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O Brasil é campeão dQ uso de sites
relacionados a comunidades. Dados
do IbopelNetRalings indicam que, em
abril deste ano, 17,5 milhões de pes-

.

soas navegaram nesses' portais utili
zando conexão residencial - o maior .

número entre os dez países analisados.
Segundo a pesquisa, o brasileiro fica,
em. média, cinco horas por mês em

sites relacionados o comunidades. Nos
outros países, esse valor não passo das
duas horas e meia. A empresa inclui na

categoria "comunidades" as páginas
de redes Orkut e MySpace, blogs, bate
papos, grupos de discussão, mundos
virtuals e outros sites que reúnem gru
'pos de interesse e de relacionamento.

-1��t-l':JJJ.1� com
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3371.0800 • www.wízardjaragua.oom.br

Acaba' a fumaç�
em restaurantes
Lei aprovada pela Câmara de Joinville
proíbe hábito d� fumar nestes locais.
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Meningite com

casos na r lão
Jaraguá já tem 15 casos de meningi
te só nos seis primeiros meses deste
ano. Os sintomas se confundem com

gripe e dificultam o diagnóstico .
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Olympya pega o
.

Guarani amanhã
Time de Jaraguá do Sul joga em casa

e torce por um tropeço do Avaí para se

apróximar da liderança.
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ColYlpf'lIn<io o C8f'tão

Mime CaÇá C\obe,

você p�a 1

a baba 10.

Acijs comemora 70
anos de fundação
Trabalho de interação com a cómunidade
é a grande conquista da entidade.
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Mandado livra Peixer
de possível cassação
Pouco antes de sessõo especial da Câmara de Vereadores de 6uaramirim,
ontem à tarde, o prefeito obteve liminar concedida pelo Tribunal de Justiça ..
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. TALENTOS
Motivações que

fazem a diferença
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SEMVOLTA
. AMB vai divulgar
candidatos "sujos"
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OPINIAO----------

CHARGE

ELES VÃO REFORMAR
ESSAS BAGAÇA!

PONTO DE VISTA

DO LEITOR

Trilhos: uma
história,

-

uma vida!
Hoje, uma das preocupações mundiais é com à

grande emissão de dióxido de carbono, um gás - de
rivado do petróleo - que é lançado na atmosfera por
automóveis e caminhões que cortam as rodovias de
todo o planeta. Esta situação se agrava ainda mais em
países que dependem quase que., exclusivamente, do
transporte rodoviário. Em alguns países por falta de
alternativas já, em outros, como no Brasil, por falta
de uma 'política capaz de modernizar e ampliar a

malha ferroviária que aqui já existe.
Se analisarmos atentamente esta situação, percebe

mos que nos países ricos, há grandes investimentos no
transporte ferroviário - muitos deles movidos à eletri
cidade - o que o torna não poluente, e é muitíssimo
utilizado, tanto para o transports de cargas como de

pessoas de um canto a outro do país e também demons
tra o desenvolvimento tecnológico e a modernidade do

país, além de ser atração turística local. Já nos chama
dos países pobres, ou em desenvolvimento, seu uso é

praticamente nulo, é considerado um estorvo e, para
muitos, lamentavelmente, deve virar peça de museu.

Pior ainda é a situação do Brasil, onde temos am

pla estrutura para a exploração de um transporte fer
roviário de qualidade, mas a falta de uma política
adequada faz com. que ele se torne obsoleto e inefi
caz. Ou seja, enquanto os países ricos investem neste

campo, em países como o nosso, é3_OS poucos ele vai

desaparecendo por falta de investimentos. Como é o

caso de nossa cidade, [araguá do Sul, que pelo trans
torno gerado no nosso trânsito - na área urbana da
cidade - querem mudar sua trajetória, quando a meu

ver, deveriam criar alternatívas que o possibilitassem
cortar a cidade sem prejuízo ou transtorno ao nosso

trânsito e às pessoas que por ali residem. Acredito

que com o mesmo investimento que será destinado
à mudança dos trilhos, será possível solucionar este
problema sem que se tire o brilho da história e do

progresso de nossa cidade. Existem, sim, meios mais
econômicos e mais dignos de manter viva a história
do desenvolvimento de Iaraguá do Sul.

ADILSON MARCOS SBARDELATTI, PROFESSOR

\ Os textos poro esta coluna deverão ler no móximo 2.000 caracteres e podem ser

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

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

• telefone (' não serão publicados).

