �.�' (�1/6 a 21/7)
'-:-';"_-••;, Nao perca a

: 'esperança. Existe a

grande chance de .

1IOCê encantrar sua cara metade'
ainda este ano. Júpiter continua
derramando bênçãos especial
ment� em seus rela�ionamentos.
Aproveite as boas- energias e
invista mais em seu visual.

TOURO
(2114 a 20/5).
Economize omáximo
que podei Existe um

.

" impulso� resolver
algumas questões que etivoIvem
suas finanças;mas você deve
esperar. O momen,to pede reflexão.
Não dê grondes passos. Apenas
curta os bons momentos com as

pessoas que ama.

or
VIRGEM
(23/8 a 22/9) ,. .

Procure se abrir
mais para novos '

relacionamentos.
Se você está sozinho este é um
ótimo dia para pensar em inves
tir em um relacionamento dife
rente. Mas aprenda a receber
as pessoas sem críticas. Procure
não estflbelecer um perfil.

� Fases da lila

NOVA CRESCENTE MINGUANTE

S�G.UNDA '6.
.

'.MIN: 5° C
MÁX: 19°C'

,

.

Sol com nuvens

# ����a22/10)
Sua dlsposlçaoestll
a mH hoje. Você se

,

sentirá auto con-
fiante, motivado, mas ao mesmo
tempo tranqüilo durante todo
dia. Por isso todo trabalho que
desenvolver no dia de hoje terá a

eficiência e a competência peSsoal
comomarca.

ESCORPIÃO
(23/10 021/11)
Continue ilM!S1indo
em sua profissão
e trabalhando de
maneira«!ianizadci -

O resuItodo de toda esso mudança
você só poderá enxergar no segundo '

semestre deste ano, mas certa
mente vocêwrá quewleu a pena.
Dedique-se mais às pessoas.

CHEIA

JERÇA'6Mí�: s-e
MAX: 22°C .

'

Sol com nuvens

SAGITÁRIÓ
(22/11 021/12)
Ótimo dia para

,

se dedicar aos

amigos, afinal eles
estiveram ao seu lado durante
toda a crise que viveu nos últi
mos tempos. Que tal oferecer um
almoço especial e falar sobre O·

quanto se sente gratificada em
ter amigos tão especiais. , �

'... CAPRICÓRNIO
(22/12 a 20/1),
Aproveite as ener

gias do dia de hoje
para planejar seu

futuro. O otimismo e a expànsão
serão as marcas deste dia. Pode
se entregar sem medo, pois você '

está protegido pelas boas ener
gias astrais. Ria muitCJ e pare de
pensar no passado.

O CORREIO DO POVO mSABADO-FEIRA', 14 DE JUNHO DE 2008

ANIVERSÁRIOS

14/6
�denor Koch .ii'
Angelo F. Mello
4rgentina K. ,de Ahneida
Cintia C�jstina Teto ChrUsehelski

/'iÇlaudi'a Regina,da Rosa i'
Ed�on Hornbur!li
Edson �ie,�f"
Fabio ' %

":\;�,>�<!i •. , .•#i

Felipe' meyer l. Pinto

Har,ldo Minnitz ,ii
Uson WalterHille"
Iraci I{ Michalak
Ir<CIoi-Urban
Jéssica Cristina SO,Ula

"

'JonQs Marcelos Zimmermann
José Hélio Zalewski
:kôÍ'fne Danieltl6iovanella
Kátia Dilmara Venera

J%KlItianeJlparecida Oberthür
,

�eticia ,IhJuliani
Mogno K, N. Mote.junas

, Marcelo,Pfltter
, Md'r os Roberto Hubner
,

N ndre,ssa TomeJlm
N Sell ?;,

"P de "ôura
"R t. de'Sopza
Salet nne!;i,
Sandto Marços d�s Sa,�tos

, Teresinba Mqrlli'ne Sbgrtelatti
\fanildtfde Lima
afmar-Theilackttr

AQUÁRIO
� (21/1 a 1812)

,

Você está vivendo
dias especiais; Ó
romantismo. a

'atenção aos amigos especiais,
tudo está colaborando para a

construção de uma vida mais tran-
.

qüila. O mundo das emoções não é
um lugàr tranqüilo para você, mas
vá em frente sem medo.

,PEIXES
(19/2 a 19/3)
Apesar de você ser
um signo mutável.

I

já não agüenta
mais tanta pressão para mudar.
�Mais uma vez você precisa
avaliar seus relacionaml1ntos e
formas de trabalho e, de uma

vez por todas descartar de sua
vida o que não faz mais sentido.
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O gatinho Breno B. Mohr.
completou 8 anos dia 1 o'Parabéns dos pais Regi �Jardes e mana Brenda.

A fofinha Anayally
Baumgardt, receberá seu

batizado amanhá. Toda a sua
. família manda os parabéns.

o
S-O..-O:> �

A linda Amando Alvarenga recebe

seus amigos hoje para cOb�eS�orar1 O anos Para en. '

seus .

o simpÓtico toio felipe Ko�iS, de
completa 8 anos hoje. ��rabens ,

todo suo familia.

O gatinho Bruno V· . '. "'>
completa dia 16 3 ,m�lUs Martins,
Vantuir e M�ri

' amnh?s. Os pais
coruja fabi ma::' os avos e a tia

, am os parabéns.

Os padrinhos Alírio e RuI'mandam os parabéns
"

,

sapeca André Luis Sas:eara o

,rocou de idade onte�.que

A pequena Muni C
comemora hoje C:�ef .Iapella,
aninho. Os pais Vande;/��aes���;mandam os parabéns.

A princesa PriScilla
tr�cou �e idade no'
d,a 24/5. Os pais
Paulo e Patricia
e irmõos Manu �
Maurício mandam

parabéns.' ,

�
mIss LOllS

Rua JoaCfvim FrancisCo de !'avia, 295

A �ia coruja
Jessica e

familiares
desejam
felicidade
para Julia

Heloise, que
completou
seu 1°
aninho

, dia 1.

Por Jéssico Ehmke Kroetzer
recepcao@ocorreiodopovo.com.br

I rnB0�[l'J[§rn'iJ0�
,

..

080[3[l'JBrnB j

; .

! lsabellyVitória Loesch 1 0/6/2008
i Guilhenne DenHson 'iva 10/6/2008
t Luiza caroline Gaedke 10/6/2008
Tiago Henrique Flasi 10/6/2008
Maria Paula Meinen ,9/6/2008

! Bruna felTeim da Cruz 9/6/2008
! Fmndsco Isaias E dos Santos 9/6/2008
i David Albin Machado 9/6/2008
! leonardo Souza Lopes Rocha 9/6/2008
: EduardoGeffert do Silva 8/6/2008
i Naym de Fátima Goetten 8/6/2008
I Mayam Gentil May 8/6/2008

It"', CARTóRIO REGISTROOVlL, I
i � TITULOS EDOCUMENTOS E:
,

PESSOAS lURiD/CAS
'

I MargotAdtdia GrubbaLehma�n I
OfIciaI Registrador

: Rua:ArthurMuller. 50 - 89251-030 - Jaragua do Sul - se
;

I FonelFax:(47) 3372-0863 - E-mail:rtdjaragua@bol.com.brl

O pequeno
Bruno

Eduardo C.
Tasca, completa
hoje seu 1°

aninho. A sua
madrinha

Angelo deseja
felicidades.
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,

www.par.cimoveis.com.br
.

� Mais de 500 imóveis

-: Mais de 50 corretores

� Mais rapidez em vender seu imóvel
. -

� Mais comodidade em atendlmentn

� Mais segurança e facilidade

�
\

o::

COM A CONFIÁNCA DE TODAS AS IMOBILIÁRIAS QUE IRÃO LHE ATENDER

BarraSul
A imobiliária da Barra .

.GIRASSOL
FlRISMa

IMÓVEHS
CRECI 2567J

� IMOBILIÁRIA .

1t\Chavel PIAZ E RA
WOLFEPAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. 11I!t!:m:mtCRECI5330IMÓVEIS

I
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TERRENOS

�,-----------------------------------
Á

MENEGOTTI
M o AB L R

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

Rua Barão do Rio Branco, 545 - Centro

COMPRA - VENDE - ALUGA - ADMINISTRA,

.

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

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

5882 - GUARAMIRIM - CENTRO -

TERRENO 3BB,60M2 - R$ 38.000,00

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

R$ 75.000,00 DE ENTRADA +

16 PARCo DE R$ 200,00

5914 - JARAGUÁ ESQUERDO
Terreno com 900,OOm2 (IB x 50)

R$ 140.000,00
5880 - ÁGUA VERDE - TERRENO COM

450,00M2 - R$ 65.000,00

!i824,.. JOÃO PESSOA 3Zll.OQm2 R$ 30.000,00'
5804 - CORUPÁ 4.724,90')'2 �$ 34:000,00
5146'", AGUA VERíii46$;OO1ili R$IlO.OOO,ÓQ

.

5788 - ÁGUA VERDE 450,00m2 R$ 70.000,00
5916 - SCHROEDER - - TERRENO

CI1.311,OOm2-R$7
5844 - ÁGUA VERDE 450,00m2 R$ 80.000,00

- TERRENO cff

CASAS:

BAIRRO VILA LENZI

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

BAIRRO JARDIM SÃO LUIZ

RUA THEREZA AUGNER HRUSCKA, 212-02
aTOS, SL, COZo BWC, LAV. E GARAGEM.

RUA JOSÉ NARLOCH, 1749-03 aTOS, SL,
COZ., BWC, LAV.

BAIRRO ÁGUA VERDE

RUA WALLY ENILIA MOHR, N' 301 - 02
aTOS, SL, COZ., BWC, LAV. E GARAGEM.
BAIRRO VILA RAU

RUA ERWINa MENEGOTIl, N' 364 - 04
aTOS, SL, COZ, DISPENSA, BWC, LAV. E
GARAGEM.

BAIRRO BARRA DO RIO CERRO

RUA WALTER MARaUADT,645- 02 aTOS, SL,
COZ, BWC, LAV.

CASA EM SÃO BENTO DO SUL

RUA ANO BOM, 1380 - 02 aTOS, SL, COZ.,
BWC, LAV. E GARAGEM. TERRENO BEM
GRANDE COM MAIS 02 RANCHOS-PRÓXIMO
ACORUPÁ.

APARTAMENTOS:

BAIRRO CENTRO
- RUA PROCOPIO GOMES DE OLIVEIRA -

EDIF. ISABELA - AP. 1001 - 01 SUITE
MOBILIADA, 02 aTOS, SALA, COPA,
COZINHA MOBILIADA, LAVANDERIA,
BANHEIRO E GARAGEM.
- RUA DOMINGOS DA NOVA EDIF. JACÓ
EMMENDOERFER - AP.l 02

01 SuíTE, 02 aTOS, SL, COPA, COZ., LAV., 02
BWC, DEPEND. DE EMPREGADA, CHURRAS.,
GARAGEM P/02 CARROS.

- RUA JORGE LACERDA, N' 310 - EDIF. STA
LUZIA -02 aTO, SL, COPA, COZ., LAVD., BWC
EGARAGEM .

.

RUA JOÃO JANUARIO AYROSO, 1723 -

AP.201 - RES.JUNKES

02 aTOS, SALA, COZINHA,LAVANDERIA, 02
BWC E GARAGEM. SACADA COM
CHURRAsaUEIRA

APTO NO MESMO RESIDENCIAL DE 01 aTO,
SALA, COZINHA, LAVANDERIA, BWC E
GARAGEM.

BAIRRO JGuÁ 99

RUA JOSÉ MAESTRI, SIN', 02 aTOS, SL,
COPA,.,COZ., LAVANDERIA, BWC, SACADA
COM CHURRAsaUEIRA E GARAGEM.

.

BAIRRO AMIZADE

RUA JOÃO BATISTA RUDOLF, 49 -AP. 02 - 02
aTOS, CDZINHA, LAVANDERIA, BANHEIRO E
BARAGEM.

BAIRRO VILA NOVA

RUA GUILHERME WALCKERHAGEN-SUíTE +
01 aTO, SL, COPA, COZ, LAVANDERIA, BWC,
SACADA COM CHURRAsaUEIRA E
GARAGEM.

BAIRRO VILARAU

RUA CARLA RUBIA DROSSE, 380 - AP.201-
01 aTO, SALA, COZINHA, LAVANDERIA, BWC
EGARAGEM.

KITINETE GUARAMIRIM

28 DE AGOSTO,728- 02 aTOS, SALA,
COZINHA, LAVANDERIA, BWC.

SALA COMERCIAL:

BAIRRO VIEIRAS

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

RUA PROF. MARINA FRUTUOSO - PROX. SUP.
ANGELONI

SALAS COMERCIAIS - VÁRIOS TAMANHOS.

BAIRRO 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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?r1.lsMal 3370.0022
� f\il Ó \,1 e '5 Rua Max Wilhelm, 729 - Baependi

AMiZADE
0654- Terreno 321,OOm' R$39,OOO,OO
2210 - Ieneno padrão 1,633,00m' R$ 141),000,00
Ataila proposta.
GUARAMtRlM
2216- Terreno Comercial2.567.50m' BR-280 Próx.
ao Eslofados Mannes· Elmelenle Area Comercial
Consulte-nos.,
JOÃOPESSOA
2239-2249 - Lotes de R$2S.000.00. RS35.000,00 e

R$39.000.00 (Ao lado do Corpo ,de Bombeíros, '

Entrada 50% e saldo em até 12 vezes _ Financiado JARAGUA ESQUERD.O
, �

. paiaCAIXA). 2272- Casa 130,00 m' - terr. 351.00 m' Sala COZinha, J 2225 _ Aplo. VILA NOVA- Ed. Caprill-I\pto.
TlFAMARTINS qtos,2 bwc,garagem RS170,OOO;OO -Aceita Propósta com 1 Suíte, 2 Quartos, Sala de estar i janlar,
2229 -Terreno 32óm' R$55.000.00. COZ, lavanderia, sacada com churrasqueira e 2
ITAPEMA

vagas na Garagem. Piscina Privativa, Are. de
.2211 - Terreno 342,OOm' R$26.500,OO Aceita carro

testas, Playgroun<l.Consulte-nos

com 2 quartos por R$ 63.000,00
Entrada de R$ 8.000,00 e Casas
3 quartos por R$82,OOO,OO com

Entrada de R$1 0.000,00. Financiamento
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.

387,45m2 - 2 qtos, Suíte, 2 bwc,Sala,
Cozinha, Área de Festas cf Churrasqueira
Lavanderia Gar para 2 Carros Totalmente �tos.

2bwc, Copa, Coz. Lavand, Garag
, ,. $160,000,00'
legalizada pronta para Financiamnentc,

.

OVA BRASiLIA .

J.275 - Casa 144,OOm', ten, 396,OOm' 3 qtos,
owe, Sala, coz., l.avand. Garagem-

$150,OOO,OO.AceHa Propósta
ÃOLU!Z

CENTRO 2265 - Casa 120,OOm', terr. 325,00m',
2233 - RUTH BRAUN -83m' 2suíles, copa, ccz.salaQuarto,Suhe, 2 bwc, garagem, Sala, Cozinha
de eslarlinlima, lavand., sacada cl churr, azulejada até o teto, canil R$140,OOO,OO
R$174782 DO TRêsRlOSDOSUL
PiÇARRAS

'

2266 - Casa 140.00 rn', terr, 350,OOm' 4 qtos,
2236 - 141m' área útil 4 qtos., sala, copa, COZ., 2bwc,coz. R$8S.000,OO-Aceltaçarro

lavand,. 2 bwc, 2 sacadas frente e lateral c/ churr,
MilO.GOO,DO
VII.A NOVA.

CHÁCARAS

ÁGUAVERDE
2232Galpllo 119,00rn',Terr, 364,OOm' R$110.000.00

ARAQUARI
2201 - BARRA 00 ITAPOCU 93_050,00 m'
Caea, pomar, rancho, etc. R$132.000.00,
2208 - BARRA DO ITAPOCU Chácara

35.425,55m'áreadePaslagemR$88.000,OO.

2254- BARRA DO RIO CERRO Casa 134,OOm'
Tetrero, 646,45 m' 2 quartos, suite, sala,

.

cozinha. 1 bwc, lavanderia, garagem
R$200_000,OO Aceita Prop6sta

GALPÃO

Exelente localização
JARAGUÁ ESQUERDO

Apartamentos com 2 e<3 Dormitórios
Entrada 30% saldo em até 60x Díret
com a C tora - Corísulte-n

• Sístema de Captação de Água da Chu�a:
Ar Cond, Em todos os quartos;

.

3371-2357
Plantão: 9135-8601

R.CeI.ProcÓpioGomesdeOliveira,1207

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

* PODEM SER FINANCIADAS VIA BANCO.

� IMOBILIÁRIA

�\chaYe,
WOLfEPAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LIDA. BarraSul

A imobiliária da Barra

·1'" -?"-ISlVIa
IMóveiS

GIRASSOL
IMÓVEIS

CRECI2567JEmpreendimentos Imobiliários
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GIRASSOL IMÓVEIS (47) 3371-7931

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

PLANTÃO DE VENDAS

9955-4774

.
Cód. 2103 -

Apto com 2
dormâôrtos,
sendo uma

suite,1
banheiro,1 vàga
de garagem,e
de mais
dependências!
R$180.000,00

imóveis

BarraSul
A imobiliária da Barra GIRASSOL

IMÓVEIS

p�ISMa
��� M ó V e � 5

Empreend.imentos Imobiliários
CRECI2567J

� IMOBILIÁRIA

�\Chil'J"e!
WOLFEPAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES' LTDA.

\�.. www.parcimoveis.com ..br
.

".
�"'" ,

' , " • >,
' , , ,
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(47)3275�1594 �., ,

. Parelmovels

PLANTÃODEVENDAS wwwparcimoveis.com.br

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

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

Ref. 3813 - Vila Nova - Residencial
Bela Vista - 03 dormitórios, sala/copa,
cozinha/área de serviço, BWC, sacada
e garagem. (Pode ser usado FGTS e .

Financiamento bancáno)

Ref. 3811 Vila Nova - Apto - Edifício Porto
Seguro - ütsuíte, 02 dorm, sala, coz,

BWG"área de serviço, sacada cf chur. Pode
ser usado FGTS e lianc. bancário.

...-Ret: 0650 - Chico de Paula - Gasa
madeira com 80,00m2 e terreno com

360,00m2, 02 dormitórios, sala, cozinha,
bwc e área de serviço. R$ 50.000,00

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

o Apartamento

Rua Barão do Rio Branco, 221102- Jaraguá do Sul- se

Fone: (47) 3275-1.594 - e-mail: wolfepar@netuno.com.br

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



3376-0015
BarraSul
A imobiliária da Barra

barrasul@netuno.com.brRUA ANGELO RUBINI, 1046

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

- BARBA DO RIQCERRO - Terreno c/
477m2(13,58x35,13) loteamento Girolla, Rua Camilo

Andreatta- R$,60.000,OO
- Réf. - 228 - BARRA DO RIO CERRO - terreno com

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

R$·350.000,OO
- BARRA DO RIO CERRO - terreno c/493,50

(16,45x�0,00), Rua Virgilio Pedró Rubini, R$ 85.000,00

BARRA DO RIO CERRO - casa alv.c/laje, 201m', terreno
c/408,90m'(14,50x28,20), 3qto, sendo 1 suite c/hidro

massagem, 3 bwc, sala de estar, sala TV, copa, essas três peças
com sancas de gesso, cozo mobiliada, lavand.churrasqueira, 3
garagens, fogão a lenha, área de festas, paredes com rnassa

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

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

construção, Rua Vergílio Satler, n° 133, R$ 315.000,00, aceita Ap, .

como parte de pagto no centro até R$ 120.000,00.

Galpão em alvenana com 276m', terreno c/425m', escritório, 2
banheiros, duas caixas, 5 corredores de mantimentos com as

prateleiras todas abastecidas, 2 câmaras frias para estocar 12
bois, serra o/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 fríos e lacticínios, 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 cllaje,
235m', terreno cl 405m'(13,50x30), murado clportão eletrônico,

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

em fase de produção cl aproximadamente 45% concluído e
-

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

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

JARAGUÁ 99 - casa aJv. cllaje 11 O,OOm', sendo 36m' averbada, terreno
eI 285,17m', 3qtos, sala, copa, coz.2 BWC, lavanderia, garagem,

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

Plantão9973-8335

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

www.seculus:net
(ASA AIV. mA BAlI . SEMI MOBilIADA

R.EpilácioPessoa,415-JaraguádoSul

LOCAÇÃO RESIDENCIAL LOCAÇÃO COMERCIAL

Salas Comerciais
- Salas em Is 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) cl aprox. 38m'. R$ 340,00
- Sala cml. (Centro-próx. Macol) 10 andar cl 32m'. R$ 400,00
- Ed. Alberto Marangoni(Víla Nova - próx. posto Mime) cl aprox. 35m'. R$ 400,00
- Sala cml.(Schroeder - próx. posto Mime) cl aprox. 30m'. R$ 450,00
- Ed. Tower Center (próx. posto mime) R$ 600,00
- Salas cmls.(Lalau - próx. BESC) cl aprox: 50m'. R$ 750,00
- Sala cml. (Schroeder - próx. Panificadora Hora Certa) R$ 800,00
- SaJas NOVAS(Barra -prox BarraMariian) 02BWC, elaprox 167m'. DeR$900,00áR$1.000,pO
- SaJa Cml (Barra-prox. Ponte daArgi) eIaprox. 100m', 02vagas deestacionarnento. R$1.000,00
- Sala cml.(Nereu Ramos - próx. semáfaro) cl aprox. 100m'clmezanino. R$1.000,00
- Sala cml. (Guaramirim -lateral Br 280) cl aprox. 90m', cl 02 BWC. R$l.l 00,00
- Sítio c/02 casas e 01 galpão(Schroeder - próx. posto Mime) R$l :500,00
- Ed. Báribara(Centro - préx. Jangada) cl aprox. 200m'. R$1.800,00
- Ed. João Batista(lIha da Figueira - próx. casa do criador) claprox. 450m'. R$ 2.000,00
- Casa cml. (Centro - próx. Jangada) cl aprox, 350m'. Semi mobiliada. R$ 2.800,00
- CasaAlv. (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

-Galpão cl escritorio (Vil�Nova - prox. Galeria Vasel).R$ 4.000,00
- Galpão Alvenaria (Guaramirim -Próx, Berlim) cl aprox. 960m' - R$ 5.000,00
-Galpão(Centro - prox. Banco Brasil) cl aprox. 550m'. R$ 9.500,00
Terrenos Para Locacão
- Terreno (Chico de Paula, próx. Geração 3000) cl aprox. 350m'. R$ 380,00
- Terreno( Ilha da Hquelra-próx. Brasão) 3 mil metros 8$1.000,00
- Terrenos (Vila Nova - próx. Fórum) c/l.807m' e 2.200m'R$1.200,00 e·R$1.400,00.

01 Quarto:

- Ed. Natalia Schiochet(Centro - próx. Angeloni antigo) cl garagem R$ 400,00
- Ed. Platanus(Centro-prox. Rest. California)clmobilia, garagem. R$ 580,00

02Quartos:

- Ed. Amaryllis (Vila Nova - próx. Via Pão) cl garagem R$ 580,00
- Ed. Monise(Vila Nova - próx. Fórum) cozinha mobiliada R$ 650,00

03Quartos:

- Ed. Cipriani(Centro - Em cima da SILENCAR) cl garagem R$ 580,00
- Ed. Bartel(Baependi - próx. Caraguá) semi-mobiliado R$ 620,00
- Ed. Chiodini(Centro - Em cima Barato Total) cl garagem R$ 820,00
- Ed. Jacó Emmendoerfer(Centro - próx. Studio FM) cl 02 vagas garagem. R$1.000,00
- Apto(VilaLenzi - próx. Mercado Lenzi) clpiscina R$1.500.00
- Apto(Centro-prox. Studio FM)eI 03 garagens. R$1.200,00
Casas:

- Casa alv. (Centro-próx. verdureira�a raquel)
- Casa alv. (Schroeder 01 - próx. CSM) c/03 quartos R$ 340,00
- Casa alv. (Ilha da Figueira-prox. Farmacia Kuri) c/3 quartos. R$ 900,00
- Casa alv. (Guaramirim-prox. Fameg) cl garagem, murada. R$l.l 00,00'
- Casa alv. (Rau - próx. FoxVideo) cl portão eletrônico e alarme. R$1.450,00
- Casa alv.(Vila Lenzi-prox. Arena)semi mobiliada. R$1.600,OO
-Casa alv. (Centro - prox. Verdureirqda Raquel) 02 garagens. R$ 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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, ,P�móveis

Empreendimentos Imobiliários
www.seculus.net

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

Plantão 9653-5256

R.EpitácioPessoa,415-JaraguádoSul

Edificio Figueira -

Apartamentos com suite +

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

vagas de garagem. Prédio com
- elevador, área de festas com

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

saldo em 48 vezes direto com a

construtora com correção do CUB)

Ilha da Figueira I Residencial
Maria Alice - Apartamentos com

suite + 1 quarto, sala de

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

duas vagas de garagem.
Condição Especial de
Lançamento -

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

com correção do CUB

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 com a construtora

com correção do CUB)

Ref 1003 - Centro - Ed. Dianthus -

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

garagem, área total de 422m2.
,

R$ 590.000,00 mais fotos em

www.seculus.net.

Rei 0034 � Barra - Sobrado, com 3 quartos, 2
bwc, sala de estar e jantar, cozinha, lavanderia,
garagem pi 4 carros, ampla área de festas +
casa com 60m2 e piscina - R$ 290;000,00

TERRENOS

Ref 2019 - Schroeder I -

Terreno com 360m2 (15X24) -

R$25.000,00 á vista

Rei. 007 - Champagnal - casa cl 300 m2 de
área, sendo suíte cl closet + 2 quartos, dep.

empregada, sala de estar, jantar e de TV, salão de
festas e demais dep., Garagem para 2 carros.

R$ 420.000,00.