Mudanças abrem novas oportunidades no mercado-

PEDRA SANTANA

ALVES, REITORA 00
CENmO U!\lHIERS!TÁRj(j
Oi:! JARAGUÁ 00 SUL

-UNERJ·

reit�ria@l!nerj,br

Uma interessante reportagem divulga
da dias atrás coloca em pauta uma questão
muito atual e que está diretamente relacio
nada com as oportunidades que surgem
nos períodos de mudanças. Estar prepara
do para as variações do mercado é muito

importante, e tirar proveito das novas situ

ações é sinal de inteligência. O avanço da

tecnologia, as novas atitudes que a huma
nidade vem tomando. em função da neces-

.

sidade de sustentabilidade econômica e

social, devido aos impactos da produção

no meio ambiente, a cada dia abre novas

fronteiras no mercado de trabalho. Como

conseqüência desta realidade, as institui

ções de ensino atualizam suas matrizes
curriculares no sentido de proporcionar o
conhecimento para a formação de profis
sionais que atendam às expectativas das

empresas nestes-novos nichos.

Alguns setores em' especial ganham
mais ênfase, como é o caso das profissões
facadas na internet e nos 'recursos de co

municação com a produção de conteúdos
ou na transmissão de dados e voz, expan-'
dindo para outras diversas atividades cor

relatas, bem como a gestão ambiental e as

áreas que tratam do comportamento e das
atitudes, pois estão permeadas em concei
tos como racionalidade e utilização cons

ciente dos recursos disponíveis nos proces-

sos de fabricação de qualquer item.
De forma mais simples para entender

paradigmas que se estabelecem a cada
dia, podemos dizer que a nova visão que
se tem do mercado é reflexo direto da re

dução, cada vez mais, das distâncias entre
os povos e da instantaneidade da informa
ção. Por mais radical que a questão possa
se apresentar, a verdade é que as fronteiras
econômicas abertas no planeta e a inflexi
bilidade do'mercado quanto a alguns va

lores que alimentam o sistema capitalista
.

impõem às organizações a exigência da
atualização constante para que possam so

breviver na medida em que as escalas de
demandas aumentam.Ser diferente pare
ce ser a palavra de ordem principalmente
para aqueles que buscam um espaço no

mercado de trabalho.
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FALA Aí! .

" Nenhum político
com "ficho sujo"
foi eleito no Estado

em 2006."
ROBERTO WIDER,PRESIDENTE
DO TRE DO RIO DE JANEIRO,
aludindo à componho desenvolvida

à época com nomes de
candidatos processados.

. " Vai depender um
pouco do memória

do eleitor. "
JOÃO CARLOS BRANCO CARDOSO,
presidente do TRE gavcho, apoiando a

divulgação de listas de candidatos "sujos".

" O elelter preciso
saber em quem

. estávotondo. "
NILO LUIS RAMALHO VIEIRA,

PRESIDENTE DO TRE DA PARAíBA,
também favorável à divulgação

dos nomes.
•

o
,« .

�
�
o

No escurinho·da Epitácio
A Epitácio Pessoa é a rua preferida dos travestis e prostitutas, especialmente'
à noite. A via é apontada, entre outras, como a Getúlio Vargas, Marechal
Deodoro, Floriano Peixoto' e Procópio Gomes, pelo presidente do Conselho
de 'Sêgurança do Centro, Amandos Klabunde, como mal iluminada. E isso
favoreceria o comércio do sexo na região, aquela zorra noturna que todo
mundo conhece. Há poucos dias o secretário de Urbanismo Alberto Marcatto,
em férias no Mato Grosso, disse à coluna que mandaria fazer levantamento
técnico paro constatar a veracidade de queixas endereçadas à coluna sobre
preocupante escuridão que toma conta do área central, com mais intensida
de quando chove. levando, também, insegurança paro pedestres, com vários ca
sos de'assaltos já registrados. E, ainda, que a podo de árvores poderia melhorar o
efeito do sistema de iluminação pública. A resposta ainda não veio.

E NÓS, NADA?
Depois de Blumenau, vereadores

.

de Rio do Sul (foto) também que
rem ganhar o 13° salário. Muito
juste se nós, do lado de fora e que
pagamos tudo, também tivésse
mos o direito a quase três meses

de férias anuais e a mesma carga
horário de trabalho. É por essas

e outras que os políticos, "nunca
antes neste país", como diz o lula;
experimentaram tamanho descré-.
dito junto aos eleitores. .'