Rei 0001 - Jaraguá
Esquerdo - Sobrado com 5

quartos, sendo 2 suítes,
sala de estar e jantar
amplas, piscína, 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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3055-0900
Plantão 9987-1004

COMPRA • VENDE· ALUGA • ADMINISTRA

CZERNIEWICZ -

CASAALTO
PADRÃO 1 suíte cl
closet, 2 quartos, 2
bwc, 2 salas,
escritório, lavabo,
cozinha mobíliada,
área de festas,
quintal, garagem pi
3 carros. R$
380.000,00. Aceita
outro imóvel como
parte do
pagamento

terreno com 500m2, 4 suítes, 4
salas, dispensa, cozinha,

lavanderia, bwc, demais dep.
R$ 390.000,00 VENDE OU
TROCA-SE POR APTO EM BC

Casa JeaePessea
entrega em abrll, 1

suite, 2 quartos,
sala, cozinha, bw,
lav, garagem e

varanda R$
120.000,00 pode
ser parcelada com

uma entrada de
50%, (entrega em

julho de 2008.)

JOÃO PESSOA -

Lot. Recanto dos
Passaras. Terreno
com 310m2.,
R$ 13.000,00
entrada e restante·

parcelado em até
60 meses.

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

garagem.
R$ 89.000,00

* Sobrados Geminados
no Bairro Vila Lenzi a
2km do Centro, com
1 suite, 2 quartos, sala,
cozinha, lav, garagem,
lavabo, varanda, e
churrasqueira, com area

de 140m2 de area

construida, R$
140.000,00 ou 50% e o

restante parcelado em

ate 60 meses. entrega
em outubro de 2008.

casa em alv. ano
padrão, com 1 suite .

cf closet, 3
ouanos.z salas,
cozinha, lavanderia,
garagem, bwc,
chur., área
construída 230m2,
terreno de 1500m2•
R$ 230.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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C.ozinhas
planejadas?
É na

Cedro Móveis.

nta a

.

Localização

4 Pavimentos

16Ylpartamentos
Saião de Festas c/Churrasqueira

CP{ayground
Portão e Porteiro Eietrõnico

Ótima Localização ,
.

<f,stagtO
_ atuarda

oBra
VENDAS

I

Ylpartamento
LEIER
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS

•

'Entrega: .

JuCfio/2008
1 Suíte + 2 Dormitôríos

Safa de Estar e Jantar
Banheiro Social.

Cozinha
Sacada c/Churrasqueira

Lavanderia
,

rr:aga de çaragem I Entrada + SaUo Parcelado
PLANTÃO: 8431 ..0062

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



rr" O CORREIO DO POVO -

�NA, 14/15 DE JUNHO DE 2008 IM�ÓV-EIS----------
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Imovels

Financiamentos

COMPRA I VENDE CAI rtA
Fone/Fax: (47) 3373�3404 c:'��m�;����i:��n����:L
E-mail: vendas@imobiliariaws.com.br * Casas Prontas

.1!tlWl8lil.fL"'.lin1:lt!�III�.
* Lotes a venda em

.
diversos pontos da cidade.

wwwjmobil ia riaws.com.b r
* Loteamentos Próprios

"iWS
Rua: Norberto Silveira Junior 233 Centro Guaramirim SC

__________________ Anüncioscomvalidadede5diasapósaveiculaçáo.

WS lmôvets:
De 13.821 dejunho

Realize seus sonhos, finan'�e sua casa pela
Oaixa Ecónômica Federal.

'

Tenha na 110ra sua simula,ão de orédito,
Grandes ofertas pata vecê,

Proximo ao Gin�sió de espnrtes de
.

.

Gu:aramirirn ...

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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3370·1122 I 9117m1122 Ivana I:apraro
Corretora de

Imóvei§

t
oo
co
t-

-ü
f!
u

Rua Guilherme Dancker, 161 - Sala 05 - Centro
Esquina com a Rua Marina Frutuoso
CEP 89251-460 - Jaraguá do Sul - SC

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

Ref 1009- Casa no

Bairro Amizade, com
1 suíte,2

dormitórios, cozinha
mobiliada, bwc

social, sala de estar
e copa conjugada,
dispensa, garàgem

para um carro.

R$ 210.000,00

Ref 1006- Casa no

Bairro Amizade,
Loteamento Wille de
Lyon, com 1 suíte, 2

dormitórios, bwc social,
sala de estar, jantar,

cozinha, área de

serviço, área de festas,
2 vagas de garagem.
Preço R$ 225.000,00

Ref. 1001 - CASA NO
BAIRRO AMIZADE,
LOTEAMENTO CHAMPS
ELYSSES, 1 SUíTE, 2
DORMITÓRIOS, SALA DE
ESTAR E JANTAR, COZINHA,
LAVANDERIA, BWC SOCIAL,
GARAGEM PARA 2
CARROS. PREÇO:
R$275.000,00

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, COZINHNÁREA 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, SALA DE
ESTAR, SALA DE

JANTAR, COZINHA,
LAVANDERIA,
GARAGEM COM
CHURRASQUEIRA,
DISPENSA. PREÇO:
R$147.000,00

Ref 1003- Casa no Bairro
Amizade, Loteamento
Wille de Lyon, com 1

suíte, 2 dormitórios, bwc
social, sala de estar, sala

de jantar, cozinha,
lavanderia, área de festa,

.

lavabo, 2 vagas de
garagem. Preço
R$ 230.000,00

OFERTA DA SEMANA!
Ref. - R12 - VILA RAU - Casa- 3 Dormitórios, Sala
Estar, Cozinha, 1 BWC, Lavanderia, Churrasqueira

Interna, Edícula, Despensa, Garagem individual para 2
carros. Por: R$ 15Õ.OOO,OO por R$140.000,OO

'Ref. T37 - Czemiewicz
Terreno com 400ffi',

�. próximo a Humana RH.
De R$ 86.000,00 por
apenas R$ 76.000,00

·Ref. T 5001- Barbada
Guaramirim - Amplo Terreno
com 200.000 m', com
nascentes, ideal para
chácaras. Aproveite por
apenas ...
R$ 86.000,00.

'Ref. AN 1002 - BaeDendi -

Apartamento Novo (98 m')
cl suite e 1 dormitório, sala,
copa, sacada com

churrasqueira, bwc,
garagem, ótima localização.
Entrada: R$ 36.000,00
restante em 24 X,.
, Ref. A31 - Balneário
Camborjú - Apartamento -

No Centro com: 1 Suíte, 2
Dormitórios(todos com

sacada), Sala, Cozinha, 1

BWC, Lavanderia,
Churrasqueira, Sacada,
Piscina Coletiva.
R$ 600.000,00

Ref. SC 3000 - Centro - Sala
Comercial.
R$ 57.000,00.Ref. R. 2006 - Três Rios do Norte

- Residência(117 m') 4 quartos., 2
saias, bwc, lavanderia, cozinha,

garagem, escriturada.
R$ 60.000,00 Negociáveis.

Ref. A35 - Centro - Apartamento -

Suite, 2 Dorm., Sala Estar, Sala Jantar,
Cozinha, 1 BWC, Chur. Interna, Chu·r.
Coletiva, Sacadas, Piscina Coletiva,
Salão Festas. Por R$ 260.000,00

Ref. R33 ' Barra Velha( Itajuba),
Sobrado, 2 Suítes, 4 Dormitórios,
Sala jantar, Sala estar, Cozinha, 3

BWC, Lavanderia, Sacada. Próx.
mar. R$

�i•••.••mw_.�

Ref. SC 3001 , Centro - Sala
Oomerciaí>

.. .

R$ 51.000,00.

3376·3659
Rua Barão do Rio Branco, 77 - SI 2 - Centro - Jaraguá do Sul.

Veja!!! Opções de imóveis aqui!
Adquira o seu!

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • e • e • • • • • • • • e • • • • • • • • a e e e •

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

Compra· Vende· Aluga· Administra seu Imóvel e Condomínio
, . ':>"" "'.,,l>-" Plantão:' 8836-19'71 I 8805-8708 '. " "':Z
� ,,,,,,,,,",,,.;(4' _ ..,_<;. �. ,_ _ �'" .,.�,. ' ..c

"

• .-..,:f,,- 'n .. '" � 4'" .. � ,'""

Foto 1 002, 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:
li" :03.000,00

Rua Padre Pedro Francken, 253 I Centro I CEP: 89.251-040
Jaraguá do Sul I SC I Fone: (47) 3055-2830 / 8408-9114

AMARAL
IMÓVEIS

Oportinaidades para locar:

Sala Com. reI.
003 -

Sala ampla no

CeníroMédico
Odon!., com
aprox. 90m2 e

02 bwc.
Bairro: Centro.

Apto reI. 003-
01 suite + 02
quartos e

demais dep. Rua
Martin Stahl,
551 - Bairro:
Vila Nova.

Apto ref. 002 - 02 quartos e demais dep.
Rua Gov. Jorge lacerda, 293 - Bairro:

Cenlro

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



IMÓVEIS

W®l��am�
www.itaivan.com.br
e-mail: itaivan@itaivan.com.br

PROJETOS ARQUITETÔNICOS / lNTERIORES

REFORMAS / ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS

IMOBILIÁRIA
TERRENOS

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



IMÓVEIS
A Chave do Melhor

Negócio, agora também
em Jaraguá do Sul!

PLANTÃO 24H 9158-6890

0132 - SOBRADO no B. João Costa em Joinville, C/02 dorm;
sala jantar; sacada; coz; banheiro; lavand; Piso cerâmico.

Valor: 90,000.00. Aceita proposta.

0178 - B.AVAí: TERRENO de esq. C/520m2 em
Guaramirim .Valor: 94,500.00. Aceita-se proposta.

0391 - BVILA RAU: CASA C/02 dorm; 01 suite; estar
intimo; estar social; sala iantar: sacada; Cal; 02 wc

auxiliar; desp.; lavand; armano Cal; grades; porta gar.aut.;
Varanda;laje; C/ garagem p/03 carros; Churrasq; Piso
Cerâmico e TERRENO C/750m'. Valor: 230,000.00.

0546 -B.VILA NOVA: CASA C/3 dorm; 01 suite; estar
social; Sala jantar; Cal; banheiro; lavabo; armaria Cal;

Laje;' Varanda; Sacada churrasq; Deposito; c/garagem
p/06 carros; Piso ceramico. Valor: 220,000.00.

0659 - B.Avai:CASA em Guaramirim, c/ 02
dorm; ·Sàla;.coz; 02 wc auxiliares; despensa;
lavand; ar cnndic.: Varanda; Laje; C/ garagem;
Piso Ceramico e TERRENO C/ 487.50m2• Valor:
127,000.00. Aceita-se casa ou terreno Próx. ao
Centro de Guaramirim, como parte do negócio.

no e croeer

dorm; estar social; coz; banheiro; despensa;
lavand; armaria coz; piscina; porta gar.automat;
C/ garagem; Piso cerâmico e TERRENO C/ 527
m2. Valor: 121,000.00. Aceita-se proposta.

0439 - B.JOÃO PESSOA: CASA C/ 02 dorm;
estar social; coz; banheiro; lavand; Depósito;

Varanda; Piso Cerâmico e TERRENO C/465m2.
Valor: 88,000.00. APROVEITE!

0220 -CENTENÁRIO: CASA em jaragua do Sul C/04
dorm; estar intimo; estar social; banheiro; Cal;

despensa; lavand; armaria Cal; Varanda; Forro Mad.;
Depósito; Laje; c/ garagem p/ 04 carros; Piso Ceramico.

Valor: 150,000.00. Aceita-se Proposta.

0448 - APTOS
�NOVOS na Barra

prox. a Malwee, c/
02 dorm; estar
intimo; estar
social; coz;
banheiro; lavand;
gas central; porta
gar.automat;
Sacada churrasq.
Apenas
85,000.00. Sendo
50.000,00 de

entrada +. parcelamento direto c/ proprietário

0572 -B.VIEIRAS- CASA C/ Ótima localízação. 03 dorm;
estar social; Cal; banheiro; Varanda; Laje; C/ garagem;
Piso Cerâmico e TERRENO C/396m'. Valor: 128,000.00.

ENTRADA: Negociável.

OQ61 - CHÁCARA na Estrada Canivete em

Guaramirim C/6.000 pés de pupunha; 2.500pés
de banana; árvores frutiferas; nascente de água;

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

terreno prox. ao centro em Guaramirim.

0600 -ED. GOMEZ: APTO NOVO no Centro de Jaraguá
do Sul C/ 02 dorm;, estar intimo; sala; sacada; Cal;
banheiro; despensa; lavand; lareira; gas central; porta
gar.automat; c/ garagem; Churrasq; Piso Cerâmico.Por

apenas R$ 115,000.00, sendo 40% ENTRADA + 50x
direto c/ Proprietario.

0718 -VENHA CONFERIR!!
Ótimos APTOS em ITAPEMA
no Bairro Meia praia c/ 03
suites; estar intimo; estar
social;sala jantar; sacada; Cal;
banheiro; despensa; lavabo;
lavand; porta gar.automat;
Salão festas; 02 vagas
garagem; Churrasq; Piso
ceramico e elevador. A partir
de 390.000,00.Sendo 40% de
entrada + parcelamento direto
c/ a construtora.

em Joinville c/ 03 dorm; coz; banheiro; lavand;
Sacada; Churrasq; Piso: Cerâmico. Valor:

250,000.00.

0476 - B.SEMINÁRIO: CASA em Corupa C/04
dorm; estar social; coz; banheiro; lavand; Forro
mad.; Varanda; C/ garagem; Churrasq; Piso

ceramico. Valor: 60,000.00.

0628 - B.AVAí: CASA em Guaramirim C/ 03
dorm; estar social; banheiro; wc auxiliar;

lavand; armaria cozinha; porta çar.auíomst;
. Varanda; Laje; C/garagem; Churrasq; Piso

Ceramico. Valor: 157,000.00.

0742 -CZERNIEWICZ: SALA COMERCIAL em

jaragua do SuC/ ótima localização. Valor:
140,000.00. Aceita-se carros de menores

valores na negociação. ÓTIMA OPORTUNIDADE
P/ INVESTIMENTO.

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.

0502 - CASA no Centro de COl. �a c/ 03 corm;
estar social; coz; banheiro; wc auxiliar; despensa;
lavand; Forro Mad.;.C/ garagem; Churrasq; Piso

Ceramico. Valor: 80,000.00.

0650 - B.ANO BOM: ÓTIMA CASA em Corupa
C/ 03 dorm; estar social; coz; banheiro; lavand;

Forro Mad.; C/ garagem; Churrasq; Piso
Ceramico. Valor: 50,000.00.

. 0753 - 02 Casas na Vila Rau c/ótima
localização e terreno de esquina c/681m2

Valor: 150,000.00. Aceita proposta.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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3275·3300 I 3055-0707

SPEDITO
msn: espeoltolmovetsrenotmaü.com

skype: espedito.imoveis1
vendas@espeditoimoveis.cnm.br

PLANTÃO
Espedito.8422-7895

9996-6400
Karina 8422-7894
Walter 8823-0207
Wanderlei 8418-6786RUA BARÃO DO RIO 8RANCO, 124 - CENTRO - JARAGUÁDOSUL-SC

* 3· dormitórios + 1 suite e dependência
reversivel, 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;
Finane. direto cl a construtora
financiado em a!�_120 meses.

SábâdoS\fM
Das 8h3b às

z�

Ref. 603 - Casa de alvenaria mobiliada, 03
dormitórios, cozinha Berlim, roda-teto de
gesso, toda murada, com interfone e

portão eletrônico, qrades de segurança,
área de serviço, garagem, varanda. Amplo

parcelas de um salário minimo*, parco direto I I terreno, éom 420m'.
.

J I terreno é 392m'.. I I l'Iel. �'fL - leffeflO cOIn .loom<. I dependências, garagem para 2 �nos. I'
.

Fale com um Corretor Online acesse o site: www.espeditoimoveis.com.br�

=
�

-

s:
C),
<
m
-

(I)

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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DeOCAR CORRnOR

_...i4ll� I Cl� I � .) l'4 [� � I � I DE IMÓVEIS I
TEL.3370-6624 I 9102-5299 www.deocarimoveis.com.br

??" iCoJ!fit;J ovttof'.'_"eis nosa ]:lJlHªflQ@iroº'l.el�iariUII,Iª,çºmJl.(

www.imoveisjaragua.com.br
(47) 8428-2835

8412-8933

HELIANO
Corretor de imóveis HELIANO Oribka

Prntocolo 2008.24.02.00394

"UM NOVO CONCEITO EM IMÓVEIS PARA JARAGUÁ DO SUL E REGIÃO"

053 - Vila lalau, com área pnvativa de
10g,37m'. Aceita apar1amento de 02

quartos, como forma do p<l_gallltlnto.
R$160.DOO,DD

�: t��:·� �� ,��

.

�

•. ,

'" � '""
� ,_'"

.:.. .

�;" .".,.J." &.;o.}:
�

�

017 - Chico Ifé Paula, casa de alv. c}
l40,OOm' e terreno cf 72D,OOm'
(aceitl troca por outro imóve�

R$140.000,OO

Corretor de Imóveis

Compra, Venda, Locação e Administração

á c a r a c o m:
1.462.500m', contendo!

benfeitorias, 50 morços]
de pastagem, 06:
tanques de peixes, Sr

t
nascentes e plantações.'
iCorupá-SC, vator:

: 1.500.000,00..
:
Terreno com 67.500m2. Com 15 mil pés

.

de eucalipto com idade de 5 a 7 anos,

Corupá, pelovalordeR$210.000,OO

i i
lTerrenocom265.000m',a i
13 km do centro de Corupá :

liSC, pelo valor de R$!
90,QOO,00, ;

l rerreno de -11 50õili'::
i 3.700 pés de banana i
: branca,Ol casa de alv. de j
i 120m',rua Ervlno Moreira, !
[Corupá.Valor de R$!
i 135.000,.00. 1
i-"�---'------i
:Terreno com,

=------..:;,37.500m',todo:
: desmatado, próprio para:
l c n a c a ra ou:
: reflorestamento; a 4 Km·
.

do centro de Corupá, no i
�-------��-------� valordeR$60.000,oo.

Chácara. t e r ren o ,

14$.OOOm', corn 6.000 Terreno COm 4,000,000 j
pés de eucaliptos e área m'. Localizado no Morro' :
pronto para plantar mais da Igreja. Corupá, pelo':
5.000 pés, 2 rios valorR$1.600.000,OO.

'

localizado a três Km da

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

fundos, terreno encosta no

rio. Localizada no Bairro
, Seminário, Corupá. Valor R$
165,000,00,

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

. .i

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

TERRENOS
001 - Tifa Martins - terreno com 393,OOm',
003 - Santo AntonIo: terreno com área de 89.26B.OOm" .

001- Santo Anlonto, com área de 62.352,OOm'.
008 - Nereu Ramos, Br 280, terreno com S3.947,25m>.
020 - Corupá, terreno com área de 945,OOm'.
036 - Nereu Raml)$, terreno com 409,68m". (terreno bem.localizado)
045 - Yila Lenzi, com 450,OOm' .

064 - Estrada Nova terreno com área de 89.000,DOm2
065 - Santo AntonIo, com área de 10S.000.00m2•

069 - Mereu RamGS, terreno com 337,50m'.
109 - Nereu RamGS, área de 11.470.00m2 (ótimo p/'indlistria)
111 - Schroeder, terreno com área de 3.042,OOm2.
125 - Schroeder, terreno cOrll489,86m'.

R$ 40.000,00
R$ 500.000,0�
R$120.001),OO
R$ 750,000,00
R$ 30.000,00
R$ 47,000,00
R$ 55.000..00
R$ 180.000,00
R$ 70.000,00
R$ 25.000,00
R$ 250.000,00
RS 45.000,00
R$ 35,000,00

APARTAMENTO
. 033 - Apartamento Baependi - condomínio Bartel - com 1 suite , 2 quartos, semi- mobiliado
046 - Apartamenlo - Centro, com área total de 165,OOm'.

RS 99,000,00
RS 175,ODO,OG

CASAS
010 - Jaraguá 84, casa com 38,66m2 6 terreno com 207,55m>.
032 - São luís, casa de alvenaria com 140,OOm' e terreno com 421.61m'.

050 - Centro, com uma casa mista de 125.00m'e terreno com 774,0001'. Aceita proposta.
061 - Amizade, casa de alvenaria com 38.99m' e terreno com 262,50m'.
062 - Nereu Raml)$ - casa de madeira com 70,OOm' e terreno com 37B,DOm'.
074 - Nereu Ramos, casa de alvenaria com 10S.GOm' e terreno com 322.00m'.

R$ 35.000,00
RS l60.00G,OO
R$ 350.000,00
R$ 70.0011,00
AS 53,000,00
R$ 80,000,00

080 - Vila lenzi, Sobrado cf 258,OOm2 e terreno cl área 418,12m2• aceita apto de (- )valor, casa ou terreno. R$ 280.lJOO,OO

104 - São luis, sobrado com 199,OOm2 e terreno com 350,OOm' RS 180.000,00
151 - Três Rios do Norle - casa em alvenaria. com SO,OOm' e terreno com 420,OOm' R$ 55.000,00
165 - BR 280, seníido Corupá, cl casa de alv. de J70,OOm", lanchonete, mercado, borracnana, terreno cl área apn». de

20.0ÓO,oOm'. (acena casa em Jaraguá). Valor a combinar

172 - Três .Rios do Sul, casa de alvenaria com 167,DOm' e terreno com 498,40m'. R$1$5.000.00

186 - Ribeirão Cavalo, casa de alvenaria com lDO,DOm' e terreno com 437.50m'. AS 75,000,00
188 - Santo Antonio, sobrado com áree de l70,OOm' e terreno com 2.500,OOmZ, R$ 100.000,00

smes
026 - Santo Antonio, com área de 475.650,OOm'.
044 - Nereu RamGS,com área de SO.DOO,oOm', com casa, area de testa, rancho, lagoas.
123 - Santo Antonio - com área de aO.OOO,OOm'. aceita carro na negoclaçáo.

R$ 500.000,00
R$ 300,000,00
R$ 75.000,00

ALUGUEL
João Pessoa - casa de alvenaria- RS �80,OO

GALPÂO

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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�.. imóve isplalleta. �a�a�O::R��!n�,-5�7��e�ro
. www.imoveispíaneta.com.br/imoveis@imoveisplaneta.com.br 5 CEP 89251-400 - JaraguéhtÕ Sul / sc

PLANTÃO AOS SÃB, DOM E FERIADOS NO 9176-0064

RES. ,TERRA BRASILIS . Residencial Moradas da SerraRES.TERRACOTA

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

até 50 meses!
Aptos cf suíte+01 dorm. e suíte+02 dorm.

(02 vagas de garagem). Rua Acre, próx. a Speed
Pneus. Previsão para sistema de ar Split. APTOS

NOVOS PRONTOS PARA MQRAR. Preços e condições de Lançamento!

APTOS TORRE "8". ENTREGA A PARTIR DE JAN/2009

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

À partir de R$ 111.?79,88

"Pensando nas próximas férias?!-'
Temos inúmeras opções em casas, aptos,
terrenos, pertinho daqui, em Barra Vel

.

esperando por você!
Consulte-nos! "

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



IMÓVEIS

-

e COMPRA-e VENDE e ADMINISTRA.

RUA REINOLDO RAI. 27&
• CENTRO • JARAIUÁ DO SUL

,

IMOVEIS www.imoveiseidade.com.br

lii£!f_:'I.tl5Iii-_Ã�-
R$�iOIl-CASA CI :139,66 M2, :1 SUíTE
C/ HIDRO, 2 QUARTOS. SALA, COPA. COZINHA
MOBIUADA, ÁREA DE SERViÇO, BWC SOCIAl.,

DISPENSA, SALA INFANTIL E GARAGEM.

REf_ 2llO2 - mGOiIIIES - I:flIImtO - A PARTIR DE
R$ :1:15.000,00. APTOS. C/ SUíTE + 2 QUARTOS, BWC,

SALA ESTAR/JANTAR, COZINHA, SACADA C/CHURRASQUEIRA.
ÁREA DE SERViÇO, VAGA DE GARAGEM

;o;,...'

IiIIE£ _-Pf'5!I'IFIIII!1 'Ii'ICIEJil! - \'!IA_. A

PARTIR DE R$ 79.900,00. ENTRADA + SALDO
FINANCIADO DIRETO COM A CONSTRUTORA. APTOS. C/
2 QUARTOS, SALA ESTAR/JANTAR, BWC, COZINHA,
ÁREA DE SERViÇO, SACADA C/ CHURRASQUEIRA.
VAGA DE GARAGEM. ENTREGA EM 24 MESES.

RElF..:to:59l-lllJIfltIlllA\õlGUElR'l.tt- RS:mmOOlJ)tml
CASA C/ 90 M2 • 3 QU,\RTOS, SALA, COZINHA,

ÁREA DE SERViÇO. GARAGEM,BWC.
TERRENO C/ 5:16.84 M2.

No Centro
de Jaraguá!

(Próx. antiga
Marcatto Chapéus)

1!IElF..:w.>rol
ezEl!!IIIII!.l1l1.IEZ
R$:Ii35iOlil.QlOQ)
APTO. C/:124 M2,

.•
:1 SUíTE, 2 QUARTOS,

SALAP/2
....or. AMBIENTES, COPA,

COZINHA, BWC,
ÁREA DE SERViÇO,
GRAGEM , SACADA

C/ CHURRASQUEIRA.i!EF.29G1-__ :I: 2 QUARTOS, SALA
ESTAR/JANTAR, BWC, SACADA C/ CHURRASQ.,

COZINHA, ÁREA DE SERViÇO, GARAGEM.

JIJ'RlCnPOZ-3E4:SUÍTE + 2 QUARTOS, SALA
ESTAR/JANTAR, COZINHA, ÁREA DE SERViÇO.

SACAD.,A C/ CHURRASQUEIRA, BWC. GARAGEM.

Entrada + Saldo parcelado em até SOx Financiamento direto com a construtora.

1!IElF..2OOlII- 8)7;El?ENEIlJ - S:!i:2m0lrol1illlJ
APTO. :1 sUÍTE, 2 QUARTOS, SALA P/
2 AMBIENTES.BWC SOCIAL. COZINHA.

ÁREA DE SERViço, GARAGEM.

ll1I8F..eIIIIZl!-IIUtIIIlIlllll\_-2.600M2-Il!$:!5Inltlll11lllllilllJ
lRIBF..&Ill2!S-siDtamlfs- TERRENO C/ 325 M2. 1R$5fllIlOll\lI!llilllJ
1!IElF.._-�- C/350M2. l1538t1ll11ll11lill1J

REE _-s;iI»lliíiiis�5!$�1!l)Ul . TERRENO C/ 325 M2. EXCELENTE LOCALIZAÇÃO

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



IMÓVEIS�-_'____----,---------

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

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

I

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

Ref. 127.t- Sobrado no São Luis corn,
02 suites + 03 quartos, bwc, lavabo,
sala de tv, cozinha, chur. na sacada,
lavanderia, garagem pi 2.carros + 01

sala comercial embaixo. R$ 430.000,00.

Ref. 139.1 - Apto
no Centro - Ed.

Gehring - 01 suite
+ 02 quartos,
sala, cozinha, bwc,
lavanderia, sacada
com chur. e 2

vagas de garagem.
R$ 380.000,00.

Ref. 140.1 - Apto no

Centro - Ed. Gehring
- 1 suite + 02
quartos, sala de tv,
sala com 2
ambientes, bwc,
sacada cl
churrasqueira,
lavanderia e 2 vagas
de garagem. R$
380.000,00.

t Ref. 141.1 - Apto
no Centro - Ed.
Alecio Berri - 01
suite + 02

quartos, sala,
cozinha, bwc,
lavanderia e

garagem.
R$ 250.000,00

Ref. 139:2 - Sobrado c/01 suite + 02

quartos, sala de tv, sala de estar em 2
ambientes, cozinha, copa, bwc, lavanderia,
garagem para 6 carros e 3 salas comerciais

com 27m2 cada. R$ 420.000,00.

Ref. 144.1 - Apto no Baependi - Ed. Vitoria
Regia - 03 quartos, sala com sacada,

cozinha, copa, bwc, lavanderia e garagem.
R$135.000,00.

Ref. 145.1 - Casa no Centro - 01 suite +
02 quartos, sala, sala de jantar, cozinha
mobiliada, bwc, lavanderia e garagem. R$

245:000,00.

Ref. 143.2 - Apto no Czerniewicz - Ed. Layne
Fernanda - 01 Suíte + 02 quartos, sala de
est;lr e jantar, bwc, cozinha, sacada cf chur.,

lavanderia e garagem. R$120.000,OO.

quartos, sala de estar e jantar, bwc,
cozinha, sacada cl churrasqueira,

-lavanderia e garagem. R$ 120.000,00.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Aptos com áreas de:
Área total estimada: 75,00m2,

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

Área privativa estimada: 36,90m2,

IMÓVEIS

• Compra • Vende • Aluga • Admlnistra

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

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

I mob i. I i á n i a

Ç\69\OeNce4�TIS��F�T����v�,M�al�,D�eo�do�ro�da�F;on;se:ca---l� Próx, Marcatto Chapéus.

CRECI643-J

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

estar/jantar e 01 vaga de garagem no moderno conceito de
lott, sem paredes fixas,

Etapa da Obra: Reboco externo/interno e Pintura externa.
Últimas unidades á venda.

Demais Informações do Imóvel
Edifício cl 12 andares, sendo 06 apartamentos por andar,
salões de fe�tas cl churrasqueira" ..elevador, tubulaçãp p/tv

a cabo,.lio terra pi comf2�tagbr, portão e porteiro
eletrôniqo e todos os ambiedt�s cl iluminação direta.

Construção pelo sistema de condomínio fechado á preço
de custo.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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APARTAMENTOS TERRENOS CASAS CASAS/APARTAMENTOS
ReI. 2091 - Casa - Vila Lenzi - madeira R$ 65.000,00
ReI. 1871 - Casa - Amizade - 2 dormitórios, sem garagem. R$ 65.000,00
Rél. 801 - Estrada Nova - casa alvenaria R$ 70.000,00
ReI. 1851 - Rau - 3 dormitónos, sala, cozinha, bwc (Iorro de madiera) R$ 70.000,00
ReI. 1 001 - Jaraguá 99 - 3 dormitórios, sala, cozinha, bwc. R$ 75.000,00
ReI. 1721- Casa de madeira - São Luiz - 2 dormitórios - Rua aslaitada R$ 75.000,00
ReI. 19�1 - Casa - João Pessoa - 2 dormitérlos, bwc, garagem - R$ 80.000,00
ReI. 1921 - Apto - Novo na Barra do Rio Cerro - 2 dormitóries, 1 vaga de garagem R$
85.000,00
ReI, 2211 - Casa de madeira- - Jaraguá Esquerdo - 3 dormitórios, 2 salas, 1 bwc,
garagem R$ 85.000,00
ReI. 1401 - Barra Velha - casa 5 dormit.demais depend. R$ 85.000,00
ReI. 2111 - Casa - Guaramirim - 4 dormitórios, 1 bwc, garagem R$ 85.000,00
ReI. 1672 - Vila Lalau - apto em construção, Residencial Vermont, com 2 dormitórios,
sacada c/churrasquelra, garagem, a partir R$ 90.000,00
ReI, 2101- Schroeder-semi acabada, 3 dormitórios, bwc, garagem R$ 90.000,00
ReI. 1701 - Água Verde, 2 dormitórios, cozinha, bwc, lavanderia R$ 95,000,00
ReI. 541 - Ilha da Figueira - casá alvenaria - 65m' - terreno com duas casas - casa

madeira - 57m' terreno esquina - R$110.000,00
ReI. 1891 - Três Rios do Sul- R$110.000,00 com 3 dormitórios, 1 bwc, e garagem
para dois carros.
ReI.1901-Rau-l suite, 1 dormitório, bwc, garagem para do is carros. R$110,000,00
ReI. 2071 - Apto - Jaraguá Esquerdo - 1 Suite, 1 dormitório, 1 vaga de garagem R$
117,000,00

.

ReI. 2041 - Casa - Vila Lenzi - 2 dormitórios, R$120.000,00
ReI, 1 091 - Casa 3 dorm. 2bwc, 2 salas portão eletr., piscina R$125.000,00
ReI. 1241 - Vila Nova- casa 130m2 madeira- R$130,000,00
ReI. 1661 - Centro - apto em construção, Residencial Aquarela, com 1 suite, 2

dormitórios, cozinha, garagem, sacada c/chur. c/119m', R$140.000,00
ReI. 1841 - Araquari - Sobrado com 3 dormitórios, 3 bwc R$140,000,00
ReI. 1811 - Chico de Paula - Casa mista com 3 dormitórios, 2 salas, área de lestas

c/churrasqueirae piscina R$160,000,00
ReI. 581 - Casa - Sobrado - Chico de Paula - 3 dormitórios, garagem p/2 carros R$
160.000,00
ReI. 831- Vila Lenzi -5 quartos, sala, copa, bwc, suite, chur., cozinhaR$180.000,00
ReI, 11 01 - Centenário - 2 casas nomesmoterreno 150m'+70m' R$180.000,00
ReI. 1512 - Casa - Barra Velha - Sobrado c/ suite, 2 dormitórios, lavabo, churrasqueira
R$ 200.000,00
ReI. 2141 - Casa - Figueira - Sobrado c/ suite, 3 dormitórios, 2 vagas de garagem R$
210.000,00
ReI. 1831 - Chico de Paula, 4 dorm., 2 bwc, 2 vagas de garagem R$ 230.000,00
ReI. 2131 - Casa - Amizade - Suite, 2 dormitórios, lavabo, área de lestas, garagem p/2'
carros - R$ 230.000,00 '

ReI. 1211 - Casa - Vila Lenzi - Suite, 2 dormitórios, churrasqueira R$ 230.000,00-
ótimo para ponto comercial.
ReI. 2001 - Apto- Vila Nova c/I suite, 2 dormitórios, 1 vaga de g.ragem R$ 250.000,00
Re1.1511- Barra Velha -sobrado "alto padrão" R$ 260.000,00
ReI. 1041 - 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 casa com 3 dorm. R$400.000,00
ReI. 281 - Penha -casa alto padrão "frente p/ o mar" R$ 550.000,00
ReI. 1571 - Centro sala comercial ótimo para clinica, c/255m' + 2 aptos 275m' +
sobrado c/plscínaR$I.000.000,00

' .

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

.

I

www.imoveisemjaragua.com.br

TERRENO
ReI. 774/775 -Jaragua Esquerdo -prox. arena - R$ 68.000,.00
Rel431 - Jaragua Esquerdo - R$ 45 .000,00
ReI. 1731 - Jaraguá Esquerdo R$ 46.000,0(\ •

ReI. 514/515 - Chico de Paula - terrenos 432m' R$ 47.000,00
Re1.1801- Água Verde - 455m2 R$ 55.000,00
ReI. 1961 - Terreno - Chico de Paulo 350,00m2 R$ 55,000,00
ReI. 1951 - Terreno - Chico de Paulo 392,00m2 R$ 55.000,00
Re1.1541- Rau-terreno 360m' R$58,000,00

.

ReI, 2021- Vila Lenzi - 406m' - R$ 60.000,00
ReI. 2081- Vila Lenzi - 406m2 R$ 60,000,00
Re1.2181- Figueira-306,00m2- R$65.000,00
ReI. 21'91 - Terreno - Figueira com 338m2. R$ 68.000,00
ReI. 1252 - Chico de Paulo - 445.50m2 R$ 70.000,00
ReI. 852 -Ilha da Figueira:' terreno 1300m' R$ 71 ,500,00
ReI. 1681 - Ilha da Figueira - 370.80m2 R$ 75.000,00
ReI. 1531 -Ilha da Figueira - terreno 385,17m' - R$ 76,000,00
ReI. 2201 - Barra do Rio Cerro - 387,30M2 R$ 77.000,00
ReI. 2202 - Barra do Rio Cerro - 387,30 m2 R$ 77.000,00
ReI. 1532 - Ilha da Figueira - 503.30m2 R$ 90,000,00
REF.1861-JguáEsquerdo- CONO. DASAZALÉIAS (Cond. Fechado) R$125.000,00
ReI. 1941 - Vila Lenzi 250.000rT)2 R$ 250.000,00

comercial + 2 aptos + sobrado, com
área de festas, piscina. R$ 1.000.000,00

ótimo para clinica.

síTiO / CHÁCARA
ReI. 861 - Molha/Massaranduba - 260.000m' R$ 95.000,00
ReI. 551- Corupa -1 casa dealv. "estilo chale" -40.779,00m - R$1 05.000,00
ReI. 741-Rioda Luz- 2 casasc/72m', em alv., águacorrente-6.200m- R$120.000,00
ReI, 1141 - Garibalde - area de 5777m2 com casa R$ 220.000,00
Rel.1741- Garibaldi 75000m2 R$ 320.000,00
ReI. 663 - Massaranduba -7lagoas casas, area de testa 238.000m'. R$ 600.000,00

Edson Müller CRECI: 8530
PROJETOS E CONSTRUÇOES

TEMOS PROJETOS COM EQUIPE DE ARQUITETOS E

ENGENHEIROS, COM GRANDE EXPERIÊNCIA NO
MERCADO DE CONSTRUÇÕES,IMÓVEIS

Investimento Seguro
Deixe todas as preocupações e os desgastes estressantes e

emocionais de uma construção por nossa conta, enquanto isso
você desfruta os sabores da vida até a entrega

das chaves, FINANCIAMOS PELO SISTEMA (SFH).

PARA ALOGAR , VENDER, COMPRAR OU ADMINISTRAR SEU
IMÓVEL,VISITE - NOS, E CONSULTE-NOS MAIS ITENS
DíSPONíVEIS ou pelo site www:mullercorretor.com.br.

Cód. 1046 VENDE casa na praia
Itaguçú - SFS - Praia Itaguaçú - Casa
com três pavimentos -land. Térreo
= lav" bwc, cozinha, copa, ante sala,
sala de estar, 1 bwc social, 2 quatros
com bwc, 2 and. Hall de escadaria, 1

suite, 3 quatros, bwc, sala de tv, com
parabólica e sky, varandáo, 3 and.
sala de lestas com churrasqueira e

sinuca. R$ 550 mil, aceita carro,
terreno em Jaraguá, casa no negócio.

Casa Alv. - 1 suite, 2 quarto, mais 1

kitinete, e piscina, R$170.000,00·
Cód. 1042 VENDE casa Barra do Rio
Cerro - prox. Malwee, com 130m2
R$ 200.000,00
Cód. 1044 VENDE casa Centro - Área
construida: +/-m' Terreno: lI00,00m',
3quartos, 1 su�e,R$650.000,OOavi�
Cód. 2005 VENDE APTO - Nova Brasilia

-'-__'--"';_""':'- ":"'-I
- 3 quartos, R$ 140.000,00 aceita
terreno, casa ou carro no negócip.
Cód. 2008 VENDE APTO Czerniewicz
·Flat c/mesanino Edit. Saint Sebastian.

R$130.000,00
Cód. 2010 VENDE APTO - Promoção
em Camburiú Barbada em Bal.
Camboriu ... tquadra do mar! R$ 210
mil, rua: 3604/165 ap. 302
Cód. '3001 Ilha da Figueira = Terreno
no Loteamento Heineck II, c/ 544 m2,
escriturado,R$ 50.000,00
Cód. 3011 VENDE TERRENO São
Francisco do Sul- 264 m', pronto para
construir R$ 11.000,00 ACEITA
CARRO NO NEGÓCIO
Cód. 3022 VENDE Terreno com

Galpão Centro - Um galpão .de -t-
600,00m 2um prédio de +/- 250,00 m
- O terreno com = +/-1.180,00 m',
valorR$I,050,000,00
Cód. 3025 VENDE TERRENO com

galpão Centro - Um galpão de +/-
390,00 m2valorR$ 550mil

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



IMÓVEIS

INTERIMOVEIS
INTERMEDIÁRIA DE IMÓVEIS LTDA.

3371-2117
Acesse outras opções em nosso novo site

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: VILA NOVA - Apart. NOVO, 3 dormit.
.

(sendo 1 suíte), sala, coz., lavand., bwc social,
sacada cf churrasq. e duas vagas garagem.
Residencial D' Angelis (Próx. Igreja Rainha da

. Paz). Aluguel: R$ 800,00

ALUGA: CENTRO - Sala comercial cfmóveis, ideal
para consultório, com área 108 m2. Av. Mal.
Deodoro da Fonseca (defronte Agência Caixa)

www.imobiliariahabitat.com.br habitat@imobiliariahabitat.com.br Rua Felipe Schmidt, 157!próx. Millium) Centro

Seu imóvel está aqui.

[bJ
HABITAT

" ... "

CRECI1SS:W �
®VENDE ®ALUGA
®ADMINISTRA

www.imobiliariahabitat.com.br

3371.8009
PLANTÃO DE VENDAS 8405-6125

o prazer esta em cada
detalhe qual é o

tamanho do seu

sonho?

MO"RADAS DA SERRA .

Localização privilegiada,
espaço gourmet, com
forno de pizza, .

churrasqueiras deck e
piscina e play ground,
coberturas especiais. Rua
Hilario Floriani esquina
com Joao Planinscheck
(ao lado da jartec)

Aptos torre B . O 1 suite
mais dois quartos sacada
com churrasqueira,
entrega a partir de janeiro
de 2009

.
ALUGUEL QUITINETE

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

vaga de garagem
pi 2 veiculas. Rua
Bernardo
Dornbusch -

Residencial Caribe

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Plantão: 9979·7750

3275·5000"
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IMÓVEIS R. BARÃO DO RIO BRANCO� 650 - CENTRO - JARAGUÁ DO SUL - SC

_.

1100 -

SOBRADO "TIPO
LOFT" com
aproxzõüm', 2
suítes.
Mobiliado.

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

FABRICADA GRÀPIA com 83m2 em

terrimo de 390m2 (13 x 30), possuindo
suite + 1 qto, bwc , sala/copa/ cozinha,
garagem. Casa cf. 1 ano de construção.

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

2 bwc
.

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

garagem. R$ 2.90.000,00

3020 - APTO CENTRAL (ED NOVO

MILÊNIO) c/2 qtos, churrasqueira na

sacada, prédio cl elevador.
R$ 115.000,00

1102 - CASA ALV. - BARRA DO RIO CERRO c/ 210m2, terreno c/765m2 - suite + 3

quartos, churrasqueira, piscina com área de festas. APENAS R$169.000,00
1303 - Casa Alv., Próx. PMJS - rua

asfaltada. R$ 140.000,00

TERRENOS @

2004 - EXCELENTE TERRENO CENTRAL CI
2.294,52M2. CONDo RES. FECHADO. R$
315.000,ÓO
2006 - TERRENO CENTRAL (SERVIDÃO) CI
789,90M'. R$190.000,00
2010 - TERRENO CENTRAL cl ·337,50m2.
(13,50x25). R$160.000,00
2162 - CZERNIEWICZ - Próx. PAMA cl 406m2
(15 x27,06). R$ 85.000,00
2195 - ILHA DA FIGUEIRA - Próx. Indumak.
Linda Vista da cidade, cl 856m2 (29,60 x 21 x

41,50x40).R$93.000,OO
.

2225 - TERRENO - INICIO JARAGUA
ESQUERDO - EXCELENTE LOCALIZAÇÃO CI
ÁREA DE 2.652M2. R$180.000,00
PRAIAS
2437 - TERRENO CI 4.54,55M2 (15,50 X 21 ,50)
- LOT. RADUN - BARRA VELHA. R$ 28.000,00
2438 - PRAIA ITAJUBA - LOT. SEREIA DO MAR
_ 750mts do mar. Terreno cl 15,90x 19. Entrada
de R$ 2.000,00 + 60 parcelas

CASAS
600 - VILA NOVA R$ 2.805,00
602 - VILA LENZI R$ 655,00
603 - CENTRO - COMeRCIAL OU
RESIDENCAIL Casa em alvenaria (470M2)
com suíte master com closed e banheira, A
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
x18).
608 - CORUPÁc/3 quartos. R$385,00
609 - JOAO PESSOA cl 2 quartos. R$ 335,00$
611 - NEREU RAMOS CI 03 quartos - R$
545,00
612 - JOÃO PESSOA CI 02 quartos - R$
405,00
614 - BAEPENDI CI 03 quartos - R$ 605,00
615 - VILA LALAU - IDEAL PARA FINS
COMERCIAIS R$1.850,00
619 - RIO CERRO R$ 2.005,00
622 - .vILA LENZI R$ 455,00
623- .VILA NOVA R$ 2.205,00
625 - VILA RAU 3 quartos R$ 555,00
630 - AMIZADE R$ 505,00
631 - CENTRO - c/2 quartos R$ 555,00
632- VILA NOVAR$ 805,00
APARTAMENTOS
633 - CENTRO cl Suite + 2 quartos. R$
1.305,00
635 - CENTRO CI 03 quartos. R$ 755,00
636 - DA FIGUEIRA R$ 455,00
638 - NOVA BRASILIA CI suíte + 2quartos. R$
855,00
639 - I NOVA BRASILIA CI suíte + 2quartos.
R$ 855,00
641 - Apto 2 quartos - CENTRO R$ 455,00
642 - CZERNIEWICZ - cl 1 quarto R$ 305,00
643 - CENTRO -cl 1 quarto R$ 455,00
647 - BARRA DO RIO CERRO c/02 quartos R$
425,00
651 - NEREU RAMOS - cl 2 quartoS. R$
430,00
654 - VILA NOVA - cl suíte + 1 quarto R$
835,00
657 - CENTRO - cl 1 quarto R$ 425,00
658 - CENTRO CI 02 DORMITÓRIOS - R$
615,00
659 - CENTRO Cf 01 DORMITÓRIO - SEMI
MOBILIADO R$ 555,00
660-CENTROC/Ol QUARTO-R$475,00
661 - BAEPENDI CI SUíTE + 02
'DORMITÓRIOS - R$ 805,00
665 - R$ 425,00
668 - CENTRO CIO quartos - R$ 645,00
669 - VILA NOVA CI 1 quartos - R$ 385,00
670 - VILA RAU CIOl quarto- R$425,00
·671 - VILA>NOVA cl 03 quartos. R$ 670:00
674- CENTRO cl 1 quarto. R$ 455,00
675 - CERNIEWICZ - cl 02 quartos R$ 485,00
676 - CENTRO - cl 03 quartos R$ 705,00
679 - CENTRO - cl suíte + 02 quartos R$
1.005,00
681 - CENTRO cl 1 quarto, R$ 295,00
682 - VILA RAU cl 2 quartos R$ 455,00
686 - NOVA BRASíLIA cl 3 quartos R$ 585,00
G89 - JARAGUÁ ESQUERDO c/2 quartos, R$
675,00
SALAS COMERCIAIS
802 - R$ 385,00
803 - BARRA DO RIO CERRO cl aprox. 120m2,
R$905,00
804 - VILA LALAU duas saías - R$ 705,00 e R$
605,00
805 - CENTRO cl aprox. 70m2, R$355,00
807 - BARRA DO RIO CERRO - cl aprox. 175
m2. R$1.405,00
808 - SALA COMERCIAL - BARRA DO RIO
CERRO - R$ 285,00
811-VILARAU-R$355,00
812 - SALA COMERCIAL - BARRA 00 RIO
CERRO - cl aprox. 330m2. R$ 3,600,00 ou

2 com 110m2 R$1.800,00.
814 - NEREU RAMOS - C; aprox. 203 m2. R$
1.505,00
815 - BARRA 00 RIO CERRO - cl aprox. 80
m2. R$.505,00 ,

817 • GUARAMIRIM com área aprox. 70m2.
R$ 525,00
818 - CENTRO - R$ 355,00
819 - CENTRÓ - R$1.505,00
820 - CENTRO - R$ 405,00
821 - CENTRO - R$1.535,00
822 - CENTRO - R$ 405,00
823 - CENTRO - R$ 605,00
826 - CENTRO cl R$ 2.000,00
827 - CENTROc/150m2 R$1.705,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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www.dejaimoveis.com.brldejaimoveis@netuno.com.br
Reafiz�· aeu aOlfb.

-

Fone/Fax 47. 3275-2990

-

CONSULTE- NOS SOBRE OUTROS IMÓVEIS.

(47) 3373.1343
9923.4221
PLANTÃO PERMANENTE

aguiar.ci@bol.com.br

RUA 28 DE AGOSTO, 3062 - AMIZADECOMPRA· VENDA· FINANCIA· AVALIAÇÃO

BAIRRO - QUATI . Cód. 068 -

LlNDD TERRENO CI 25.346,25M',
APROVADO PIO PLANTIO DE

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

NEGOCIAVEIS

BAIRRO - GUAMIRIRANGA
Cod. 077 - CHACARA CI 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,1 CI SUITE,
SALA, COZo ewe. TERRENO CI
350M2. VALOR R$ 160.000,00

COD: 093 - CASA ALVENARIA
42M', 2 QUARTOS, SALA, COZo

BWC, GARAGEM. VALOR
R$ 35.000,00

�
.....
.....
,...
=>
=>

zs
w
II:
'-"

REF.120 - Balneário
Camboriú - Ed. Villa Carra -

Frente. para o Mar Alto
Padrão - com 3 suítes, 2
vagas de garagem,
academia, salão de festas,
piscina adulto e infantil, sala
de cinema.

3376-1804
9904-2076

Corretor de Imóveis
ALBERTO G. MARQUARDT

e-mail: marquar�limoveis@gmail.com
Rua Pastor Alberto Schneider, 1945.- Barra do Rio CerroCRECI12152

Rei 074 - Rio da Luz - Terreno c/ 412m' - R$ 48.000,00
(Próximo Posto Rio da Luz)

Ref 065 .. ERVINO - Terreno

c/364m2 (120m da praia)

Ref 072 - Rio Cerro - Terreno

com 27.000m' - R$125.000,oo' I

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

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

iiroi �,
REF.02 - Barra - Apartamento com suite + 2
dormitórios, sala com sacada e churrasqueira,

banheiro, área de serviço com sacada, garagem. A
partir. de R$130.000,00.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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� O CORREIO DO POVO'
� FIM-DE-SEMANA, 14/15 DE JUNHO DE 2008 IMÓVEIS

r
#

OBILIARIA
CREel: 572-.1

COMPRA .. VENDA E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS
Rua Reinoldo Rau, 585 - Centro - Jaraguá do Sul- SC

E-mail: imobiliaria@jardimjaragua.com.br
Plantão dê Vendas: Glédson 47 8843.5751 I Ondina 479137.4292

.WWW.JARDIMJARAGUA.COM.BR

,

'ALUGA-SE
-

VENDE-S.E
Cond. Amizade,
Apto. Com 02
dormitórios,
sala, cozinha,
bwc, área
serviço e

garagem.
Valor: R$

Ref dO 2051 • 01 suite. 02 quartos. sala
de estar ejantar, cozinha, área da serviço,
churrasqueira e garagem para 02 carros.

Valor R$ 180.000,00 ou entrada e saldo
ãnanclado.

- .lsa alv. Na Figueira oi
ci corm, sala, cozinha,

a serviço e garagem.
Marcwio
125 •.0O!J,1l0

EDIFÍCIO LILLIUM
Ref JO 2036 - Casa de alv.no João
Pessoa com 03 dorm, 02 safas tom

rebalxo em gesso, 02 bwc, 01 cozinha.
área de serv, garagem. piscina. murada
(troca por casademenor valor).
ValorRS120.000,OO (n&goclável).

RUAALBERTO SANTOS DUMONT
BAIRRO: VILA LALAU

APARTAMENTOS NOVOS:
COM 01 E 02 DORMITÓRIOS

SEMI-MOBILIADOS, COM 02 VAGAS
DE GARAGEM E CHURRASQUEIRA

NASACADA
Ref JD 2056 - sobrado no Jaragu�
êsquerõe. Loteamento campossatnptero
1, com ár"a de 220.0Om'. 01 suite. 03
dorm. sala/sacada. garagem, mesaníno,
cozinha mob. Otimo preço.

Ref JD 2076 - Francisco de Paula
Sobrado com área de 2t.Om' e terreno
com 846m'. Area de testa com piScina,
kio5ki.
Valor. 200.000.00 (negociável),

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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.08ILIÁRIA
CRECI: 572-J

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

PLANTA0: GLEDSON 8843·5751 I ONDINA 9137·4292
ACESSE WWW.JARDIMJARAGUA.COM.BR
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Res. Premier cod: 00100.015
À partir de R$ 99.900,00
Prédio
c/ elevador, medidor de água e

gás individual, portão e

porteiro eletrônico,
salão de festas, preparação
para split

.

Apartamentos
Sala c/ dois ambientes, sacada
c/ churrasqueira,
cozinha, lavanderia e estendal,
1 suâe + 1 ou 2 dormitórios

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

churrasqueira, central de
gás, aquecimento de água.
Apartamentos Sala c/ 2
ambientes, cozinha
integrada, lavanderia,
sacada c/ churrasqueira,
sute c/ sacada + 2
quartos

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,
sacada c/ churrasqueira,

_-"I'lmW 2 quartos(com ou sem

.... suíte), lavanderia, bwc

� social A partir 90.000,00

-'"''"'''��il!Li,

Residencial Athenas 00017.018
R$ 350.000,00

Czernievicz Apto DUPLEX
4 selas, cozinha, 1 bwc social, lavabo, 2 suítes

(sendo 1 cf colset e banheira), + 1 dormit. Sacada e área
de festas privativa, trabalhado em gesso, luzes embutidas,

Cozinha mobiliada, venha negociar!!! .

IMÓVEIS
----------���� -----�------�--���-*��������------�_.--�------------����.��,,����

d7cs;;;5) ê@C]] O:::)(;:§)crowo. [PWC?G) C§)

Res. Renoir cod:00015.015
À partir 129.900,00
Apartamentos
Sala c/ 2 ambientes, cozinha
integrada, sacada c!
churrasqueira,
1 suãe e 2 qtos, lavanderia,
bwc social..
Duplex tipo 3 c/220m'
privativos, sala de jantar e
estar, 1 suíte máster c/
sacada + 1 sune simples, 2
quartos, bwc social, COl,
lavanderia, salão de jogos
+ terraço com churrasqueira
e 2 vagas de garagem.

....

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

altamente luxuosa, lavabo, salão de 72m', 1
suite c/ closet, sala de jantar/ estar, coz.,

dispensa, área de serviço c/ fogão a lenha e

chur., área para horta. Parte Superior: sacada
de 15m', sala de jantar/estar,1 suãe c/

hidro,closet, 2 qtos, bwc social, copa, COZo +

móveis de coz., lav. coberta e descoberta.

Casa Jaraguá Esquerdo 00077.001
Rua: Neco Spézia, n' 215 AT:420m'

AC:77m' R$ 100.000,00
3 qtos, copa, bwc social, área de serviço, coz,

varanda, sala, churrasqueira e garagem.

Terreno Barra Rio Molha cl
8.000m2 - Ótima

localização em frente a

prefeitura de Jaraguá do Sul
R$ 2.500.000,00

Sala Comercial
No Czerniewicz após a

canarinho.

Aluguel R$ 500,00

Casa Vila Nova cod:00088.001
R$ 225.000,00 c/383m', 2 saías, cozinha, 1
suite e dois quartos, possui sóton e subsolo,

terreno c/ 420m' , aceita troca

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 pi 3 carros,

salão de festas e piscina.

Edificio Klein - centro R$ 220.000,00
Apto c/120m' 2 dormitórios sendo 1 suite c/
closet, BWC social, sala de estar e jantar
conjugadas, cozinha mobiliada, sacada c/

-

churrasqueira, área de serviço + 'duas vagas
de garagem; salão de festas decorado em

Terreno Barra do rio Cerro
Localizado na Rua Padre

J\luisio Being c/10.845m2
próximo ao noviciado

R$ 110.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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IMÓVEIS O CORREIO DO POVO m
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V E·N DA

www.atlantaimoveis.com

rejane@atlantaimoveis.com
.

Rua Barão do Rio Branco, 373

ENTRADA +

PARCELAMENTO
DIRETO COM A
CONSTRUTORA.

1 suíte + 2 dorm.
Sala de estar/ jantar
Bwc social

Cozinha, área de

serviço, sacada c/
churrasqueira
1 vaga de garagem
e hidrÔnietro individual

Apartamentos:
2 quartos, sala de

estar/jantar, cozinha,
lavanderia, bwc, sacada
com churrasqueira, 1

vaga de garagem.

R$ 111.000,00

'Residencial Don Coliel
Apartamentos:
1 suíte, 2
dormitórios, sala de
estar / jantar, bwc
social, cozinha, área,
de serviço, sacada
com churrasqueira,
2 vagas de garagem
R$ 176,00 Cub's

ENTRADA + PARCo DIRETO COM A CONSTRUTORA

Localização: Centro- Rua Emilio Stein

�úkncial Ilspe«
Apartamentos:

1 suíte, 2 dormitórios,
sala de estar/jantar, bwc social,

cozinha, área de serviço,
sacada com churrasqueira, 2 vagas de garagem.

ENTRADA + PARCo DIRETO COM A
CONSTRUTORA.

Localização: VILA NOVA.

cozinha, área de
serv, sacada com

churrasqueira,
1 vaga de garagem.

+ garagem

Preço apartir de
R$ 79.900,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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CONSULTE OUTRAS OPÇOES!
www.engetecimoveis.com.bt

engetec@engetecimoveis.com.br
Rua Pe Pedro Francken, 253

Apto próximo Arena

"Lançamento" Apto cf 1
suíte (com sacada) + 2

quartos, sala 2 ambientes e

chur., cozinha, lav. Próx. ao

Centro. Preços e condições
especiais de lançamento.
R$ 95.000,00 com entrada
mais parcelas a combinar!

Ed. Carvalho -

Apto cf 3 qtos
(1 suíte), sala 2

,

ambientes, sacada,
cozinha mobiliada,

dep. completa,
garagem.

R$ 170.000,00

Região Nobre'- Casa
de aproximadamente
com 500m2" com 1 suít
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

IMÓVEIS------------

PLANTÃO 8412-4712 .. José Carlos I 8422-7655 - Suely
8412-4710 - Acassio I 8424-5050 OM Luiz I 8424-4848 - Sérgio

Czerniewicz - Casa nova cf 1
suíte + 3 qtos (sala de tv, sala
de estar, sala de jantar, cozinha
mobíliada, 2 bwc s, lavabo,
lavanderia, escritório. 280m'

de área construída.
R$ 330.000,00.

Amizade - Casa pronta pra
financ. com 108m', 3 qtos, sala,
copa/cozinha, bwc, garagem. Lote

com 55Om'. R$ 110.000,00

Ilha da Figueira - Área de
2500m' com 1 casa mista de 3

qtos, sala, cozinha, bwc, lagoa de
. peixe. R$ 90.000,00

Barra do Rio Cerro: Casa com 3
qtos (1 suíte), sala, copa,
cozinha, lavanderia, área de

serviço, canil. Pronta para
financiar. R$ 130.000,00

Estrada Nova - Casa mista cf
3 qtos, sala, cozinha e bwc,

churrasqueira, 3 owe: s,
lavanderia, galpão comercial

com 1 DOm', lote com

444,14m'. R$ 165.000,00.
Casa com 3 qtos (1 suíte) sala,
copa, cozinha, áre� de serviço,
área de festas, piscina, lote
com 1350m2. R$ 125.000,00

1--------'-----1------------..,=+-----------+-----------1 Casa em Correia Pinto: Com

150m2 sendo 3 qtos (1 suíte),
sala de estar, sala de jantar,
bwc, cozinha, churrasqueira,
lavanderia, garagem pf 2
.,

Vila Nova - 542,4m' cf casa de

madeira, plano, excelente lac.

para prédio ou residência de alto

padrão. R$ 160.000,00.

João Pessoa - Casa com 2 qtos,
sala, cozinha, área de serviço.

Jaraguá Esquerdo: Linda vista,
próximo ao Condo Azaléia. Lote

com 342m' de esquina .

R$ 65.000,00

Vila Rau - Lote com

3500m2 - Próximo a UNERJ
- R$ 350.000,00

Residencial Lafim

Apto cf área aprox. de 130 e

105m' (2 e 3 dorm.), 4
aptos por andar (1 vaga de

gar.), piscina, playground,
salão de festa, pintura

externa Grafiato, chur. na
sacada

Ponta Comprida - Área com

80.000m2 - R$ 180.000,00

Vila Amizade - Área Térrea
cf sala comi de 80m2 cf 2
bwc 's, 2 qtos, lavanderia,
garagem. Área Superior cf 3
qtos, bwc, sala, cozinha,
área de serviço, sacada.
Área total de constr. -

260m2. R$145.000,OO.

Aluga-se sala comercial no Centro de
Guaramirim. Consulte-nos !!

Avaí - No Térreo cf 3 qtos, 2 salas,
cozinha, área de serviço, bwc, 2

garagens, chur. No 10 andar cf 3 qtos, 2
salas, copa f cozinha, área de serviço.
320m' de área construída. Lote cf

Centro - Loc.o privilegiada na rua 28 de

Agosto próx. a Associação Comercial cf
casa de 250m' cf 3 qtos (1 suíte), sala
de estar, jantàr, copa f cozinha, chur.,

piscina. Lote cf aprox. 900m'.

Imigrantes - Sobrado com 3 qtos, 2
bwcs, sala, copa/cozinha, área de

serviço. R$ 170.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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3370-6370
Plantão de Vendas

te Carlini 9965-9934
Corretora de Imóveis isacarlini@hotmail.com

ÃO LUIZ - Casa c/ 141 ,00m2 próx.
ao Estofados Jardim c/ 1 suite, 2
dorm., copa, COZ., sala, lavanderia,
varanda 2 garagens, chur., área
aberta superior para varal. R$

155.000,00 aceita troca imóvel em
Rio Neguinho

ReI. 201- Barra do Rio Cerro -

.

casa c/ 02 dorm., 02 salas,
cozinha grande, lavanderia, bwc,
varanda, garagem e edicúla nos

fundos R$ 80.000,00

ReI. 1100
CENTENÁRIO -

Rua: Exp. Gumercindo da Silva, 119
Centro - Jaraguá 'co Sul - SC

-

VENDE-SE LOTES NOS BAIRROS:
Amizade, Barra, Vila Rau,
João Pessoa e Guaramirim:

EM BREVE:
Condomínio Horizontal

Fechado
.

Res. Montserrat

CONSULTE-NOS SOBRE
OUTROS IMÓVEIS

, ,.." -

{'.
,

FINANCIAMENTOS

CAI,'KA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Facilitamos seu crédito junto a

CAIXA. Regularizamos seu

imóvel para financiamento.

www.franciscovende.com
3370-6480 I 9609-0736
imoveis@franciscovende.com

Cód.0163 - Casa Alv. próx. ao
Posto Pérola na Figueira c/ �
quartos por R$ 115.000,00

(Estuda-se proposta)

Cód.0160 - Casa Vila Nova c/
4 quartos. R$ 110.000,00 casa na praia.

.
.

Rua José Theodoro Ribeir�, 860 - Ilha da Figueira - Jaraguá do Sul - se

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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COMPRA • VENDE • FINANCIA • LOTEIA • ADMINISTRA_

imobiliária

•
_ VILA LALAU .

Ref. 15132 -. Vila Lenzi - Casa Alv. alto padrão c/ 323,43m2 - 6 suites, 8
bwc - sala estar/jantar - escrlt. - coz c/ moveis - lav c/ moveis - gar p/ 3
carros c/ área de festas - Superior: 3 suites 1 c/ banheira - sala intima +

apart c/ cozinha - lave suíte (acesso independente da casa e também

pela casa principal) + Piso superior c/ suíte que pode ser usado como

atelier ou escritório, (acesso lndependenta da casa e também pela casa

principal). Aceita apartamento de menor valor, automóvel.

Ref. 10550 : Casa de alv. cl 385,OOm2 -

terreno cl 719,OOm2 - suite - 2 dormit. -

bwc. - sala - sala de TV - escritório
lavabo - copa - cozinha - dep. Empregada
- piscina - area de festas - despensa - bwc

serviços - garagem pi 2 carros. Aceita apto
central de 1 ou 2 dormitorios.

Ref. 20293 - Apto cl 63,62m2 - 2
dormit. - sala/copa - coz clmóveis - lav. -

bwc c/balcão - gar.

Ref. 20.251 - RESIDENCIAL
MORADAS DA SERRA - Apto Nov.o
Suíte - 2 dormit. -sala estar/jantar -

cOZ.- bwc - lav.- sac c/cburrasq -

gar privativa. - ._

Ref. 30449 - Sao Luis - Terreno cl
362m2 - plano. R$ 56.000,00

Ref. 30.460 -

Terreno cf 18.224,59m2
- edificado c/ casa de alv
e casa de madeira.
Pouca vegetação.
TROCA POR
CASA/TERRENO EM RIO
DO SUL E/OU REGIAO

Ref. 30381'- Nereu Ramos - Terreno
coml/resid cl 20.800,00m2, edificado cl
1 casa de alv. cl 160m2 � mais 1 sala

çoml - lanchonete - borracharia.
R$ 1.000.000,00

Ref. 30385 - Rau - Terreno
comerciallindustrial c/20.000,00m2•

R$1.100.000,00.

Ref. 30387 - Nereu Ramos, - Terreno cl
463.948m2• Totalmente regularizada.
Pode ser vendido parcialmente. Aceita
imóveis de menor valor - veículos.

R$ 6,00 a R$ 20,00/m2

Ref. 30448 - Barra do Rio Cerro -

Terreno cl 3.872m2• R$160.000,00

Ref. 20260 - Apto cl 53,54m2 - 2 dorm -

sala - copa - coz - bwc - lav - sacada -

gái: Entrega nov/09. Condições de pagto:
entrada R$ 35.000,00 + 40 parcelas

corrigidas pela poupança.

Ref. 30453 - Baependi - Terreno cl
2.349,00. Edificado cl casa de madeira.

R$ 350.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



·IMÓVEIS
-

TERRAPLENAGEM
Caminhão e retroescavadeira

Areia IBrita I Saibro I Barro I Pedra 1 li
(47) 3275-3934 la .1$(

Casa no Czerniewicz - próximo
à Canarinho.
Projeto pode ser personalizado.
Suíte + 2 quartos, sala
estar/jantar, BWC, cozinha, área
de serviços, área de festas,
garagem para dois carros.

Informe-se!

.. �!IIif-:!iIIiJi1IIt
���--- -----�

Aptos com 2 quartos a partir de
R$ 75.000,00. Entrada + parcelamento em

até 50 meses, direto com a construtora.

Aptos com suíte + 2 quartos, BWC, cozinha,
sala estar/jantar, área de serviço, sacada c/

churrasq., garagem. Centro.
A partir de R$ 120.000,00
Entrada + parcelamento

Entrega: Ago 2009. Últimas unidades.

MONT VERMONT

"

O CORREIO DO POVO mFIM·DE·SEMANA, 14/15 DE JUNHO DE 2008

Juliana Majcher Santos
Corretora de Imóveis
Protocolo Creci 2008.24.02.00676

julianamajcher@terra.com.br
Plantão: 8434-23.71

-Churrasqueira na sacada
- ELEVADOR hidráulico com Nobreak
-Área de lazer com duas piscinas, playground
e salão de festas
- Localização privilegiâda em local nobre,
na rua 13 de maio (Champagnat)
- Financiamento Direto com a Construtora

Aptos com COZINHA MOBILIADA TODESCHINI,
suíte + 2 quartos, BWC, sala estar/jantar, cozinha,

área de serviços, sacada com churrasqueira,
garagem. 95m2 área privativa.

Apto com suíte + 1 quarto, sala estar/jantar, BWC,
cozinha, área de serviço, sacada c/ churrasq.,

garagem. 72m2 área privativa
ENTREGA: 12 meses.

Entrada + parcelamento diretos com a construtora.

CONDIÇÕES ESPECIAIS DE PAGAMENTO.

Apartamentos

J. SANTOS FILHO Construtora e Incorporadora
j.santosfilho@terra.com.br.

6ml@tn] O1IS:mm'
�--

Residencial Layne Fexnanda

Apto com 86m2 privativos: Suíte + 2 quartos,
BWC, cozinha, sala estar/jantar, área de serviço,
sacada c/ churrasq., garagem. ÚLTIMA UNIDADE
ENTREGA: 1 MÊS Consulte condiç.ões!

Aptos com 2
quartos a

partir de
R$ 79.900,00.
Entrada +

parcelament
o em até 50
meses,
direto com a

construtora.

Localização:
�••Lf Vila Nova

Entrega:
Jan 2010

2e
HEXAGONA,.
engenharia&construções

Construindo qualidade de vida

sendo '1 suíte

No Residencial Mont Vermont você encontra

lazer em todas as áreas.

Venha conhecer as últimas unidades disponíveis
do bloco A, que já foi entregue, ou reserve já seu

apartamento no bloco B, em construção.

Agende uma Visita
pelo fone 47 3275-1447

Visite nosso site:
www.hexagonalengenharia.com.br

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Rua Angelo Schiochet, 2�O sala 4

.

Jaraguá do Sul - SC
falecom@trindadeimoveis.com

3276·3231 I 9133·

........".".-CRECI2346.

TRINDADE
IMOVEIS

COD 263 - ILHA DA FIGUEIRA -

EDIFICIO MILENA CAROLINA - 2

quartos (com ou sem suite)
cozinha, lavanderia, sala sacada
com churrasqueira, garagem.

J JJ l

I UI

=.' i VALOR a partir
de R$ 78.000,00

(PREÇO DE.·
LANÇAMENTO) -

FINANCIAMENTO
ouA"O� � DIRETO COM. A
.�,,,.,,",,

IfilJ!Ii1EBiB
.

.

�;,��.': �,.. :� CONS�RUTORAc

'EM ATE 48X -

ENTREGA EM
JULHO DE 2010

I

COD 302 - ILHA DA FIGUEIRA - TERRENO
COMERCIAL RESIDENCIAL - medindo 1.1 00,00m2 -

com 22,00 metros de frente para a rua José T. Ribeiro
- com uma resldencia em alvenaria com 3 quartos -

Valor R$ 270.000,00

COD 288 - ILHA DA FIGUEIRA - residencia em

alvenaria medindo 125,00m2 (averbada na escritura) -

com 3 quartos, 2 salas, cozinha, lavanderia, banheiro,
area de festas, garagem - Valor R$ 125.000,00

COD 301 - ILHA DA FIGUEIRA - TERRENO
COMERCIAL RESIDENCIAL - medindo 1.654,00m2 -

com 26,90 metros de frente para a rua José T. Ribeiro -

proximo ao mercado Brasão - Valor R$ 230,000,00

. COD 300 - RIO CERRO - TERRENO
tNDUSTRIAL - medindo 5.000,OOm2 - com

frente para a: BR SC416 - proximo a
NANE"TE - Valor R$ 260.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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FIM-DE-SEMANA. 14/15 DE JUNHO DE 2008 �

COMPRA - VENDA - ALUGUEL

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

.

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

0237 RAU. 385m'. R$ 33.000,00

0238 RAU. 680.63m2. R$ 70.000,00

0561 Jaraguá Esquerdo. 900m2. R$
125.000,00

R$

Vila Lenzi. Casa suãe, 2 dorm. R$ 1.200,00

Rio Molha. Casa sute, 2 dorm. R$ 850,00

R$

Vila Nova. Apto 3 dorm. R$ 800,00

Centro. Apto 3 dorm. R$ 760,00 + condo

Casa cf 3 dorrn., sala de estar, cozinha,
copa, 2 bwc, área de serviço, 2 garagens,

churrasqueira cf área de testa.

Vila Nava. Apto 3 dorm. R$ 600,00 + condo

Barra. Apto 2 dorm. R$ 500,00
Casa cf 3 dorrn., sala, copa, cozinha, bwc,

área de serviço, área de festa cf Amizade.Apto 2 dorm. R$ 420,00 + cond
chur.,garagem em construção.

.
.

" Visite nossa página virtual e conhe�a outros imóveis que temos para oferecer". -

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



� O CORREIO DO POVO
� FIM-DE-SEMANA, 14/15 DE JUNHO DE 2008 IMÓVEIS

JARAGUÁ ESQUERDO
Ed"lcío Tona Brasllls

Aptos de 02 e 03 dormitórios.
R$ 129.000,00 e 11$ 15li.OOO,OO

Rua Prefeito José Bauer. bairro RAU

Apartamentos de 02 e 03
dormitórios.

/'

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

"'CA"DO '

C.E.. "." Yc:RRETOR DE IMOVEIS
ricardocimoveis@gmail.com PLANTÃO

8808-5378
8835-6617

R:João MarcaHo nO 265 • Sala 05 Ed.Mônaco • Centro 8837-8299
COdl23 - Terreno com 420,OOm', na Vila

Lenzi. RS90.00Q,OO

Cod. 056 - Terreno c/17.680m' no
centro de Guaramlrim. Pr6x. ao trevu

principal. ConsullB-oos.
Cod106 - Terreno com 1.037;40m' no

Czerniewícz. RS300.000,OO.
Cod. 116 - Ierreno com 337,OOm' em
Três Rios do Nor1e, R$34.000,OO.

Casa de alv. com 1 suite
master + 2 quartos, na Vila taíau
R$270.000,OO. Pode ser financiada
ou troca-se por apart. no centro.

God122 - Gasa de alv. com 2
quartos, próximo ao Portal de

Jaraguá .. R$11 0.000,00

Cód. 061 • Casa de alv. e/l sulte
mais 2 quartos, no Bairro Amizade.

R$190.000,00. Ace�
Financiamento.

Cod.077 - Prédío de alvenaria,
com 4 quitinelliS, na Vila lalau,
próximo a WEg. R$150.000,OO

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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� C \!A �H I13 C� C·uu..;..ll..LUL..I.A..I..II.;.

3372'·1122
CORRETOR - OSMARI A. BERTOLDI - 9981-1122
CORRETOR - IRIO LUIZ VOLPI - 9979-6750
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 3239 - Vila
Lenzi - Terreno

3.500m2•
R$ 84.000,00

REF 1170 - Vila Nova_- apto
69m2. R$15D.OOO,OD

Vila Rau -

Terreno
385,38m2.

R$ 51.000,00

REF 3233 - Jaraguá
.

Esquerdo -

Condomínio das
Azaléias - Terreno

930,69m2.
R$ 170.000,00

REF 3249,
Vila Rau

Terreno 369m2•
R$ 50.000,00

REF 3240-
Jaraguá

Esquerdo -

Terreno 2.943m2.
R$ 160.000,00

REF 3257 - Vila Nova
- Terreno 390m2.
R$ 85.000-,00

REF 2576 -Ilha da Figueira
casa aív, 130m2,Terreno
380m2, R$ 125,000,00

Nova - Terreno
3.002,88m2.

R$ 340.000,00
REF 2550 - Barra Rio Cerro -

casa madeira 115m2, Terreno
1072m2, R$120,000,00

REF 2584 - Vila Lenzi - casa a1v, 13Qm2,
Terreno 450m2. R$165.DOD,OO·

REF 1162 - Champagnat - apto
101m'. R$180.000,OO

REF 3252-
Vila Lenzi
Terreno
420m2•

55.000,00

REF 261 - Nova Brasília - Rua
José Menegotti, 344 - casa

comercial alv, 240m2, 3 suítes,
garagem 2 carros. R$ 1.850,00

GA!1ÃQ
.'. i

REF J61 - Guaramlrim - 16 X 60 '"

960mLR$4.11l0,OOAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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RENATO Corretor de Imóveis
(47) 3371-8851 - 9929-0273STEFANI CREC114.407

CZERNIEWCZ -

SOBRADO NOVO lER.
900M2" NASC. A13UA

R$ iO.aoo,OO
CZERNIEWTZ - CASA
BOA PISCINA, LlN[)A
VISTA R$ 350.000,00

NEG.

BARRA - CASA 2

QUARTOS, GAR. E DEMAIS
DEP. R$ 80.000,00 FIN. CEF

GUARAMIRIM - CASA
NOVA NO AVAl, 2

QUARTOS R$ 70.000,00

VILA NOVA - APTO.
MOB'. Cf 3 QUARTOS
R$ 130.000,00.

CENTRO -TERRENO
450,00 M2 R$150.000,00

;6ENTRO - APTO. tINDO' 2" NEGOCIAVEIS
SUITES 2 GAR. BEM NEG.

RIO MOLHA - ÁREA COM
319.706,00M2, MATA E
AGUA R$150.000,00

p:�'%�"'%�-'�'
'I

Rua João Januário Ayroso, 2633 - sl.01 - Jaraguá Esquerdo - JARAGUÁ DO SUL - se
��'�'*l�� ��"%.�%��'&U::t4

DEll
PRADI
IMÓVEiS

I
-ffi

. Area de Serviço e Garagem - R$ 108.000,00 I
(Terreno + Casa + Documentação para J�FINANC. NA CAIXA ECONOMICA FEDERAl.

_�__��_''''$.''_�''_'''>.._'�''''=''<ISi>,'%.'''''''':'''''''ml,'''''

Corretora de Imóveis

Sobrado excelente padrão,
com 280,'00m2, com dois

apartamentos individuais,
sendo cada um com 01
s-uíte, 02 dormitórios,
sac-adas, garagem e demais

dependências, pátio com

espaço para churrasqueira e

piscina. no valor de
R$ 330.000,00.

Chácara no Jacu-Açu, distante 12 km do
centro de Guaramirim e a 2800 metros da
Rodovia SC 413, com mata, águá, luz,
vende/troca por imóvel como forma de

pagamento, no valor de R$50.000,00.

Centro-Guaramirim, casa com 03 dormitórios, sala, Ó2
cozinhas, 02 BWCS, despensa, lavanderia, garagem, terreno
com 444,38m2, localização previlegiada. É viável a edificação
em alvenaria de no mínimo 02 pavimentos, destinado ao uso

comercial e residencial. Poderá ser utilizado financiamento
bancário e FGTS, No valor de' R$240.000,00

Vende-se lotes, próximo a Weg Química, com 406,00m2 no

valor de R$35.000,00.

3371-0090
Site: www.nostralrnovéls.com.br Email: nostra@nostraimoveis.com.br

,� !. .. "",.--.._ • - .....JIiI..!.. _. .. ""�.,;:� � � ",� <>-:_ •

�

.

Ref 001- Apartamento
104, na Vila Nova com dois

quartos, BWC, sala de

estar/jantar, sacada com

churrasqueira, cozinha,
lavanderia e uma vaga de

garagem. Preço
R$ 110.000,00, entrada +

financiamento bancário.

Ref 002- Apartamento em

construção na Wa Lalau, á 500
da Portaria da WEG II, com
uma suíte, dois quartos, BWC
social, sala de estar/jantar,
sacada com churrasqueira,
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 barro Amizade com uma suíte, dois [ef
1002- Casa no bairro Vila Lalau , na Rua Carlos Eggert,

quartos, BWC social, sala de estar e jantar, cozinha, com três quartos, sala de estar, BWC, cozírna, lavanderia,
lavanderia, área de festas e duas vagas de garagem. Area uma vaga de garagem e área de festas: Area: 122m2.

156m2 Preço R$ 225.000,00 Terreno: 200m2 (10m x 20m). Preço R� 125.000,00
.......�_.��_�������_..�_, .. ':#1.

• - 'i:',ey,.w;;:,,� ""'-:m.."&'<.%'1.�"'���-=-=�_�_'�__",__�

REF.1004 - Casa com suite mais dois dorm., sala,
cozinha mobiliada, garagem para dois carros, lavanderia.
Área da éasa 119m2, e area do terreno 304m2. Bairro Ilha

da figueira .

.�---------�-

Ref 2001-Terreno no bairro Vila Lalau, fundos da WEG
lI,na Rua Geraldo Harnack. Área: 420m2( tõm x 28m)

Preço R$ 82.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Rua Rinaldo Bago. 780 (rua nova da figueira).
Fone: 3370-1788 Plantão: 9113-1311.

Vende-se sítio com área de 14.000m2 (sem
mata) com casa de 80m2, ranchos, pomar
diversificado localizado na Estrada Jacu

açu-üuaramnm. R$ 85.000,00

Vende-se terreno (mini-chácara) com área
. de 1.500m2, na Águas Claras, Ilha da

Figueira. R$ 30.000,00

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

¥.
.. 9974-1915

imSlJi n����:::e��
Creei9414mOvelS. COMPRA I VENDE I ALUGA

AMIZADE - 3 qtos e demais dep. R$ 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$140·.000,'o0
SCHROEDER - 3 quartos, sala, cozinha, bwc, demais dep. R$ 90.000,00
SCHROEDER - 3 quartos, sala, cozinha, bwc, demais dep. R$ 72.000,00

TERRENO
JOÃO PESSOA - 12x21. R$ 21.000,00
SANTA .LUZIA - Área de 11.oo0m2. R$ 215.000,00
AMIZADE - cf 560m2. R$ 78.000,00
SCHROEDER BRAÇO DO SUL - cf 450m2. R$ 16.000,00
SANTO ANTONIO - cf 326m2. R$ 30.000,00 á vista, cf finane. próprio

0*Te1ll05 outros imóveis

* Compressor de ar

* Rompedor de pedras de concreto
* Trator de esteira

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

ALUGA·SE

QUITINETE$
EQUARTOS
MOBILIADOS.
Mensal e diário.
Próximo WEG II

Reserve também na praia.
3370-3561 c/ proprietário

RODíZIO DE PIZZAS, MASSAS,
CHAPEADOS E BUFFET DE FRIOS

PROIVIOçAo
......

DE DOMINGO A QUINTA R$11 ,99
.

SEXTA E SÁBADO R$ 14,00
Pizza G 35em + refrigerante = R$ 19,00
Pizza M 30em = R$ 12,00
Pizza P 250m' = R$ 7,00
* Bordas recheadas * Entrega à consultar taxa

v,...." ',-

Disk Pizza
3275-.2876

Todos os dias a partir das 18h30

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

• ·1

I
I
I
I

I
I
I

lanches
• para empresas

�Ar���ss __--------------------------__

Café com leite: R$1,20/Litro
lanche (Cardápio abaixo):R$1 ,79

entrega grátis
Cardápio
Sego - Pão de X, hamburguer de frango e tomate.
Ter. • Pão francês, calabresa, queijo e presunto.
Qua. - Pão de X, hamburguer,queijo e tomate .

Qui. - Pão francês, presunto,queijo,tomate e orégano.
Sex. - Pão de Dog, salsicha, milho e batata palha.

Contato: Sérgio (47) 9125-1806

frete emudancas
._. __ .. _ _ __ _._ __ .. _. __ .. _ .. _ .. _--_ .. _ _._ .. _ _ .. �_ _._ .. _�

Marmorar-ia Vitória
Tudo em mármore e granito

* Soleras * Pias e BWC * Cozinhas
* Lareiras * Túmulos * Jazigos * Escadas, etc

Ligue: 3372·0706
9122·3581 (Lucas)

Rua: Adeli Hardt MªfqlÍªÇpt, 69 - Barra do Rio Cerro - Jarag(já !lq Só! - SC 9606·2371 (Sidneir

TEL: 3370-9513
E·mail: climasularcondicionados@gmail.com
• Rua José Theodoro Ribeiro, 1015· Sala 3 •

• Ilha da Figueira' "araguá do Sul' se.

Contatos
Técnlc.

• Tel.: 3370 9513

Den"so� �el.: 8428 6133

Confira nossas Promoções de Inverno.
! m �l�ç.!!.9.%!:!tX Consul

.

� Springer • TRANI' • LG

i efi'l_
.

_YORK &GREE FUlfTSU Qtidea I
,_ __ _._---_ .. _-_._ _-� .._._-_.__._�._-_._-._._-_ .._ _._ _._--_ ��-�.__ .._-�-_.,"-,--"��--._--=
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FIM-DE-SEMANA, 14/15 DE JUNHO DE 2008

- CAEP. - Central de Atendimento Especializado Peugeot: 0800 703 2424 - www.peugeot.com.br

Segunda a Sexta das 8h às 19h. Sábados das '9h às .13h. www.strasbourg.com hr . DIR(jA ESSE PRAZERII

Peugeot usa e recomenda lubrfftcantes TO'Tàl..

PeulI!"'t ,307 HB
,

Peugeot 307 SW Peugeot 307 CC Peugeot BoxerPeugeot 407 Sedan Peugeot 206 Escapade Peugeot Partner

5,

Jaràguá do Sul- (47) 3370-1900
Rua Reinoldo Rau, 414 - Centro

Blumené,\u - (47) 333 1-4500
Itajaí - (47) 3344-7000

Brusqu,e - (47) 3396-8661
Rio do Sul- (47) 3522-0686

'II
'

.' 1Io'IiíIíiO�

.'
--

Fotus semente para fl� ilustrativos. campanha "Dia P li diade Felrio de tãbrtea nas conceselenártas Peugeot". é válida de 04 de Junho até o dia 1"de Julhode 2008.Peugeot 206 HS sensation 1.4l Flex, 3 portas, ano/modelo 08108, pinturametálica Preto PerlaNera, atravésdo Peugeot On une- Frete Incluso-. Pfeço
público sugerido para vendá à vista através do Peugeot On Une: R$ 28.690.00 - 200'unidades em estoque na fábrica da Peugeot em Porto Real no Rio de janelro.peugeot206 HS Presence 1.4L Rex - D3 portas - Ar comãcionado manual- Direção HldráuUca - Vidros e travas eiétricas - Faróis de Neblina
AnolModelo.:08/08- Pinturasóllda - Frete Incluso-VaJortabelade R$ 39.290,00 -Valor promocional a partir de RS 34.990,OOcom RS4.300,OO de.bônus já in£luso-04 unldaáesem estoque nas Coooesslonáfias Strasbourg. Peugr.oI206 r;.W Escapade 1.6L 16V Flex,5 portas-Ar condicionado - DireÇãoHldráuflca
Vidros e travas elétricas - Rodasde Uga-F8rÓisde Neblina-Ragulagemde altura do banco.do mctcrtsta e regulagem dealturadosfarols- FreiosASS deséríe -Suspensão-reforçada�AnoInrodelo 08108, pintura sólida. Freie mclusn 1'11'1"1 IHlhlil::o sugerido parawnda à vista a partlr de AS 49.940,OO,preço pública
promocional sugerido para venda àvista apartir de AS 44.990,00 com bônusdeRS4.950,OO já Incluso -15unidades am estoque nas Concesslonârias strasbourg.Peugeot307 Sedan 2.0 FeUneAutomático- Complero +-CãmbioAulomaln.1 I 111,tlll! I" ru conéiclcnade digital bí-rene - FreiosASS - Almag duplo de série
-Sansnrde chuva ede ilumiJlação- CD playerMP3-AnoiModelo:07/0B-Rodade4IgaAro 16" � PlnturaSÓUDA-FreteNÃO Incluso-Valortabela de RS 68.600,00- PI:eçopromoclonal EXCLUSIVO parae Mêsde Junne de 2008 a partir d(� ijS�)!L!I\h I ih 1.1 VI',I,I cnm.oonusde-R$8.610,OOillCluso - 02 unídadesam estoque
nas concession:wS.Linha Peugeot 206 HB Feline 1.6 FLEXAutomátlC{l-Ar condicionadoOigitat,- Direção Hidráulica - Sensor de iluminação e sensor de chuva - Vidros e travas elétricas - Faróis de neblina - Rodas de liga leve - Freios ASS - At". 'M,,,Io'!o' !l7.l1l8 - Pintura sólida-Frete Incluso- Valor tabela de AS
49.950,00 -Valor promocional a partir deR$ 45.950,00 com RS4.000,OO·de bônus Já InclUso. - 02 unidades em estoque nasConcessiooártasStrasbourg.Peugeor3iJ7 SW2.0AllureMecânica-Teto panorâmico de vidro -Arcondicionado - ülreçâe Hldr:UII'I., l!t, AII"bags - FreiosAbs -CO PlayerMP3 - PinturaMetálica
- Frete Incluso -Apartlrde R$ 72.990,00-01 unl!jades em estoque nas Concessionárias StraslfoÜrjPl'àzod&vigêncladesta promoção é do dia 11/0612008 ao dia 01107J2008, ou enquanto durarem os estoques.Todos os financiamentos são sujeito a ,II" "\.. 11 •• ,, de crédito.,;s taxas podeÍ'ãD ser alteradasse houver
alterações stgnlficaHvas 00mercado ãnancelro.sem aviso prévio.Todas as fotos somente para fins Ilustrativos. Não_cumulativa para outraspromoções. Paramais Infprmaç08ssobre preços e condições especiais,CQllSulte umaConcesskmáriaStrasbour9
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.. 'Vai comprar ou trocar
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r

,

Por que, não vem aqui ?

. AUTOMÓ·VEIS·
-

,

.
.

••
't

.
.

.

Temos mais de 1 00'OFERTAS

.

,
.
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www.giovaneveiculos.com.br

EMAIS ...

�êm� alL�ompl �2
CORSA HATCH 4P 02
CORSA SEDAN 1.6 05
CORSA 4P OPCS + VIDRO 99
CORSA WIND 2P 97
OMEGA GLS 2.2 95

�gc ��I �P6atdM'lPC.s g�
GaL G3 4P CITY 8V + OPS 03

STRAOA AOVENTURll.6 2002 COMPLETA GOLF GL COMPL. 1.8 96
PALIO WEEK 1,5 8v completa 99
PALIO ED 4P ar + trava 98
FUSION completo 06

��C��cGJ-N18;�mgleto gb
KA 00
FIESTA:GL 4P COMPL. 00
FIESTA 1,0 4p c/dh 99
ESCORT ZETEC 4P c/DH+ OpCS 98
ESCORT SW GL compl + gnv 97
ESCORT HOBBY 95
ESCORT 95
ESCORTL 1,6 2P álcool 91
VERONA GHIA 4P cornpli-rd 93
307 COMVERCIVEL 138 CV 05
PEU, 307 feline aut. + couro 04
M. BENZ CLASSE A 190 01
SCENIC RT 2.0 COMPLETA 00
CLIO 1,6 COMPL, 07
CLIO SEDAN 1,0 16V completo 03
XT 600 04
FEZER 06
TWISTER 05
TWISTER 03
SUZUKI YES 125 06

, '.,,;ç".

T�MOS Murro MAIS OPÇOES!!!
CONSULTE-NOS

w .corn.br
Realizando sonhos

co PRARVE
SPACEFOXPLUS 1.6
ANO 2007 - TOTAL FLEX
COR BRANCA

Ar condicionado
Direção Hidráulica
Vidros elétricos
Travas elétricas
Espelhos eléíricos
Limpador e
desemcaçaoor traseiro
Rodas de liga-leve
Faróis de neblina
CD player

CLIO HATCH 4P
EXPRESSION 1.0 1tW
ANO 2007 - HIFLEX
CORPRATA

CELTAS
ANO 2006 - FLEX
CORPRATA

Air bag duplo
Ar condícionedo
,Direção Hidráulica
1>Umpadore
desembaçadcr traseiro
Travas elétricas
Vidros elétricos

Ar condicíonado
Limpadore
desernbaçador traseiro

UC RRO CONOSCO!

S$
SCEN/CRT
ANO 2003 - GASOLINA
COR CINZA

Air bag duplo
Ar condicionado .

CD player
Direção hidráulica
Faróis de neblina

Limpadora
desembaçador traseiro
Travas elétricas
Vidros elétricos

FOCUS SEDAN GL 1.6
ANO 2007 - GASOLINA
CORPRATA

Ar condtclonado
CD player
Desembaçador traseiro
Direção hidráulica
Espelhos elétricos
Travas elétrica
Vidros elétricos

Rua Angelo SCbioc.het, 80
Centro - .Jaraguá do Sul

Fone: 47 3275..113

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



� O CORREIO DO POVO
Iiii.i FIM-DE-SEMANA, 14/15 DE JUNHO DE 2008 VEícULOS------------

28�

, � '.

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 1014 - Centro

(em frente Posto Marechal)

UNO ELETRONIC 95,
AZUL, COMPLETO

FIORINO FURGÃO, 94,
BRANCA

VECTRA CD 2.0, 94,
PRATA, COM OPCIONAIS

TEMPRA IE 2.0, 4p, 93, MONZA SL, 4p, 94,
BRANCO,COMPLETO VERMELHO Cf OPCIONAIS

TEMPRA 2.0 8V, 93,
COMPLETO + GNV

APOLLO GL 1.8, 91, UNO MILLE 2PTS, 91,
CINZA, COM OPCIONAIS VERDE COM OPCIONAIS

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Fone: (47)_ 3273-7018
www.293veiculos.com.br

Rua João Planínscheck, 293, Nova Brasília, Jaraguá do Sul, se

---�-------�VEíCULOS

Agrale 1800 - ,1991 branco, diesel R$ 24.500
Ka GL- 2001, branco, gaso, a, te, lt.dt R$16.000
Corsa Super -1999, vermelho, gaso, te, R$ 16.000
Palio EOX - 4p 2000,branco, gaso completo-ar, R$ 17.500
Vectra GLS -1999, prata, gaso, completo, R$ 25.500
Chevrolet a 10- 3p 1984, branca, gaso, básica, R$ 10.500
Escort zetec -1.81999, verde, gaso, completo, R$ 15.500
Unomille ie -1996, preto, gaso, básico, R$1 0.000 :...

Santana CL-1800 i 1995, branca, gas/gn ,básica, R$15.000
Logus GL-1993, azu, gaso, básico, R$1 0.000
GoICL-1.6 1994, bege, gaso, básico, R$10.000
Blazer executive -1999, verde, gas/gn, completo, R$ 36.000
Premio" 1987 r cinza, gaso, básico, financiado

'

Gol plus - 2001, branco, gaso, completo-OH R$ 20.000
Kadettgl-1.81996, verde, gaso, te,lt,dt, R$10.000
Monza 2.0 Ise -1990, grafite, gaso, completo-ar R$ 7.500
Twister- 02 vermelha, gaso, R$ 7.500
Kadett SL e efi -1993, vermelha, gaso, básico, financiado
Palio ed - 1998, branco, gn/ga, ve,te, R$16.500
Chevi 500 -1993, branca, gaso, básico, R$9.800
Gol special- 2001, cinza gaso, básico, R$17.800
Corsa wind 1999, vermelho, gas.o, financiado
Chevette se -,1987, azul, alccol, básico, R$ 5.500
Verona GLX -1991, azul, gaso, completo, R$ 7.800
Gol GL -1990, branco, ga/gnv, básico, R$ 7.900
Gol CLI-1.6 1995, azul, gaso, básico. R$ 11.500
Parati S -1984, marron, alcool, básica, R$ 3.500
Escort -1985, branco, álcool, básico, R$ 4.200
CG 150 - sport 2005, preta, gaso, e/partida, financiado
Tipo -1995, preto, gaso, completo, financiado
Logus GLS - 2.01994, branco, gaso, completo, financiado

O CORREIO DO POVO ImFlM·DE_·SEMANA, 14/15 DE JUNHO DE 2008

Celta - 2004, branco, gaso, básico, financiado
CG 125 titan -1999, vermelha, gaso R$ 3.600
Marea - 2002, cinza, gaso, completa+bc, R$ 29.000
Palio EX - 1.0 2000, branco, gaso, dt,aq,te,a financiado
Tipo -1.6 ie 1995, grafite, gas/gnv, completo, R$1 0.500
Uno eletronic -1994, cinza, gaso, básico, financiado
Uno mille EP -1996, cinza, gaso, te,a,dt,lt,ve,aq, financiado
Uno fire - 2p 2002, prata, gaso, básico, R$ 16.000
Uno LX -1995, bordo, gaso, te, R$1 0.800
Golf mi -1.6 2002, preto, gas/gnv, completo, R$ 35.000
Quantum GL - 2000, vermelha, alcool, dh,ac,portele ,financiado
Parati GLS 1.8, 1997, prata, gaso,te,ve,dh,aq, a, R$17.000
GolfGLX 2.0 mi 1997, branco, gaso, completo, financiado
Voyage 1.6 GL 1988, azul, gaso, a, rll, som, R$ 9.000
Fiesta 1.6 flex 2005, prata, flex, completo, financiado
Opala diplomata 1990, azul, gas/gn, completo, financiado
Vectra GLS 1998, prata, ga50, completo, R$ 22.000
Monza Classic SE 1991, grafite, gaso, completo, R$10.000
CorsaHatch -1.4GL,96,branco, gaso,ac,te,velt,dt,a R$14.500
Corsa Champ, 1998, azul, gaso, te, ve, ac, aq, a, R$15.000
Vectra CO 1997, branco, gaso, completo, R$ 20.000 .

Chevete SL 1.61979, dourado, gaso, básico, R$ 6.000
Fiesta 1.6 Flex 2005 prata, flex, completo, financiado
Ka 1998, prata, gaso, básico, R$14.000
Escort I 1.61990, preto, alcool, básico, R$ 6.500
Escort Hobby 1.0,1995, azul, gas6, básico, R$ 8.000
Escort 1.8 i GL 1996, vermelho, gaso, básico, R$12.000
Golfmi 1.6 2002, preto, gas/gnv, completo, R$ 35.000
Quantum GL - 2000, 92, vermelha, alcool, dh, ac, portele
financiado
ParatiGLS 1.8,1997, prata,gaso, te, ve, dh,aq, a, R$17.000

Rua Walter Marquardt, 2670
Fone: (471 3370-7500

AS MELHORES TAXAS DE MERCADO
CARROS COM PROCEDÊNCIA·

O CLIENTE É ESPECIAL

ECOSPORT XLS 1.6L 2004 BRANCA
COMPLETO + CO �$�$i�oq�i:!o

Corolla XEI Autom.
2006 AC OH VE TR
ABS AIR CD AL

Uno SX 4p 1998 LOT; VE, TE
Fiorino Baú 1998
Gol Power 2002 OH, VE, TE, AL,

.

GO
Vectra GL 1998 AG, OH, VL ,TE,
OT, RLL+GNV
Sántana Evidence 1997 AL, OH, VE
,TE, OT, RLL
Escort SW 1.8 2000 AL, OH, GE,
TE, LOT, MT, GNV
Picasso GSX 2.0 2004 AG, OH,
LOT, VE, TE, BG
Uno Fire 2002
Escort GL 1.8 1997 AG, OH, TE,
ET, LOT
ASTRÀ HAGHT GLS 1999 GOMPL
+ GNV
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'S
10 DO POVO

CLASSI
OCO

Agora está ainda
.

mais fácil de
encontrar o que
você procura!

Anuncie
(47) 3371-1919 I 3055-0019

"

www.ocorreiodopovo.com.br

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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TINO) AUTOMOVEIS
CONSULTE·NOS

SOBRE CARRO Okm
DE TODAS AS MARCAS

CONFIRA ALGUMAS DE NOSSAS VANTAGENS

# Sem taxa de adesão;
Reduçãode 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;

�ua J�� �:n��:iO Ayroso, 80 3371-891953��_-1 �04_.IIII".E-MAIL: uniaosilver@netuno.com.br
._

9S

MESES

"I"'S

MESES

30.000,00 378,94 3"'5,65
35.000,00 368,26442,"10

505,2640.000,00
50.000,00 63"',58 526,08

63 ... 3060.00000 75789

70.000,00 8842"1 736,52
....0"10,52 84"',74
"1."136,84 946,95
....263, ... 5 "1.052,"17

FINAt£EiRA

PLANOS DE CONSÓRCIO
PARA VEICUlOS

... 3 .... 5700 2 ... 990

"'5.350,00 256,55
"'7.543,00 293,20
"'9.736,00 329,86

c.. .

'"
3924323.48000

25....9000

W.t:k¥£k.i._
ai kElf.k.f,_
at;eM'-W,f._
37.56500
38.77000
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EU, VOCÊ E O' NOSSO FIAT NOVO
.

: Que tal aproveitar as ofertas da JAVEL.
e sair pra 'jantar -deAMQR novo com o seu amor? r

... ou sair com seu amor, de AMOR novo?
.

: .. ou sair de AMOR 'r1(;vó
pra encontrar seu grande amor?

,
.

.

As dicas foram dadas.
A ordem dos amores fica com você.

<'

• Pa1l<> Ad\'enture '

.

l't��" rrt-l'rr-l't ;I. partir d..

��S3.8S"O tit fiat PUf\tt>
� �rfi. <k

.p�rl() rtx
3 I'�rtir cf..

R!28."O

SEW .

CONSIIRCIO �,'IAT Im!I!IIC4-t..:.- ,..
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..===SEMIIOVOS"evll8d••.e'.II..a•• ,.,IIIIda&Ie·E_""er-======:II"'·'

�C N,FIRA A F-E !�

, FRIA MESM.O
E FICAR DE FORA
DAS OFERTAS

SUPER QUENTES
DREAM CAR

.� INVERNO.

1'0[0 f.8 Flex'O Im�,

Completo. Prata

IJari· ,
(fillS}

VISITE I OREI. CIR lESTE SAalDO [CONHEÇIOUIRIS OfERTIS.

- Jarag"!ó do SuJ.:, �ua José Theodoro Ribelro, 658 - a. Ilha .pa Figueira.
_

,- •

.'
�. '. f '-.' ••

-

j

Aberto de Segunda. o Sexta-feira das 8:30hs às 19:00hs_' Sóbodos até os 12:00hs.

"Imagens de cunho ineram�nte ilustrativas. �Ofertas váti'ctas."até 13/0612008. "Fi�anciamento sújeito a aprovação cadastral.'

ORE:AMCAl"l

307 FELINE 2.0 2006
R$ 50.000,00

Í't PEUGEOT - Preto

Portas, Air Bag,
larme,Ar

Condicionado,
Ar Quente, Des. .

Traseiro, Dir. Hidr.,
Insulfilm, Limpador
Traseiro,Manual,

.

Retrovisor Eletrico,
Rodas De Liga Leve,
Trava Elétrica, Vidros
Elétricos

NESTE MÊS,
NACOMPRADE
SEU VEÍCULO,
GRATIS
�..
...,

'.

vÉíCUlOS SUPERANDO EXPECTATNAS

rasero,
ir. Hidráulica,
nsuifllm, Manual,
etrovsor
leíríco,
odas De Liga
eve, Trava
létrica,
idros Elétrtcos

�k!BVfJÔ/l,.�..
FR

Av. !'A.al. Deodoro da Fonseca, 557 .. Centro - Jaraguá do Sul
.CO..

�--_ .

""""'" .__,_
. Fone: (47) 3274.4444 Fax: (47) 327:4.4441 18409-6976 .�

EMMENDORFERCOMÉRCIODEVEíCULOStTOA
. emmendorfer@emmendoifer.com.br &.CHEVR.OI.ETJ' z»

___________'"--______ _ �_ .. __�--- _� ........_ _"".m,�MfI""_�MX1=y,j"_''fFI,,'I?��_...___.....,___._-'""'"--
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'" Av. Pref. Wal.demar 'Grubba n° 3841
Centenário' auto-facil@uol.com.br

(47) 3372 - 0011'

Mota CG Titan 150cc 2005. R$3.900,OO
L....

Fone:
�

�3371-1743

veiculas
3370-3113

Av. Prefeito Waldemar Grubbà, 4040 - Centenário -laraguá do Sul
, www.streetcarveiculos.,com.br

.. - - - - - -- - - - - - - - - - - -:- - - --,
I Financiamos: I
I * Carros Caminhões à partir de 1976 I
I

Refinanciamos: I
I * Carros a partir de 1990 I
I * Carros a partir de 1980 I
·1 I

II Syc red.
F.inanciamento para veículos:

:* A partir de '1997 até 60x
* A partir de 1994 até 48x

: FINANCIAMENTOS :
I Fone: (47) 3055·3400 " I
I I
r Correspondente Bancário: .

I
� Rua Reinoldo' Rau, 60 - Sala 02 - Centro

I BancoQaycoval � BANCO'P,AULISTA Market Place - Jaraguá do Sul- SC I
._-----------------------

Polo Sedan 1.6 AnD 2006 RS -42.990,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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x'· ?,.

ECOSPORT XLS 1.6 04 AC DH
VE TE FN RLL DT LT

C3 GLX 1.6 16V 4PTS 04 AC
OH ASS VE TE RE OT LT FN PE

, RLLCOURO

PICASSO EXL 2.0 16V 04
ACD DFt AB4 VE TE RE FN
ABS RLL COURO

206 SELECTION 4PTS 1.0
16V03ACALVETEOTLT

PAllO ELX 4PTS 08 OK AQ
KIT SPORT PRE SOM FN
METALICO

PAllO FLEx',4PTS OK 08 AC
OH VETE LT OT KIT CELEB. II .. �

•. 'SIENA FIRE 1.0·FLÉX 4R;TS 08
KI'\C OH OJ VE TE

(47) 3370-3015
ANTES DE COMPRAR SEU CARRO NOVO ...

CONSULTE-NOS

Rua Presidents Epitácio Pessoa 570 , sala 02 - Jaraguá do Sul - Santa Catarina

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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�tJjfJ�ílamn
www.marcollamultimarcas.com.br OJ

LB AUTOMÓVEIS.

Sua melhor escolha está aqui!
(47) 3373·4047

COMPRE O SEU CARRO DE PARTICULAR E FINANCIE CONOSCO

97'A O KM ATÉ 60X, COMATÉ 100% DE FINANCIAMENTO

FINANCIAMENTOA PARTIR DO ANO 1980 A OKM

Ibautomoveis@hotmail.com
SR 280, Km 60, na 329 • Imigrantes· Guaramirim· se

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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.

SUA AVENTUR ,OM ,SEGUR�NÇA. &

RACK,�E BAGAG'EIROS .PARA /rODOS:"ÓS"MODELO
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Pneu em

superpromoçao
na DPaschoal

90
,iguais

Total: R$ 11"1,60. '.

ta. R$ 109 905,9%-AVlS .
'

Rua Walter Marquardt, 170 - Vila Nova - F. 2106 - 1100

MULTI(J()M
SEGURANÇA ELETRÔNICA

• Portão eletrônico
• Interfone
• Alarme
• Controles de acesso

• Câmeras - cftv

INSTALAMOS ALARMES NAS PRAIAS

473273·7226 I 9171·1023
Rua José Narloch, 1456 - São Luis
multicom. jgs@brturbo.com.br

Oração Conversa com Jesus
Converse com Jesus todos os dias durante
9 dias, orando: Meu Jesus eu vós depositei
toda minha confiança. Vós sabeis de tudo
pai e senhor do universo, soiso Rei dos

Reis. Vós fizeste o paralitico andar, o morto
voltar a viver, o templo sarar, vós que vedes
minhas angústias, as minhas lágrimas, bem
sabeis divino amigo como preciso alcançar
de vós esta grande graça (pede-se a graça
com fé). Fazei divino Jesus, que antes de
terminar esta conversa que terei convosco
durante 9 dias, eu alcance esta graça que
peço com fé. Como gratidão publicarei esta
oração para que outros que precisam de vós

aprendam a ter fé e confiança na nossa

misericórdia, Ilumine meus passos assim
como o sol ilumina todos os dias ao

amanhecer e testemunha a nossa conversa.

Jesus tenho confiança em vós. Cada vez
mais aumenta a minha Fé. Por graça

alcançada. LD

t� PESSOAIS' -

.

NOVENA Virgem Maria,
rezai 9 ave-maria .

durante 9 dias, fazer 3
pedidos, 2 difíceis e 1

impossível. Publicar no
90 dia mesmo sem fé.
Verá o que acontece. LO

wBar
EnContro DOS amigos e casaiS

ShOW De streer tese.
com maiS �e 15 mUllleres

Aberto de Segunda a Sexta,
Horário: das 15hOQ as 3hOO
Rua Joaquim Francisco de Paula, 105
Chico de Paula

Tel. 3273.2347.1· 8853-971

(047) 3273-6433
dwcarimbos@hotmail.com
dwcarimbos@brturbo.com.br

• CARTÕES DEVISITA' CARIMBOS' FLYER'S' PANFLETOS'

CARIMBOS
TOMÁTICOS
PARTIR

$ 12,90
CARTÕES DE VISITA

A PARTIR DE

R$ 4�,80
�OM
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NA TROCA DE ÓLEO E FILTRO
É CORTESIA A VERIFICAÇÃO DE:

- Sistema de freios
.

. - Suspensão
- Sistema elétrico

- Injeção eletrônica
.

- Lavação de aparência.
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Já 'sou se tudo o que
A •

voce comprasse viesse
com ALGO GRÁTIS?
NA RENAULTVEM.

Rede Renault. Mais de 150 concessionárias no Brasil.

Libert ITA}Aí
/3341-3341

}OINVILLE
3145-3145

jARAGuA DO SUL I3274-0000 ,

SEMINOVOS
BLUMENAU

.

3340-7700
BLUMENAU
3 144-3 I�4

Para maiores informações consuãe a concessionária Renault Libertá, 1) Valores anunciados para Megane Sedan Expression 1.6 l6V Hi-Flex 4P 08/08, Megane Sedan Expression 2.0 l6V automático 4P 08/08 e Megane Grand Tour Expression
1.616V Hi-Flex4P 08/08 válidos apenas para compras via internet. 2) Consulte a concessionária.Renault Libertá para mais informações sobre financiamentos ernaté 72 vezes para Logan. Financiamento pelo CDC( Crédito Direto aoConsumidor)
ou leasing realizados atrvés da Cia de Crédito, Financiamento e Investimento Renault do BrasiLCrédito sujeito a análise e aprovaçâo'de cadastro. Taxa·deAbertura de Crédito(TAC) e IOF não inclusos para todos os veículos. Pintura metálica não'
inclusa"exéeto para Megane Grand Tour Expression 1.6 l6V Hi-Flex 4P 08/08. Frete incluso para todos os veículos enunciados. Unhas Megane Sedan, megane Grand Tour, logan e Sandero com 3 arias de garantia au 100.000 km, o que ocorrer
primeiro, condicionada aos termos e condições do Manual de Garantia e Manutenção. Ofertas v�lidas até 30/06/2008. As imagens são 'meramente ilustrativas. Alguns iiens mostrados são opcionais e/ou acessórios. Preserve a vida. Cintos de

segurança em conjunto com air bags podem.salvarvidas.

..
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1
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-1

r·--·--·-
.. _-_··__ ····_=·····,·=_·_·_· .. -

I

INFORMÁTICA I TECNOLOGIA

1
i

,I
.'

18/07 (Sexta-Feira) Entrada R$ 5,00

19:00 - Starboys ZerInIlo Show

20:00 - Bike 1iiaI e Moto Trial Gas Gas - SP

21:00 - FreeStyle Show EItoo Becker e aa

22:00 - PRoroRK Alto GIro Show - SP

07:00 - Alvorada Festiva

09:00 - Largada do Encontro

15:00 - Chegado do Encontro
17:00 - Sorteio das Motos

-- ---- - ---

}!.
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PRODUTOS & SERViÇOS----------

AGORA EM NOVO ENDEREÇO:

...::Ru:a:..:D:o:::m:::in::.!g�o:.sida:,:N�O�V�a,�4�O�3�{p�r�ÓX�im�O�a�St�U;di�O�F�M()icoimle�s�ta:c:io:::�iam:::e�n�to�p�r�ó�pr�iO�)�:�:::�1iIíIMicro Computador .lntel Notebook Acer AS5315
Celeron 430 1.8Ghz
PROCESSADOR INTEL CELERON 430 1.8GHZ
PLACA MÃE PHITRONICS
MEMÓRIA 1024MB DDR2 PC667
HD 80GB 7200RPM SATA 2 SAMSUNG
GRAVADOR OVO (grava dvd, grava cd, lê dvd, lê cd)
TECLADO
MOUSE ÓTICO
MONITOR 15" LCD AOC C/ MULTIMIDIA LM522

* Processador Intel Mobile Pentium Dual Core 1.73 GHz.
* Memória 2048 MB DDR2
* Disco Rígido (HD) 160 GB
* OVO Super Multi Gravador e Leitor de CO/OVO
* Tela 14.1" WXGA Cristal Brite
* Placa de Vídeo Intel X31 00
* Câmera Integrada Crystal Eye
* Wireless 802 .11 big
� Licença Windows Vista Home Premium
* Cor: Grafite

* Processador Intel Celeron 550 2.0 GHz.
* Memória 2048 MB DDR2
* Disco Rígido (HD) 120 GB
* OVO Super Multi Gravador e Leitor de CO/OVO
* Tela 15.4" WXGA Crlstal Brite
* Placa de Vídeo Intel X31 00
* Câmera Integrada Crystal Eye
* Wireless 802 .11 big
* Licença Windows Vista Home Premium

c/ maleta
de brinde!!!

GUITARRA WI.RELESS '

GUITAR HERO PARA PS2

ENAS

R$99,90À VISTA

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



-----------PRODUTOS & SERViÇOS

XBOX360
apenas

.449,00
8x sem juros

PLFT'-r'ST'RTfOn :a

apenas

1.449,00
8x sem juros

�_r��
I'IaySlatlQn.2
apenas

499,00"
- aOHeS

ta Iu:D@PJt
..Acuss"
âmCDl�Jt9a:e
£JPJ:)@sfipc:lV'�Jtt;es

Viduc G�@s c!@ ficcIcI& CIS *ClPCc:IS
@ "I'tIzdfie "I'tIcd.& !

apenas

1.280,00,'
8x sem juros

'tltor X.
Informática &
Automação

DCOMPUTADOR AMD +

LCD :IS"
sadorAMD Sempron LE-1150 + 2.0GHZ
ãs SN!R

Mem6ria 512 Mbytes DOR2
Placa de Vídeo lnteqrada
Olive Leitor de Cartão 6X1 Preto
Hard Disk 80 Gbytes Samsung Serja�ta
Gabinete 4 Baias ATX
Gravador de DVD
Teclado Padrão ABNT2 PS2
Mouse Óptico Ps2
fax Modem 56K

íxas de Som Acústicas
nítor LCD 15"

dor 3DOVA deBrinde

• RS'1.199,00 à Vista
-

.Unem a'e24 " de R$ 75,00

(47) 3273-0090 / (47) 3371 ..0155
�ua. Marina Frutuoso 873 - Centro - Jaraguá do Sul - se
f'c. '''X I n til", c ®Qn II com - fatorx automacao@gmaii.com
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r:m O CORREIO DO POVO.
I

FIM-DE-SEMANA, 14/15 DE JUNHO DE 2008 PRODUTOS &SERVIÇOS�---------

ESCOLA DE CABELEIREIRO ClEM SAHB
JARAGUÁ DO SUL/SC

Cerfiflcado-reconhecido pela Secretaria
Estadual da Educação Portaria E nO 186

28/12/1999 - Registro nO 4480

IMAGEM PESSOAL:
- Cabeleireiro - Estética Facial e Corporal'
- Manicure e Pedicure - Unhas Artísticas
- Depilação - Maquiagem

TÉCNICAS DE MASSAGEM:
- Qualificação em Massoterapia
- Shiatsu
- Quiropraxia
- Massagem na Cadeira Ergonômica

Vagas
Limitadas.

Confirme a sua!

Idiomas

Inglês
Básico. Intermediario. Avançado

Office Profissional
IPD.Windows. Wold. Excel;
PowerPoint. Interne!

Office Avançado
Word. Excel. PawerPoinl

Editoração,Gráfica
CorelDraw, Photoshop

AutoCAD
- 2D - Básico. 3D - Avançado
SolidWorks
Sketchs, Features,
Assembles, Drawings
KIDS
O Computador, Cuidados,
Softwares.lnteme!

Secretária Administrativa
120hlaula

Assistente Administrativa
120h/au1a

����enção de Computadores
RH I Departamento Pessoal
120hlaulo

Web De.signer
Flash. Oreamweavar.
Fireworl<.s, P,ubUcação FTP

Web Master
- -

HTML. ASP I PHP

Rua João.Januário Ayroso, 1723 47 3273 7143Bairro Jaragua Esquerdo -

.

MATR"íCULAS ABERTAS

HABILITAÇÃO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM - período noturno
Início das aulas: AGOSTO 2008

*Sem taxa de matrícula
*Primeira mensalidade em Agosto/200B
* Convênio para estágios remunerados

�JA,
RAGUÁ

_

ESCOLA TÉCNICA DE ENFERMAGEM JARAGUÁ
Rua profa Adélia Fischer, 303 - Baependi (ao lado KG Motos) Jaraguá do Sul- S.C.

Tel.: (47) 3376-4296 i escolaetej@gmaiLcom
-

AULAS
PARTICULARES
PARA AlUN-OS DE
10 AO 90 ANO

Reside no Centro.
Tr: 9902-0378
cf Claudia

Contrata-se EngO .Civil ou
Supervisor de Obras com

conhecimento na área de
Pisos Industriais.

Interessados enviar
curriculum ou contato

por telefone. E-mail:
comercial@sitewp.com.br
Tel: (47) 3370-5995

�fRtCUI.AS AB�RfAS
BERÇÁRIO - MATERNAL

JARDIM - A,POIO
Próximo ao Posto Marcolla e Weg -I

ceicolmeia@yahoo.com.br
Fone: 47 3372-1123

'DETETIVES
PARTICULARESPrecisa-se

de instalador
de som

automotivo.

Tr: 9948-0150

Investigação em Geral, Civeis e

Criminais, Comércio, Indústria, Furto,
Roubo, Sinistro em Geral, Contra

Espionagem Industrial,
Desaparecimentos, Extra-Conjugal,

Investigações Trabalhistas

(47) 3372-0556
9912-8114

, ATENDIMENTO 24 HORAS
(BRASIL E EXTERIOR)

Tr. 3371-7089
ou 8838-6051.

----- ------�- ----�------Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



����������PRODUTOS & SERViÇOS

ores hulllClllOS.Mais ..recursos.,M
TRABALHO TEMPORÁRIÓ , REj:RUTAMENTa E SELEÇÃO," CONSULTORIA. EstAGIaS

'. Rua Henrique Piazera, 103 - Centro Tel. 3276-0700
www.grupometâ.comj A

JARAGUÁ DO SUL ENGENHEIRO CíVll / ARQUITETO
Ensino Superior Completo. Conhecimento com

execução de obras (ed�icios residenciais).
Disponibilidade para atuar em Rio do Sul ou �ajal.
ESTÁGIO EM ENGENHARIA MECÂNICA
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 mecânico.
FAMACEUTICO (A)
Disponibilidade para atuar em segundo turno.
Ensino superior completo.
FAMACEUTICO (A)
Disponibilidade para atuar ell) horário normal,
no bairro Ilha da Figueira. 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.
LAVADOR DE AUTOMÓVEIS
Desejável conhecimento na função.
líDER DE SETOR

Desejável estar cursando ensino superior ou
técnico no ramo metal mecânico.
Conhecimento com pneumática; elétrica;
mecânica; bem como a liderança de pessoas.
MECÂNICO DE AUTOMÓVEIS
Desejável estar Cursando 2° grau.
Conhecimento em mecânica geral de
automóveis.
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO
Conhecimento na função no ramo têxtil; com

no bairro Chico de Paula. Desejável ensino
médio completo ou cursando.
AUXILIAR FINANCEIRO
Cursando ensino superior. Disponibilidade para
atuar em horário normal no bairro ilha da
figueira. Desejável conhecimento em escrita
fiscal.
AUXILIAR DE PADEIRO
Disponibilidade para atuar em segundo turno.
Desejável ensino fundamental completo ou

cursando.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO
Disponibilidade para atuar em Schroeder no

primeiro terno. 2°'grau incompleto.
AUXILIAR DE VENDAS
2° Grau Completo. Conhecimento na Função.
Desejável conhecimento no ramo de
cosméticos e estética. Disponibilidade para
atuar em horário comercial.
COSTUREIRA
Disponibilidade para atuar no primeiro ou

segundo turno. Desejável conhecimento em

reta e overlok.
COORDENADOR RESTAURANTE
Ensino Superior Completo em Nutrição ou

Técnico em Nutrição. Necessário registro no

CRN. Conhecimento na elaboraçâo de cardápio;
liderança de equipe em cozinha industrial.
DESENHISTA
Ensino técnico ou superior em andamento ou

1:ompleto. Conhecimento em solid works.
ELETRICISTA INDUSTRIAL
Curso de Elétrica. Conhecimento com

montagem de painéis elétricos.
ENGENHEIRO MECÂNICO
Ensino Superior completo. Disponibilidade para
atuar no bairro Ilha da Figueira. Conhecimento
na função no ramo metalúrgico com montagem
de máquinas.

teares circulares; setap e regulagem.
Disponibilidade para atuar em horário normal
no bairro São luiz.
MOTORISTA
Necessário possui carteira de habilitação I,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
Conhecimento na função
OPERADOR DE CORTE
Conhecimento na função com corte manual.
OPERADOR DE PRENSA
Colihecimento em prensa no ramo

metalúrgico.
OPERADOR DE SERRA
Desejável curso de desenho técnico mecânico
e 2° grau completo.
OPERADOR DE INJETORA
Disponibilidade para atuar no terceiro turno no
bairro Vila Lenzi. Desejável! ° grau completo
ou cursando.
PINTOR INDÚSTRIAL
Conhecimento em pintura a pó.
PROJETISTA MECÂNICO
Cursando Ensino Superior ou Técnico.
Conhecimento na função e em Solid Works.
RECEPCIONISTA DE PORTARIA
Disponibilidade para atuar nas proximidades
da Barra do Rio Cerro. Desejável
conhecimento na função li 2° grau completo
ou cursando.

TAlHADOR (A)
Conhecimento em talhação manual e enfestar.
TELEMARKETING

Conheqimento na função e disponibilidade
para atuar em horário comercial.

.

SOLDADOR
Conhecimento na função com solda: MIG.
VENDEDOR (A) EXTERNO - SETOR
ALIMENTíCIO
Ensino Médio Completo.
ZEI:ADOR (A)
Disponibilidade para atuar em horário normal,
no bairro Vila Lalau.

Administração ou Finanças. Conhecimento
com cooperativa de crédito; técnicas de
vendas.
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.
GERENTE INDUSTRIAL -CONSTRUÇÃO CíVll
Desejável estar cursando Ensino Superior.
Conhecimento em processos e gestão de
pessoas.
MECÂNICO DE MÁQUINA DE BORDADO
Desejável estar cursando Ensino Técnico.
Conhecimento na função no setor de
bordados.
OPERADOR DE ESTAMPARIA
Disponibilidade para atuar em Guaramirim no

segundo turno. Desejável conhecimento da

função.
.

PROGRAMADOR (A) DE PCP - RAMO
TÊXTil.
Conhecimento na função no ramo têxtil.
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 arquttetura ou curso

de designer de interiores.
VIGILANTE

Desejável conhecimento na função.
Disponibilidade para atuar no terceiro turno na
cidade de Guaramirim.

'

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
TElEFÓNICAS
Desejável estar cursando Ensino Superior.
Conhecimento em análise de contas
telefônicas.
AJUDANTE DE MOTORISTA
Disponibilidade para atuar no bairro Chico de
Paula em horário normal e segundo turno.
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.
ATENDENTE DE CARTÃO
Disponibilidade para atuar em segundo turno.
Desejável ensino médio completo ou

cursando. Conhecimento em informática.
AUXILIAR DE ELETRICISTA
Disponibilidade para atuar na Ilha da Figueira.
Conhecimento da função.
AUXILIAR DE ELETRICISTA
Disponibilidade para atuar nas proximidades
da Barra do Rio Cerro. Desejável
conhecimento da função.
AUXILIAR DE EXPEDiÇÃO
Disponibilidade para atuar em horário normal

ANALISTA DE RH
Cursando Ensino Superior ou completo.
Conhecimento em ISO e SASMAQ; rotinas
trabalhistas; encargos trabalhistas; cartão
ponto;
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Desejável estar cursando ensino Superior.
Conhecimento em Auto Cad e 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.
CAIXA
Ensino Médio Completo. Conhecimento em

produtos bancários.
COORDENADOR DE OPERAÇÕES _

Ensino Superior Completo em Contábeis;
� --- - - - -- - - �-- --

Os interessados devem comparecer com sua Carteira de Trabalho na Meta Recursos H�anos
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PRODUTOS & SERViÇOS---------

www.back.com.br
ex\a-Ieira das 8:00 as 11:30 e das 13'30

. n\o: de segundaas. as 17:
orário de a\endlme ,

VAGAS URGENTES!!! VAGAS PARA JARAGUÁ DO SULselecao.jaraguadosul@back.com.br

AGENTE DE ATENDIMENTD / RECEPÇÃO - Ensino médio completo, instalação elétrica, Horário comercial.
informática, conhecimento em excel. Facilidade em atendimento ao

público, Horário: das 13:00hs às 22:00hs e sábados alternados, MECÃNICO DE MANUTENÇÃO DIESEL - Conhecimento com

manutenção de máquinas agrícolas,
AUXILIAR DE INSTALAÇÃO DE SOM AUTOMOTIVO - Noções sobre
instalação elétrica, Horário comercial. OPERADOR DE EXTRUSORA - Ensino fundamental completo.

Conhecimento na função em indústria de materiais plásticos.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO - Para atuar em primeiro, segundo e terceiro
turno, Operação de centrífuga, secadora e rnãquma de lavar industrials. OPERADOR DE INJETORA - Ensino fundamental completo,
Residir nas proximidades do bairro Ilha da Figueira, Conhecimento na função em indústria de materiais plásticos,

AUXILIAR DE PRODUÇÃO - Para atuar em horário normal. Residir nas PROJETISTA - Ensino médio completo, Conhecimento em Solid Works,
proximidades do bairro Ilha da Figueira, Auto Cad e projetos de rnáquínas para indústriametalúrgica,

CALDEIREIRO - Ensino fundamental completo. Conhecimento com SOLDADOR - Curso profissionalizante em solda ou caldeiraria, Desejável
indústria metal mecânica, ter noções de mecânica, pneumática, hidráulica e desenho,

Conhecimento em solda oxiacetilênica, elétrica e mig,
CALDEIRISTA - Ensino fundamental completo, Experiência com operação
de caldeira a vapor com abastecimento manual ou lntorrnafizado. TECELÃO - Conhecimento em tear circular ou retilíneo,

ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO - Ensino médio completo, TORNEIRO MECÃNICO - URGENTE - Ensino fundamental completo,
conhecimento em manutenção de empilhadeiras, carteira de motorista, Conhecimento em leitura e interpretação de desenho técnico e torno

disponibilidade para viagens, Horário normal. convencional.
'

ESTÁGIO EM ELETROMECÃNICA - cursando ensino técnico na área, VIGILANTE - Para atuar como horista. Preferência ensino médio
Para atuar na área de montagens de máquinas, completo. Possuir curso de vigilante EM DIA, Desejável conhecimento na

função,
.

FRESADOR - URGENTE - Ensino fundamental completo. Conhecimento
em leitura e ínterpretação de 'desenho técnico e fresa convencional. VIGILANTE - Para atuar como volante. Preferência ensino médio
Horárionormal.' completo. Possuir curso de vigilante EM DIA, CNH AB permanente e

motocicleta própria. Desejável conhecimento na função.
INSTALADOR DE SOM AUTOMOTIVO - URGENTE - Conhecimento em

Rua Victor Gaulke, nO 70, bairro Czerniewicz; próximo à SCAR e Hospital Jaraguá.

Você profissional que busca uma oportunidade ou um novo

desafio no mercado de trabalho, compareça a Premier,
realize a sua entrevista e conquiste a sua vaga!
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (Área Alimentícia, Madereira, Metalúrgica e Têxtil)

, Para atuar nos bairros Água Verde, Barra do Rio Cerro, Centenário, Ilha da Figueira e Santa Luzia.

GERENTE DE CONSÓRCIO - Para atuar em concessionária

- Auxiliar de Corte
- Auxiliar de Cozinha
- Auxiliar de Tecelagem
- Auxiliar de Tinturaria
- Costureiras - Jarag'uá do Sul e Schroeder
- Cozinheira
- Designer Gráfico
- Eletricista automotivo
- Eletricista industrial
- Encarregada Limpeza
- Engenheiro Mecânico
- Fresador
- Impressor Flexográfico

- Mecânico Máq. Costura
- Montador Mecânico
- Porteiro
- Projetista
- Serralheiro
- Soldador
- Torneiro
- Vendedor de Veículos
- Vendedor Externo (rótulos e

etiquetas cf experiencia)
- Vendedor de acessórios
automotivos
- Zeladores

"vagas para ambos os sexos"

Desejando ser atendido pelo Cabeleireiro Moia, agende seu horário (de 4a feira a Sábado)
'"

Universidade do £ahelo
Rifa Bern�rdo Dornbuschr 2067 - Vita j,alau

�
.

(47) 3376-4587:'k.
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R$ ·1.399,00
1+12 de R$137,57*

----------PRODUTOS & SERViÇOS

Rua Quintina Bocaiuva, 281 Sala 1 - Centro Fone: +55 (41) 3310-3505 I E-Mail: tecspot@terra.com.br

SEJA TÉCNICO EM COMPUTADORES

'CURSO DE MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE PCs
.

.

- Arquitetura do Computador
- Eletrônica, Redes, Internet
- Formatação, Instalação e Configuração de sistemas
- Identificação de problemas e suas soluções.

��Q�!Q£gI�!1
Rua: Epitácio Pessoa, 85 - Centro

Maiores lnformações
Fone: 3055-2021

ESCOLA
• Maior Escola de Idiomas
de São Bento do Sul

• 15 anos no Mercado
• Aulas com Áudio e Video
- Viagens de Estudo

PREÇOS DO CURSO
• Básico R$ 59.00 a.m.

·Intermediário R$ 79.00 a.m.

• Avançado R$ 99;00 a.m.
* parcelas equivalentes o

1 semestre pago em· 6 vezes.NíVEIS DE INGLtS
• Básico • 4 semestres
• Intermediário· 1 semestre
• Avançado· 3 semestres

• Material R$ 45.00 Poro qualquer Nível

ligue e assine!!! 3371-1919

Processador Intel Dual Core E2140
Placa Mãe PcChips Som/Rede/Vídeo

Memoria 2048MB DDR2-667
HD Samsung Satan 450Gb 7200

Gravador de DVD LG GH20NSIO Sata
Monitor LCD 17" AOG 716SWX

Pr oção!!!
Computador PC Work

Processador Intel Celeron 430 1 .8Ghz
Placa mãe Gigabyte com som, video e rede
Memória 512MB OOR2
HO 80Gb 7200RPM Sata
Gravador de C8 e OVO

. Kit Gabinete 4 baias ct tente Atx
Mouse óptico, Teclado e Caixas de som

Estabilizàdor 300Va
Monitor GRT 17" Sarnsunq, O 00

� �O "s\a\\\
f\$ -, .-, a'\J\

Opção de parcelamento
em até 24x (consultar)

".

LIGUE E RESERVE O SEU!

(47) 337"1-6642 t n t o r m u.s t c e

Rua Epitácio Pessoa, 723 . Centro - Jaraguá do Sul - SC I sansen@sansen.com.br

Tela: 15,4nWidwscreen
Web Cam 13 Integrada

R$ 1.690,�
1 +12 de R$165,39*

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



CANTINHO ANIMAL-----------

Duh
HOSPITAL - CLíNICA VETERINÁRIA - PET SHOP - CANIL

3274-8944 I 3275-1141 I 3275-1788

CliNICA VETERINARIA

3372-2614
Rua BernardoDornbusch, 2181- Vila laia

BANHO A PARnR DE

R$10,OO

Shopping Center Breithaupt - G1 - Sala Q17

3275-6101

(47) 3370-1645
Rua Fritz Bartel. s/n?

Baependi - Jaraguá do Sul

-

��lft-fDuriarll¥ctrny's®
HOSPITAl- CÚNICAVETERINÁRIA - PET SHOP - CANIL

3274-8944 1·3275-1141 1 3275 ..1788
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---------VARIEDADES O CORREIO DO POVO IESABADO. 14 DE JUNHO DE 2008

.

Por Jéssica Ehmke Kraetzer
.

recepCQo@ocorreiodopovo.com.br

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

Os filhos.e nora de Elcidio e Ruth,
desejam felicidades para o casal

que completou Bodas de Prata
(25 !lnos) dia 10

Parabéns para Diane Karoline
Müller, que completou 16 anos

dia 2. Felicidades de toda
sua família e amigos

Casou dia 31/5, !) casal Rogério
Napol&Õo e Luciano Berlink M.

Napoleão. Felicidades!

Na fóto o casal Claucia Adriana Knilesel e
Elton Edgar Jantsch, que comemoraram o Dia dos
Namorados e 5 meses de namoro. Parabéns!

Em click .

especial para
coluna foto do

encontro
ex-bandeirantes

de Corupá.

• A"

11 Parabéns para Thusnelda Müller
Lenke, que trocou de idade dia 5, .

e junto com seu marido Alfredo
Lenke comemorou Bodas de Cobre

. (61 anos) em niarço. Felicidades
de seus netos e bisneto.

Parabéns para Vanessa
Luisa Wendorff, que troca de
idade dia 19. Ql,lem deseja
felicidades são seus pais,
afilhada e namorado.

ÁGUAS DE GUARAMIRIM
, Água fonte devida, de d.senvolvlm.nto

Amanhã o casal Norberto
e Elviara Schuster, comemora Bodas

de Rubi (45 anos).
Quem manda os parabéns são

os filhos, noras e netos.
.

A equipe da FB Fotografias deseja
.

felicidades para Inara Saffier, que
trocou de idade dia 9.

Felicidades ao casal Ana Fuzzye .

Ivanildo Dalcanalli, que comemoraram
.

o Jubileu de Ouro junto com os

filhós e amigos dia 31/5.

A namorada Simone manda
um beijo em comemoração

ao Dia dos Namorados, e pelo
al'!iversário de namoro que será

dia 20;

,Todo o pessoal da Gráfica CP, manda os parabéns para Regiane (18),
Jenethen (19) e Maria (20), que trocam idade esse mês. Felicidades.

.: Extensão de rede na localidade Ponta Comprida
- Extensão rede Caixa d'água - caixa econômica

-limpezas periódicas de decantadores, floculadores,
filtros e poço de captação

. Ativado funcionamento do floculador N°1
-

-Instalação de Registros de Manobra e Registros
de descarga de água em diversos pontos da cidade

- Aquisição de um veiculo modelo GolO Km
- Çompra de uma Bomba para captação de água bruta

Melhorias Realizadas:"
- Ajardinamento da Águas de Guaramirim
- Atendimento via 0800 24 horas por dia
- Humanização do atendimento ao cliente
- Tampas para os reservatórios

- .

.• Automação e ajuste das comportas dos filtros
- lixeiras de Coleta Seletiva.
- Revisão e manutenção de todas as bombas
de captação de água bruta

- Extensão de rede na Rua Oliveira, no Bairro Corticeira
DIVERSAS OUTRAS OBRAS LICITADAS

JÁ ESTÃO PROGRAMADAS
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, A tâmara qe Dlr.igent� tojistas de'
, Jarag�º do surpromo mais
u!fia ediçõo do 'projetb "Büncaodo .

DO Bairro". A iniciativa vi�a propôr-
· cionar lazer às crianças, e 9 integrg
çõo ao cgmunidade. o eventqrserlÍ ..
rea lizadO po estacionamento da e�-;
co191oiz GonzQ9a Ayroso( no Bairro

·

Jpraguq 84� das 9h às 16h. Para os

,interessados, oJJt£as. inforlT!açõ�s
· pelo telefone: 3n5-7083;

ALUGA-SE:
Casa mista, 3 qtos,

sala, coz, bwc, situada

naR, Paulina

Krueger Lescowich.

Tr: 3370-8411 -

APÓS 17h30min.

LOTERIA
lOTOFÁCIL·

CONCURSO N° 331

01 � 03 - 05 - 06 - 01
12,-13-15-16�18
19 - 21 - 22 - 23 � 25

CON.CURSO Nó 1912

.

VITRINE-------�--

Ajuda Voluntária
Q, Gama (Grupo de Apoio Mõos Amigas) realiza reuniõo todas us quartos-feiras, às 19h, no Igreja Luterano Apóstolo ·Pedro, no Centro de Jaragu� do Sul. O grupo
voluntário tem como objetivo orientar, prevenir, aconselhar e se necessário, encaminhar pessoas que tenham problemas com drogas (seja lícitos ou ilícitos) para
tratamento especíalizado. Outras informações através do telefone: 3371-7226 ou pelo e-mail maoamigas@netuno.com.br.

NOVO ESPAÇO INFANTIL
MARISTA,

É aqui que juntos construiremos
.um futuro para seus filhos.

As obras de construção do Novo Espaço da

Educação Infantil Marista estão em fase final.
No momento as atividades concentram-se nos

ácabamentos e estruturação do cabearnento lógico
e telefônico do prédio, interligando o .novo prédio
com a sala de informática do prédio antigo.
Aconstrúção contempla, ainda, um-estacionamento
para 54 vagas, passarelas de acesso ao colégio e

um campo society de grama cintética com

iluminação.
A inauguração do novo espaço está marcada para

. odiá 10 dejulhoàs 19h.
Importante destacar que a partir do 2° semestre o

Colégio Marista São Luís estará atendendo neste
novo espaço criançasdé 1 a,6 anos.

.

*c:::*, "C O L É G I O

.71Jür:\t �ARIST�
V€lIo'Wj1 S A O lUI S

..www.marista.org.br
·47 - 33710313
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Diretor do Procon afirma que reclamações telefônicas diminuíra", nos últimos três meses em Jaraguá

VOCÊ ESTÁ SATISFEITO COM
O ATENDIMENTO DO 0800?

SANDRO BARTEL, 35 anos,
administrador de empresas
"

Foz um àno que não uso. Mas

quando usei o serviço, eu fui '
bem atendid". Mas depende
do empresa".

ADEMILSON FOGASA,
40 �nos, técnico életricista
"A gente liga, ligo e não atendem.
Eu já liguei paro pedir informa
ções telefônicos e quando não
dava ocupado só chamava".

ULISSES TASCHECK, 22 anos,

operador de;estamparia
"Já usei o 0800 e estou satis
feito. Fiquei esperando só 5'
mlnutes".

MARCIO PAULUS, 30 anos,
analista de con1roladoria

"Não. É muito demoro, não
con$igo resolver o problema e

ficam passando o ligação de
um atendente paro o outro".

ZELI RIBEIRO DOS SANTOS,
36 anos, ajudante de cozinho

"Estou satisfeito. A gente
espero um pouco, mos o aten
dimento é bom".

JOABLE ANDRADE,
37 anos, engenheiro
"Eu já usei. E os atendimentos
de todos as emp'resas fazem
esperar, além de não conse

guir resolver o problema".

o CORREIO DO POVO IESABADO, 14 DE JUNHO DE 2008

DIREITOS DO CONSUMIDOR

Atendimento
do 0800 será
mais rápido
Em 60 dias as novas regras
de telefonia entram em vigor
JARAGUÁ DO SUL três meses, os setores que esti-

Cancelamento de, serviço veram a frente com mais recla
imediato, primeiro contato di- mes da população foram Os as

reto com o atendente, no máxi- suntos financeiros num total de
mo cinco dias para a empresa 90 reclamações, qualidade de
solucionar e responder a recla- produtos 81, serviços privados
mação, e limite no tempo de es-' 156 e telefonia 63.

,

pera do atendimento telefôniço Félix destacou que as recla
são algumas das novas regras do mações telefônicas diminuí
funcionamento de call centers. ram neste ano comparado com"

A proposta de regulamentação 2007, Ele acredita que p.,<: pesso
feita pelo Ministério da Justiça as estão mais exigentes seguin
foi discutida na terça-feira (10)

,

do as recomendações do órgão
em audiência pública, aber- '8 que a imprensa divulga. "De
ta pelo ministro da Educação, vemos continuar exigindo os

.. Tarso Genro, O objetivo é agi- nossos direitos e a qualidade
lizar as solicitações e resolver no que consumimos", alerta.
DS problemas do cliente com, O diretor do órgão aguarda as

os serviços de atendimento ao orientações do Ministério da
consumidor (SAC). Justiça para adequar às novas

.

A publicação do documen-: regras do funcionamento de
to no Diário Oficial da União call centerse aplicar as devidas
acontecerá nas próximas duas penalidades nas empresas que
semanas e após entrar em vigor não seguirem o Código de Defe
as empresas terão 50 dias'para sa do Consumidor,
se adequarem. O assunto foi Pablo Varela Branco, de 35'

discutido. em audiências públi- anos, professor universitário de
cas realizadas desde o início do Língua Portuguesa, recentemen
ano. As regras valem para todos te publ;icou um artigo no jornal
os segmentos, sendo os mais re- O Correio do Povo abordando o

clamados pelos consumidores ao funcionamento de call centers
Procon (Programa de Orientação nas empresas. E agora sobre as

e Proteção ao Consumidor) as novas regras, ele disse que espera
áreas de telecomunicações (tele- que sejam colocadas em prática.
fonia fixa, móvel, internet e TV a "Finalmente! Está mais do que
cabo), serviços bancários e com- na hora.disso acontecer porque
panhias aéreas. eu me incomodo muito com

. O diretor do órgão de defesa atendimento das empresas tele

emlaraguá Sul, Sérgio Félix, 57 fônicas. É uma indignaçãomuito
anos, informa que nos últimos grande!", ressalta.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



rn O CORREIO DO POVO
�DO, 14 DE JUNHÓ DE 2008

DITADURA
M'ILITAR

Vejam só; A junto militar que governo
Mionmor está forçando vítimas do ci
clone, que devastou o país no início de
maio, o deixarem os campos de refu
giados e voltarem para cs suas cases.
Também estão recusando doações de
alimentos, olegàndo que os ocidentais
mondam muJto besteira nos doílDtivos,
como chocolo.te e guloseimas, e isso

pode deixar o povo mal acostumado.
Dizem ainda, eles (os militares), que es

chuvas proporcionorom o aparecimento
de grondes rãs comestíveis o que bosta
poro saciar o fome do povo. Codà família
00 sair dos abrigos ganho do governo
duas voros de bambu poro coçar e abater
rãs e daí ter o alimento necessário poro
reiniciar o vida. Pode? Ah o meu amigui
nho Tato Bronco morondo num país des
te, ern banq,uete todos os dias!!!

, ,lttllhl!ltó;dÔ'AloJ8mmCilJOrJf.·' 5lIIG,4i\
fTtln:e1;(�}3G55"�a:·��"s;

LEITORA
DO DIA
A leitora do dia é o minha

querido amigo. A bonitona
Morinolazzari Sievers, que
sempre lê esta coluna poro
llccrpor dentro dos melhores,

.

novidades do sociedade.

" Seoque
você está fazendo c

for engraçado, -noõ
há necessidade de
ser engraçado
para �zê-Io "

CHARLES CHAPLIN

SOCIAL------'-----------

Empresário da Comunicação e apresentador de TV, César Souza, em recente visita ao industrial Antídio
Aleixo Lunelli e ao diretor da Rádio 105 FM Evandro Carlos Canton

'

EVENTO NA ARENA
Amanhã, mais conhecido como do- '

,

mingo, acontece em frente à Arena
Jaraguá o Encontro de Clubes Mo
torizados. O evento é organizado
pelos amigos Adriano Junkes e

Valdir Giese. Participarão os clubes
do Opala, do Jeep, do Paroti, todos
os clubes de trilheiros,. o Pista Li-

=: vre, Moto Giro, Bichos do lama e

StarBoys. Também terá exposição
carros antigos ..Vale conferir.

CENA URBANA
'

Uma ploça, quinto-feira no calça
dão do Marechal, correndo pelo ruo:
- Me dá o chip, o chip! - su

plicava atrás do ladrão, que havia
levado seu segundo celular.

'TÁ COMPLICADO
A bandidagem continuo agindo
COJTI desenvoltura e às cloros em

Jaraguá do Sul. Assalto é o moda
lidade que não poro de crescer. Ao
chegar em coso com o corro, cui�a
do.Jique de olhos bem abertos.

DISPUTA
Ruy lesmann fico fulo do vida quan-

,

do é, perguntado se o candidatum
dele à 'Prefeitura é mesmo poro valet
Garante que nõo obre mão do dispu
to e diz que os urnas mostrarão que
ele está no caminno certo.

GENTE FINA
• O empresário Idelson Dalpra e suo

letícia Almada formam um bnnlte
casal que curte os melhores lugar_es
do Urbe Sorriso.

'

É PRA·ACABAR!!!
OS vereadores de São Paulo aprovaram
uma lei poro criar o Calçado do Fomo
Paulistano. O local poro o versão tu

piniquim será no Centro do cidade. O
Prefeito Kassab; poderio criar o "CoI
çada do Má Fomo" e convidar Malut,
Paulinho do Forço e at� alguns políti
cos aqui de Jaraguá do Sul.

• Juta Marcatto, mntrínrcn do famí
lia Mafcatto, é outra mulher o quem
o sociedade jaraguaense deve muito
respeito. Quem conhece vai concor
dar comigo.

ESCONJURO!
Em aviões �a Webjet, no ponte Curi
tiba/Rio, há nos costas dos poltronas
um anúncio de uma marco de cnrre
.em que um anjinho gordo converso

com um diabinho. Sei não. Voar de
frente poro o figuro do coisa-ruim não
é lá muito confortável.

NÃO CHORA...
Foi muito legal ver o torcido do Sport
Recife contando "Não choro, nüothe
ra, não chora ...". satirizando o grito de
guerra do Gaviões; torcido do Corin
thians, nos momentos finais do jogo.
Aliás, é sempre bom ver um time ga
nhar do Corinthians. Dá-lhe Palmei
ras. Cruzeiro 2 x 5 Palmeiras. Olé!!!!

Endrigo
Moraes,

,

compositor da
música "Coisa
de Cinema",
ladeado pelo
vocalista do
Nova tendência
André Spézia e

o produtor de
eventos Jota

, Sacht

•. Quemteve seu telefone con-
. 'gestionodo oi1tem; ..Pêloinotiv�
,de seu aniversário; foi (Ulllnhá
querido amigo Relrl1s Benevenllt- "

ti. Mil Vivos.,

� ÁSsistir oo:progmmo Moa
Gonçalves, às 13h15min, no'SST. '

..
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Ram Charan
Consultor internacional e especialista em estratégia empresarial
Execução: A Disciplina para Alcançar Resultados

Consufior internacionale aclamado palestrante, reconhecido por seu grande talento em resolver
problemas. Conselheiro de famosos CEOs; em empresas como GE, Bank of America, DuPont,
Novartis e EMG. Autor'de vários best sellers em gestão.

Nancy T. Snyder
Vice-Presidente Corporativa de Liderança e Ilompetências Whirlpool Corporation - USA
O Papel da Inovação no Sucesso da Whirlpool

Uma das responsávéis pela implantação do projeto de inovaçãoda Whirtpool no mundo. Doutora
em comportamento organizacionalpela George Washington University, foi citada em 2006 pela
Business Week como uma das 25 Campeãs de Inovação (IN25) do mundo.

Daniel Walsh
CEO da Vector Strategies

Steven C. Holt
Ges\or Mundial de Projetos e Líder
de Teoria das Restrições na Boeing

Da Teoria à Prática - A Revolução
do Boeing 777

Decisões Estratégicas e

Teoria das Restrições

Oscar Motomura
Presidente do Grupo Amana-Key
Os Desafios dos Líderes do Século 21

Debatedores

John Gummer
Chairman do Quality of Life Policy Group,
Ex-Ministro e Ex-Secretário de Estado do
Reino Unido
Economia Verde

.Osmar Santos Marinho
Ex-Diretor Geral da Aleris Brasil

Emidio Dias Carvalho Jr.
Sócio fundador e Diretor Executivo Max Ambiental SA

Fundador e principal executivo do Grupo Amana-Key, Oscar Motomura é referência mundi�1
em inovações radicais em gestão que sejam capazes de gerar desenvolvimento genuíno de
pessoas, organizaçóes e comunidades.

Adriano Ferreira
Diretor de Finanças· SADIA

A contribuição do Crédito de Carbono·
para a Viabilidade de Negócios na SADIA

António Vidal
Presidente do Conselho de Administração da

Interecycling SA • Portugal

Mediador

Dr. Drauzio Varella
Médico e Escritor

Saúde, Equilibrio e Qualidade de Vida

Adalberto Marcondes
Editor e Diretor Responsável da Agência Envolverde

o Dr. Drauzio Varella é reconhecido pelo seu trabalho na popularízação da medicina,
incentivando a busca pela qualidade de vida. Alia conhecimento cienttfico e grande habilidade
de comunicação.

.

Luiz Tarquínio S. Ferro
Presidente da Tupy S.A.Patrick Sweeney

Vice-Presidente Executivo Mundial da Caliper
Gestão de Pessoas

Mediador

Como identificar e desenvolver as pessoas de alta performance nas empresas e organizações.
Os quatro erros clássicos na contratação e desenvolvimento de talentos.

Paulo Rabello de Castro
Chairman da SR Rating

George Vidor
Colunista e Editorialista de O Globo,
apresentador do GloboNews

Steno Marcegaglia Videoconferência Exclusiva

Fundador e Presidente Mundial do Grupo Marcegaglia

Empreendedor exemplar, Steno Marcegaglia construiu, em 50 anos, um império nder mundial
na íranstormação de aço que fatura R$ 10 bilhões anuais e emprega 6.500 pessoas.

Apoiadof
de Mldia

ApoioDliclal

I
Promoção

I ••
t � s..o("lP'l'''�'_

Organlzaçáo
da Feira

Realização e

Organização

Bradesco

ApoioPatrocínio

.,

�A"'4'��
BrasilTelecom

�
ArcelorMittal �EstRUTURA

Valor ANOTÍCIA
FUNTURISMO

soluções
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ENSINO

Estado supera meta de lOEB
Dados do MEC colocaram SC entre os primeiros do ranking
,FLORIANÓPOLIS
A Secretaria de Estado da

Educação anunciou que Santa
Catarina superou as previsões
das metas do Índice de Desen
volvimento da Educação Básica
(ID.EB), para 2009, na Região.
Sul. No ranking nacional: o Es
tado ocupa o primeiro lugar nas
séries finais do ensino funda

mental, com média 4,3, primei
ro lugar nas séries iniciais, com
4,9, e no terceiro ano do ensino

médio, com. 4,0.
Os dados foram divulga

dos pelo MEC (Ministério da

Educação). Segundo análise
do setor de Estatística da Se

cretaria, enquanto no terceiro
ano do ensino. médio a meta

era alcançar, na Região Sul, a

nota 3,8 em 2009, Santa Cata
rina obteve nota 4,0 no IDEB
2007. Entre os fatores que
contribuíram para o aumento

dos indicadores, o gerente do
Sistema do Registro da Secre

taria, Edson Dirksen, destaca a

qualificação dos professores.
Analista dos dados na Se

cretaria, o professor Francisco
Fernández comemora: "O nos

so Estado, além de superar as
metas do IDEB, superou o ano

de 2005 na média de aprova

ção nas séries iniciais".
Na quarta série do ensino

fundamental, ameta era de 4,8
e Santa Catarina obteve 4,9. Já
na oitava série, a previsão era

a de alcançar a nota 4,0 e o Es

tado conseguiu média 4,3.

SANTACATARINA---------

Qualificação do quadro de professores contribui poro o bom desempenho

. Energia garantida
No semane que estó iniciando o Aneel declara como de utilidade público o terreno onde vai ser construído o subestação de

energia elétrico que atenderó o município de Joinville. E foi assinado uma Resolução estabelecendo o caróter emergencial
do obro autorizando á Eletrosul poro que efetue os trabalhos. Medidos em contraponto 00 Ministério Público Federal que
localizou irregularidades no processo, que parou. Segundo o presidente do Eletrosu!, Eurides Mescolotto, atendidos todos
os procedimentos no móximo em 15 dias injciarão às obras.

APRESENTAÇÃO .

Em Porto Velho ontem o presidente do Ele
trosu!, Eurides Mescolotto, e o diretor de En

genharia, Ronaldo Custódio, apresentaram o

empresa que pelo primeiro vez participo de
uma obro do porte do Usina Hidrelétrico de
Jirau foro dos quatro estados do Sul. A Ele
trosul integro o Consórcio Energia Sustentó-

.

vel do Brasil com o Suez Energy South Ame
rica, Camargo Corrêa e Chesf. Os imbróglios
provocados pelo mudança do local do usina,
segundo Mescolotto, serão contornados até

porque troroo grondes benefícIos 00 nreio-
_

ambiente. A esperonç(l é de que o Iboma
em dois meses libere o Ii�nça e Us obras
tenltom início.

.

COMPUCADO
hi contato telefônico perguntei 00 deputa
do Oécio Góes se ele seria o condidato do Ph

prefeitura de Criciúma. A resposta foi monos
silóbico e sem firmeza: "Até o dia 30 o gente
decide isso. Estornos conversando." Insisti se
esse demoro não atrapalharia, colocando o

PT em situação incômodo. Ele fez uma breve

pouso e repetiu: Estornos conversando.

ACREDITANDO
Pelo menos o candidato do PSOB, Clésio Salvara, espero o apoio do

prefeito Anderlei Antonelli que perdeu espaço no PMOB e não con

seguiu manter seu nome poro o reeleição. "No verdade eu desejo
que o Antonelli retorne 00 PSOB de onde saiu," afirmou o tucano

que só tem um objetivo derrotar o base do presldente do PMOB.
Pinho Moreira em Criciúma.

REAÇÃO' _

Quando cobrado com certo insistência por couso das alianças do
PSDB com o PP o vice-governador leonel Pavon coloco no meso o dis

puto em suo bose eleitoral, Balneário Camboriú. Lembra que no ádade
o PMDB sempre foi e mntinUa sendo ad¥elSÍrio e nem por isso não

deixou de ser fechada·a triplice aliança para o governo do Estado.

CONTRARIEDADE
A lei aprovado pelo Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú
determinando o instalação de cômeras de vídeo em casos notur

nos provocou uma série de críticos sob o argumento de q'uebra
do privacidade. A proposto visando o segurança estó sendo in

terpretado como debandado deste tipo de estabelecimento poro
municípios vizinhos.

redacao@oco.rreiodopovo.com.br

LHS quer
ampliar BRDE
CAMPO GRANDE

OS governadores dos Esta
dos do Sul reunidos esse se

mana em Campo Grande, no
Mato Grosso do Sul, decidiram
solicitar audiência com presi
dente Luiz Inácio Lula da Silva
e presidente do Banco Central,
Henrique Meirelles, e pedir
empenho no sentido de incluir
formalmente o Mato Grosso-

.

do Sul na estrutura do Banco

Regional de Desenvolvimento
do Extremo Sul (BRDE). Com
a abrangência, o banco poderá
estender seus benefícios ague
le Estado, vinculado à região
Centro Oeste. Durante a reu

nião, LuizHenrique da Silveira
. reforçou sua sugestão de trans
formar o BRDE em BRDES, in
cluindo na sigla da instituição

.

o desenvolvimento econômi-
�.
� co e social. Para o governador,
a:

[E ampliar a atuação permitirá ao

� banco oferecer programas de
forte apelo social.
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Guarda compartilhada agora é lei
Esse tipo de tutela pode ser concedida quando não há acordo entre os pais
BRASíLIA

a presidente Luiz Inácio
Lula da Silva sancionou on

tem, o projeto de lei que ins
titui a guarda compartilhada
dos filhos de pais separados.
Pelo texto, esse tipo de tutela

pode ser concedida quando
não há acordo ou de forma ne

gociada entre os pais.
Segundo os defensores da

proposta, a guarda compar
tilhada leva ao equilíbrio de

papéis entre pai e mãe, favore
cendo o bem-estar dos filhos.

Na guarda compartilha
da, tanto o pai corno a mãe
assumem direitos e deveres
em relação aos filhos com

responsabilização conjunta:
As atribuições de cada um e

os períodos de convivência
sob guarda compartilhada
são definidas pelo juiz. Pelo

projeto, tanto a guarda unila
teral corno a compartilhada
podem ser temporárias (por
período específico).

Segundo o texto, o JUIZ
decreta urna das formas (de
guarda) em decorrência das
necessidades do filho e tam

bém considerando a distri
buição do tempo de convívio
necessário com o pai ou com

a mãe. Se for descumprido o

acordo firmado, quem tem a

guarda poderá ter seus direi
tos reduzidos, inclusive em

.

relação ao número de horas
de convivência com o filho.
Em relação à guarda unila
teral, o texto determína que
ela seja atribuída ao pai ou à
mãe que tiver melhores con

dições de exercê-la.

AGÊNCIA ESTADO

Tucanos tentem conter crise
no governo de Veda Crusius

Lula recebe camiseta que marca a sançõo do projeto de lei sobre a guarda compartilhada de filhos de pais separados

Casal deficiente consegue registrar filha
Maria e Fábio só garantiram certidão de Valentina depois de três meses

PORTO ALEGRE que teriam sido usadas para Nascida há quase três me-

A Executiva nacional do financiar campanhas elei- ses, Valentina só pôde ser re

PSDB afirmou ontem, ter torais. Na nota, o PSDB diz gistrada na última nesta quin
identificado um movimen- considerar as acusações parte ta-feira no cartório da cidade
ta político articulado para de "práticas, procedimentos e de Socorro, a 135 quilômetros
desestabilizar o governo de ações políticas condenáveis e de São Paulo. Filha de Maria
Yeda Crusius no Rio Grande inadmissíveis entre partidos Gabriela Andrade Damate, de
do Sul. Em nota assinada pelo democráticos". 27 anos, portadora de síndro

presidents da legenda, Sérgio a partido defende a apu- me de Down, e de Fábio Mar

Guerra, o partido afirma que a ração dos possíveis desvios cheti de Moraes, de 28 anos,

eleição da tucana "contrariou de conduta, mas disse rejeitar que possui um atraso mental,
interesses". qualquer "atitude pessoal, ad- ela tevê a certidão de nasci-
a governo de Yeda é acu- ministrativa e política que ob- menta negada porque o pai não

sado de envolvimento em cor- jetive atingir a honra dé Yeda conseguia declarar a paternida
rupção em estatais gaúchas, Crusius". de. Neste caso, ela deveria ser

registrada apenas no nome de
Maria Gabriela - o que não foi
aceito pela família.

A emissão da certidão de
nascimento foi determinada,
na terça-feira, quando mesmo

com dificuldade, Fábio conse- Maria Gabriela e Fábio de Moraes só descobriram a gravidez no sexto mês
guiu declarar ao juiz que era

o pai de Valentina e namorado
de Gabriela. "Perguntaram se

ele mantinha relação sexual
com Maria Gabriela, e o Fá
bio disse que era todo dia"
- diverte-se a avó materna,
Laurinda Ferreira ,de Andra

'5. de, de 51 anos, que procurou
, J o Ministério Público para que

,b .

d
'

.

LlilW.. 1. 6£5 a neta .tívesse nome e pal e
.

Governo "-e Veda é acusado de envolvimento em corrupçõo em estatais,gaúchas mãe no registro.
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Taxa de juros .

.

A taxo básico de juros teve aumento de 50 pontos-base (Selic, em 12,25% 00 ano) pelo Copom (Comitê de Político Monetário) e,assim, consumidores já estão pagando mais para contrair empréstimo em junho. Pesquiso divulgado ontem, pelo Fundação Pro
con de São Paulo mostra que, tomando como base o quinto mês de 2008, os juros médios dessa modalidade passaram de 5,59%00 mês para 5,61% mensais - um avanço de 2 pontos-base. O estudo verifico os cobranças dos dez maiores bancos do País. Quanto
00 cheque especial, houve alto de 12 pontos-base do taxo, ficando em 8,73% 00 mês. A entidade analisou que "o consumidordeve evitar linhos de crédito muito onerosos, como o cartão de crédito e o cheque especial. No coso de um financiamento, evitartambém prazos muito longos, que encarecem o valor final. Deve priorizar, acima de tudo, o pagamento de dívidas".

TAXAS POR BANCO
A tabelo abaixo mostra os valores cobrados nos instituições pes
quisadas nos dois últimos meses:

MI:l�o
4,74%
5,78%
5,83%
5,60%
"4,49%
6;39%

,5,90%
s 4,lb%
;':.5 90% �c

,. -y
•

6,�%
r 5,59%

. .dA.

Maio
8,43%
8,38%
8,35%
8,15%
7,20%
8,42%
11,79%
8,10%
8,90%
8,39%
8,61%

Junho
8,60%
9,28%
8,35%
8,300�
7,20%
8,42%
11,79%
8,10%
8,90%
8,39%
8,73%

HSBC
Santander
Brodesco
Banco do Brasil
Caixa Econôm,ca
Itaú
Sofro·
Nosso Caixa
Real
Unibanco
Médio

Fonte: Procon-SP

INDICADORES CÂMBIO
VARIAÇÃO
-(}��7%..

<'
-----------CARREIRA EMPAUTA-----------

Quando é impossível agradarLUIZ MARINS, CONSULTOR
E PALESTRANTE

Muitas empresas, que fazem pesquisas de clima
organizacional, têm observado que os funcionários se

dizem sempre insatisfeitos, apesar de todos os bene
fícios e condições oferecidos pela empresa'. Parece
haver uma consciência ingênua de que seja possível
haver algum emprego sem cobrança por resultados,
ou pressão de tempo para atender as exigências de
clientes. Há mesmo situações em que reclamar pa
rece ter se tornado uma segunda natureza dos co

laboradores. Reclamam de tudo. Se recebem dois
salários de bônus, acham-se merecedores de cinco.
O refeitório é ruim, o café não é dos melhores, o ar

condicionado faz muito barulho, o chefe pressiona
muito, os prazos são muito exíguos, os padrões mui
to rígidos, o uniforme muito feio, etc., etc. A lista de
reclamações parece interminável.. .

O que tenho dito a essas empresas é que está
realmente faltando "motivação" aos colaboradores. E
por "motivação", quero dizer, fazer os colaboradores
entenderem os "motivos" da sociedade competitiva

MOEDA
Dólar comercial (R$)
Euro (em US$)

COMPRA VENDA VARIAÇÃO
.1,634 1,636 0,06%
1,538 .1,538 -0,45%

SITOR DE MA'JERIAb·
DE GON$TRUÇÃOiiCRESCE +'

.9 setor.�e I1lptetipl de, construção apr�sentou crescimento de 8,5% no aCl17
inulado de janeiro o maio de 2008, no comparaçõo com o mesmo p�río�ode 2007, segundo o Anamaco (Associação Nacional"dos+Comercialltes 8e
Material de Construção). Em maiQ deste ano, no comparação com o mesmo
mês do ano passado", a elevação foi de M!:{o.

FAZENDA DISPONIBILIlA SIMULADOR DE
CÁLCULO DE ICMS EM ATRASO
Está disponível no página da Secretario do Fa�enda (wwvJ.sef.sc.gov.br) um
simulador para calcular o ICMS em atraso. º aplicativo, que antes era aces
sado somente por contabilistas e contribuintes cadastrados, foi estendido o
todos os cidadãos (sem a necessidade de senha) que queiram regularizar
pendências com o fis�º estadual .. A ferramenta foi criado paro facilitar o
cumprimento do legislação, o que para muitos contribuintes ero comPlicado
quando se trotava de cólculo de tributos atrasados. O "Cálculo de Multa e
Juros - ICMS" foi uma demanda que partiu tanto do público externo como do
público interno e que foi atendida pelo Sistema .de Administração Tributária
- S@T. A recomehdação é que se utilize Q aplicativo como instrumento de
conferência paro o ICMS a ser pago. O cálculo continua a ser responsabili-
dade do contribuinte e do contabilista. Fonte: SEF/SC

.

CORUPÂ
A Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente realizaró"a distribuição:de se
mentes de verduras parp es agricultores interesSlldos �m formar suo p�quenp
horta ediversific�,r a P!Odu�o �m su� proRried�de. �stã�,send�ofe(�cid�s12 variedades de:olerícolas;tientre as (foaiS''éstão: alfbce, cenoura; brocons,
cQyye mant�jga, ,wcq!g e abobripha.;iPara retirar os sementes bastpque ()

ag�icultor façá o seu êOdastro no �ecretaria:de Agricultu,ra.

em que vivemos. Nunca tivemos tantos concorren
tes, com qualidade semelhante e preços similares.
A empresa que não fizer uma diferença, em aten
dimento, produtos e serviços,
que o cliente valorize e pague,
estará fora do mercado em pou
cos meses. Infelizmente, em

presa não é lugar de descanso e

lazer. É lugar de trabalho. Sem
entender essa "motivação", os

colaboradores desenvolvem
uma consciência ingênua de
que no trabalho não deve haver
pressão, cobranças, exigências,
cumprimento rígido de padrões,
normas e procedimentos.

Quero deixar bem claro
que não estou advogando que a

empresa não deva dar benefícios e condições dignas de
emprego e conforto aos seus colaboradores. O que estou

dizendo é que os funcionários não têm reconhecido o es

forço da empresa nessa direção e reclamam sistematica
mente, sem atentar para a realidade da própria empresa,

das exigências dos acionistas e da concorrên
cia acirrada em que vivemos.

Sei, desde já, que receberei dezenas
de mensagens iradas de

.
funcionários

.dízendo que eu protejo a empresa e os

patrões em meus textos e nunca vejo o

lado do empregado, do funcionário, do co
laborador oprimido e explorado. Minha ré

sposta a essas pessoas é que, se não supor"
tam mais seus empregos, peçam demissão,
pois afinal o emprego não é uma pena a

ser cumprida nem foram a ele condenados
os atuais empregados. Ao buscarem outro
emprego verão como o mercado de trab-
alho não é fácil e talvez descubram que a

empresa que deixaram não era tão ruim assim.
Pense nisso. Sucesso!

00 Os funcionários nõo
têm reconhecido o

esforço da empresa
nesse direçõo e

reclomam
sistematicamente, sem '.

atentar para a realidade da
própria empresa 00
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Handebol feminino de Jaraguá do Sul fez o último amistoso ontem, contra Blumenau na Arena Jaraguá

DE OLHO NO ESTADUAL·

Nove equipes atrás
da vaga na 80 Olesc
Etapa regional começa nesta terça-feira
RE�IÃO

A competição é em Rio Ne

grinho, mas os olhos estão vol- "

tados para Criciúma. A partir
desta terça-feira (17), quatro
equipes de [araguá do Sul,
três de Guaramirim e duas de

Corupá iniciam as disputas
da etapa regional da 8a Olesc

(Olimpíada Estudantil Cata

rinense). Em cada -

uma das
modalidades, serão três vagas
para a fase final, que será em

Criciúma, de 26 de julho a 2

de agosto.
De Jaraguá do Sul irão o bas

quete masculino, o handebol
masculino e feminino e o vôlei
feminino.A intenção é classifi
car as quatro equipes. O técni
co do basquete, Milton Mateus,
disse que conhece apenas São Já o pessoal da Corupá quer equipes foram formados nas

Bento do Sul dos adversários, alcançar um feito inédito. O escolinhas de futsal mantidas
mas está otimista quanto à elas- futsal masculino e feminino pela CME da cidade.

sificação. "São três vagas em estarão na etapa e, segundo As maiores chances de

disputa e temos de estar entre o técnico Beto Maia, o obje- Guaramirün estão no basque
elas". Já Everton Sales, do han- tivo de ambos é garantir uma te e no vôlei masculinos. As
debol masculino, acredita que das três vagas para Criciúma." meninas do vôlei terão um

terá mais dificuldade. "Nossa "Teremos mais dificuldade no pouco mais de dificuldades,
região é uma das mais fortes do masculino, porque pegamos e têm como objetivo principal
Estado. Tem pelo menos umas uma chave difícil. Mas mes- passar da primeira fase. No to
cinco equipes que podem se mo assim vamos para cima de- tal, 43 atletas representarão a

classificar", comentou. les", Os atletas que compõe as cidade em Rio Negrinho.

O CORRÉIO DO POVO fIISABADO, 14 DE JUNHO DE 2008

A imagem da sua empresa!
Vista seus colaboradores com uniformes

produzidos com tecidos da
mais alta qualidade.

Seleção
Ontem, 19 jogadores se apresen
taram em Fortaleza (CE), onde
iniciam os treinos para o Copo
América, marcado para acontecer
de 23 a 28 deste mês no Uruguai.
Hoje já serão definidos os 14 que
irão para o Sul-Americano, o que
poderá ser uma prévia do lista
do Mundial. Dos cinco atletas do
Malwee, Falcão (foto) e lenísio
são os que têm mais chances de
ficar. Tioga corre por fora contra
Franklin e Rogério. E William, por
ser muito novo, dificilmente deve
ir para o Mundial.

HÓQUEI NA ESCOLA
No próxima quinta-feira, às 10h30, o Escola José Pasqualini, de Corupá,
terá, pelo primeiro vez na região, uma aula de hóquei sobre o gramo.
A idéiô partiu do atleta do Seleção Brasileiro do modalidade, Djeniffer
Vasques, que dá aula de Educação Físico naqueluunidade escolar. DjelÍi
ffer está empolgado com o projçto, que tem tudo poro vingar. O lllaterial
esportivo fbi cedido pelo Confederação Brasileira, que vê nestas aulas,
uma pportunidp�e dê difuudir.aindo}:l1ais o esporte.

REGULAMENTOS
AcHo qoe se fizessem uma pesquiso Sobre ,os regulamentos de'tampeb-
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O Istepôs é o líder da Di
visão Sul e o Breakers divide
a liderança da Divisão Norte
com o Caxias Panzers. As

equipes já se enfrentaram em

duas oportunidades e cada
uma venceu uma partida. O

primeiro no SC Bowl 2006,
onde o Breakers foi superado
por 28x26, e em 2007 onde o

Jaraguá Breakers obteve a vi
tória por 19x6.

Por isso o jogo promete ser

equílibrado e, decidido nos

detalhes. '� promessa é ser
,

um jogo muito bom. A nossa

equipe está concentrada para
este jogo", relatou Bayer. Para
quem quiser conferir a partida
entre Jaraguá Breakers e Flo
ripa IstE?PôS a partida será na

Rua José Raimundo Ramos,
próximo a Escola David Es

píndola, no bairro São Cristó
vão, em Barra Velha, a partir
das 15 horas.

Olympya tem dois jogos importantes
Comandadas de Polenta fazem final da Copa Garcia, de olho no Catarinense
JARAGUÁ DO SUL

As jogadoras do Olympya
não terão folga neste final de
semana. Hoje as comandadas
de Polenta fazem a final da
CopaGarcia contra o Tiozinho,
às 16 horas, em Blumenau e

amanhã elas jogam a terceira
rodada do Campeonato Cata
rinense de Futebol 'Feminino
contra o Guarani de Palhoça,
às 15 horas.

Mesmo com uma final de
campeonato pela frente, Po
lenta revela que o .time está
focado no Estadual e para o

confronto de hoje deverá jogar
com time misto. Outra preocu
pação do técnico Polenta será
o desfalque de seis jogadoras,
que estão representando a em

presa que trabalham pela Copa
Sesi. "Leila, Juliana, Cleide,
Carmem, Grazi e, Suelen não

jogam a final e devem estar
com a gente em Palhoça, mas
o desgaste físico será grande",
considerou o treinador. A pre
paradora física, Kelly Tanaka,
assegura que o time está bem
fisicamente e terá

-

condições
de voltar com duas importan-

Copa Jaraguá
começa hoje

A Cópa Jaraguá de Motovelocida
de começo hoje. às 14 horas, e segue
até amanhã. O local dos pegas será o

Autódromo de Jaraguá (Nereu Ramos).
O valor do entrado é de RS 6. o ins
crição por piloto será de RS 30, que
vale para todos os categorias. Outros
informações pelo telefone 3276-0258.

Xitão confirma
ida para o Pan
O lutador de Kick Boxing, David Mat

tos, o Xitão, anunciou ontem que estará
no Pan-Americano do modalidade, que
acontece no dia 26 de agosto em Or
lando, nos Estados Unidos. Ele garantiu
o vogo no Campeonato Brasileiro. Como
preparação para o campeonato Xitão
participa neste final de semana do Tor
nado Combat, em Indaial. O lutador tem
apoio do Nicopel Comércio de Papel.

tes vitórias.
Pelo Catarinense, o time de

Jaraguá do Sul está na segun
da colocação, com três pontos,
empatado com o Müller e atrás
do Avaí, que tem seis pontos.
Como perdeu o primeiro jogo
em casa a palavra de ordem é
vencer fora. Mas a missão não
será fácil. Apesar de ser o lan
terna da Chave B, o time de Pa

lhoça é formado por jogadoras
que atuaram no Scorpions e

precisam vencer para se manter
vivas nacompetição.

Polenta adianta que a es

tratégia contra o Guarani será
a mesma que no jogo contra o

Müller: "vamos jogar para cima,
com uma forte marcação e não
dar espaços para o outro time".
'O Catarinense Feminino está
somente no começo faltam ain
da três rodadas. O regulamento
prevê que os dois times jogam
em turno e returno e os dois
melhor posicionados de cada
chave se classificam para a se

mifinal em cruzamento olímpi
co, em jogos de ida e volta.

GENIELLI RODRIGUES Jogadoras serão poupadas hoje na final da Copa Garcia, para ir com força total contra o Guarani amanhã

Breakers jO!la para se manter 100% na Liga e ficar mais perto da classificação

Breakers faz primeiro dássico no
se Bowl contm Floripa Istepôs
JARAGUÁ DO SUL

O Jaraguá Breakers tem

pela frente o seu primeiro
clássico no SC Bowl. O time
de Jaraguá enfrenta amanhã,
às 15 horas, em Barra Velha, o
Floripa Istepôs, uma das equi
pes mais tradicionais da Liga.
O jogo será no Litoral devido a

.
um acordo para divulgar o es-

porte em Santa Catarina.
'

A cidade foi escolhida para
habituar o público local com
os jogos de futebol-americano,
uma vez que o Barra VelhaWar
riors segue em preparação para
atuar no SC Bowl em 2009. Se

gundo o jogador Diego Bayer, a
iniciativa ajudará a impulsionar

,

ainda mais o esporte na cidade.
Para a partida a equipe de Iara

- guá não terá apenas os jogado
res Leivas e Brandt, lesionados.
O time da capital terá os desfal

ques dos jogadores Kurt, Sérgio
e Raphael.
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BRASILEIRÃO-

São Paulo quer consolidar reação
Tricolor enfrenta o Flamengo hoje à tarde, às 16 horas, no Rio de Janeiro
DA REDAÇÃO

Depois da goleada sobre o

Atlético Mineiro, no sábado
passado, o São Paulo tenta con

solidar sua reação no Campe
onato Brasileiro hoje, diante
de' um adversário respeitável:
o Flamengo, que precisa de um

. empate para alcançar a lideran
ça isolada, depois da derrota do
Cruzeiro para o Palmeiras, por
5x2. Mais seis jogos completam
neste sábado a sexta rodada do
Brasileirâo, que não terá jogos
no domingo por causa do jogo
da seleção brasileira contra o

Paraguai, em Assunção, pelas
Eliminatórias da Copa de 2010..

Com dez pontos, dois times
torcem por um tropeço do Fla

mengo para também alcançar a
liderança: o Grêmio vai ao Serra
Dourada para enfrentar o Goiás,
que tem apenas três pontos e ai-

nda busca sua primeira vitória;
e o Náutico recebe o Vasco, que
tem sete pontos, em jogo que
será disputado no Arruda, está
dio do Santa Cruz.

'Sem André Luis, o Botafogo
joga

.

em Porto Alegre diante
do Internacional, que tenta re

agir na' estréia do técnico Tite, .

apontado na quinta-feira como

o sucessor de Abel Braga.
Embalado pela conquista da

Copa do Brasil, o Sport joga fora
de casa diante do Figueirense,
que está com cinco pontos e en

cabeça a zona de rebaixamen
to.: na 17a posição. No Couto
Pereira, o Coritiba recebe um

empolgado Vitória, que bateu o

Santos na última rodada. A Por

tuguesa, com cinco, faz seu se

gundo jogo seguido no Canindé
e busca a segundavitória contra
o Atlético Paranaense.

Brasil enfrenta o .Iíder das
Eliminatórias neste domingo
TERESÓPOLIS .

Diego ainda nos vestiários do Es-

Dunga se rendeu ao time que tádio Defensores Del Chaco, em
lhe-deu o título da CopaAmérica Assunção. Com a entrada dele,
em 2007. Depois de algumas ten- Dungarepetíriaomeio-de-campo
tativas com Anderson no meio- titular da Copa América e daria

de-campo, o treinador escalou maior estatura ao setor - os para
ontem a seleção brasileira com . guaios são muito fortes nas joga
Gilberto

.

Silva aumentando a das aéreas. O experiente Gilberto
sua coleção de volantes. Agora, Silva, de volta ao time titular, terá
o Brasil terá três jogadores dessa amissão de proteger os zagueiros
posição - os outros são Mineiro e

:

e comandar os companheiros
[osué -, com omeia Diego solitário também no' grito. "Essa é uma

namissão de articular o ataque no seleção que fala pouco, até pelas
jogo contra o Paraguai, amanhã, características dos jogadores. Eu,
às 16 horas, em Assunção, pelas como tenho uin pouco mais de
Eliminatórias da Copa. experiência, vou falar mais, ori-

Mas não será surpresa se [u- entar o time ali de trás", disse o

lia Baptista ganhar a posição de volante de 32 anos.

Diego e Gilberto Silvo (C) devem ser titulares contra o Paraguai

São Paulo, de Alex Silvo e Aloísio, jogo no Rio de Janeiro tentando parar o ímpeto do líder Flamengo

Holanda goleia e se garante nas quartas-de-final
O "Grupo da Morte" da

Eurocopa 2008 conheceu
seu primeiro classificado às

quartas-de-final. Trata-se da
Holanda, que repetiu a mes

ma eficiência apresentada na

estréia para golear a França
por 4xl. Assim, manteve

100% de aproveitamento e,
de quebra, deixou os atuais

.

finalistas do Mundial em

situação complicada no tor-

neio continental. Já a Itália
teve de buscar o empate com

a. Romênia em lxl e, por
pouco, não foi derrotada, se

Buffon não tivesse defendido
o pênalti de Mutu.

---------------t-[,N,tj;i!,niiJ�i,I,-
Amanhã
15h45 - Suíça x Portugal
15h45 - Turquia x Rep. Checa
Segunda-feira
15h45 - Áustria x Alemanhã
15h45 - Polônia x Croácia

Caramuru x Floresta
Cruz de Malta x Atlético Porn.

Aspirantes (13h30)
Cruz de Malta x Atlético Porn.

60 Rodada
Resultados
Fluminense 1 x1 Santos
Palmeiras 5x2 Cruzeiro
Atlético-MG 4x2 Ipatinga
Hoje
16h10 - Flamengo x São Paulo
16h10 - Internacional x Botafogo

.

16h10 - Figueirense x Sport
18h20 - Portuguesa x Atlético-PR
18h20 - Náutico x Vasco
18h20 - Goiás x Grêmio
18h10 - Coritiba x Vitória

30 Rodada
Amanhã (15h)
Kindermann x São Bento
Avaí x Muller
Guarani x Olympya/Juventus

Hoje
16h - Uruguai x Venetuela
22h - Peru x Colômbia
Amanhã
16h - Paraguai x Brasil
18h10;_ Argentina x Equador
20h30 - Bolívia x Chile

70 Rodada
Juvenil (13h30) e Júnior (15h30)
Hoje
Criciúma x Marcílio Dias
Chapecoense x Avaí
Guarani x Atlético
Metropolitano x Joinville

-

Juventus x Brusque
Amanhã
Cidade Az",1 x figueirense

6° Rodada
Hoje
16h10 - Bahia x Paraná

.
16h10 - São Caetano x Bragantino
16h10 - Corinthians x Brasiliense
20h30 - ABC x Criciúma

Municipal de Bocha em Dupla
Semifinal
14h - Ass. Itapocu B x Prainha da
Orna B
15h - XV de Novembro x Prainha da
OmaA

HliHICOP,A
. Resultados
Romênia 1x11tália
Holanda x França
Hoje

.

13h - Suécia x Espanha
15h45 - Grécia x Rússia

UGA HITSAL
60 Rodada do Returno
Amanhã (15h15)
Vera Cruz x Noite a Fora
Água Verde Tbó. x Vitória
Botafogo x Água Verde Porn.

Hoje
19h - Unisul x Intelli
19h - Petrópolis x Atlântico
Segunda-feira
19h10 - Intelli x Petrópolis (SporTV)
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� O CORREIO DO POVO
SABADO. 14 DE JUNHO DE 2008

. CONTRA-CAPA--��------

�

Coro'guá Auto Elite
Uma reloçêo de conficnço.

,. 60 mese. para pagar*· Antes de comprar,. compare • Venha fazer um Best Drive
W.VN."",ronl.br. Rnardaorenfoestá sujeito àeproeçéo de cadastro pela financeira Os,_Vofkswagen estêoen coofomidade cem o PRQCONVE (Progama de ConfrOle de Poluição deN por Veicuk>s lUomofcres). Oferta váJdas eíé_ (1<t\l!\Q()Q8), promoçâo é válida so-.

���::�����=�'M�����a=��ir��r;:=�.�=b��=�,=����=��=�=r!a�����é���
com osmooeoscreeccs. Em caro de dúvida, ccosuIIe sua corcesecoénVoIksvvages1. "Em�nento e IPl/Agrá1is, (para g3Ilhar 1€COrte este a1Úl"ldo).

GRUPO AUTO ELITE
. .

I I I I I 'I Jaraguó do Sul
.'

.'. t.pi�...1 COlad.. CUri"bo... RI. d. Sul Lue.' sa. Jooqutm .
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