[ISTA'
Associação dos Magistrados do Brasil
vai divulgar lista e candidatos que
respondem a processo criminais, in
cluindo Santa Catarina. No Estado a

lista de todos os municípios será dis
ponibilizada no site da Associação dos
Magistrados Catarinenses, anuncia o

presidente da entidade José Aragão.
O presidente do Tribunal Superior Elei
toral, Ayres Britto, também pretendia
fazê-lo, mas recuou.

_111-
. Saint Sebastian

F L A T

(47) 3275-7500
.
www.seintsebastían.corn.br
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idoto� que enxergam um pouquinho. além dósJllrnas
tam um novo nicho de·votos, por centn da cr-escente migração ema"

'ko,;em busca de empregos. E já mexem com os pauzinhos para se fazerení4
conhecidos. Em Jaraguá do.�ul é um contingente respeitável de votos
enraizados nas periferias, onde ainda se pode en.contrar terrenos e

imóveis paro alugaroo alcance do bolso.
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PRECATÓRIOS

POLíTICA----------

Liminar suspende sessão
_

Juíza acatou mandado de segurança impetrado pelo prefeito

.r

GUARAMIRIM

Medida liminar concedida

pela juíza de direito da segunda
vara da Comarca de Guarami
rim, Cândida Inês Brugnoli, sus
pendeu a sessão da Câmara que
votaria o relatório que pede a cas

sação do prefeito Mário Sérgio
Peixer (DEM). A decisão chegou
às mãos do presidente da Casa,
Evaldo Junckes (PT), minutos
antes do horário marcado para
começar a sessão, às 17 horas, e
provocou grande movimentação

. em frente ao prédio'.
O mandado de segurança foi

impetrado às 1zh13 de .ontem

pelo prefeito, que poderia ter o
mandato cassado, se seis verea-·
dores votassem favoráveis ao re

latório produzido pelo vereador

João Deniz Vick (pMDB). Vick
.relatou at) trabalhos da CP (Co-
missão Processante) reativada
por conta do não pagamento de

precatórios devidos pelo municí
pio a ex-funcionários do Hospital
Municipal Santo Antônio.

No mandado, o prefeito ale
ga que a CP não observou a pro
porção partidária prevista no

Regimento Interno da Câmara e

que não foi intimado no prazo
mínimo de Z4 horas de antece

dência, como determina a lei.
"E tem a questão do foro para
discussão. A Câmara não pode,
através de uma Comissão Pro

cessante, analisar questões rela
tivas ao não pagamento de pre
catórios, que é competência do

Judiciário", afirmou o advogado

Ainda perplexos com a decisão, vereadores questionavam assessor jurídico do prefeit� Paulo Mattos (à esq.)

da Prefeitura, Paulo Mattos, ex- do Estado ou a determinação de

plicando que, neste caso, pode- seqüestro dos recursos finan
ria haver pedido de intervenção ceiros do município.

Mattos informou sobre au

diência na Justiça do Trabalho,
também na data de ontem, quan
do, segundo ele, o município
firmou acordo com os ex-fun
cionários � quatro do hospital e
um da Prefeitura. O pagamento
dos precatórios, informou, será .

feito em três parcelas. Também
disse que o mesmo não ocorreu"
antes "pelo princípio da ordem
cronológica" porque em- maio
foram acertados os parcelamen
tos referentes a Z006.

CAROLINA TOMASELLI

CP reativada
em março

A CP (Comissão Processan
te) dos Precatórios foi reatívada'
em 13 de março, por iniciativa,
do vereador João Deniz Vick
(pMDB). Foi 'ele que em Z007
votou pelo arquivamento da
denúncia comomembro da co
missão, alegando ter assim pro
cedido por orientação jurídica
daCâmara.

Este ano, a denúncia foi

reapresentada por um correli

gionário do vereador, Dirceu

Fiamoncini, para permitir que
Vick pudesse votar no plená
rio pela recriação da CP e de

integrar a mesma, se fosse sor

teado. E foi, ficando com a re

lataria da comissão, presidida
_por Adilson Araújo (PP) e com
Maria Lúcia Richard (PMDB)
como membro.

Ao defender o processo
contra o prefeito pelo não pa
gamento, Vick explicou que
os ex-funcionáríos não recebe
ram as rescisões. trabalhistas e

ganharam na Justiça o direito
à indenização. Os pagamen
tos deveriam ter sido feitos até
31 de dezembro de Z007. Isto

porque a Constituição Federal

exige que, além de constar no

orçamento do município, o pa
gamento de débitos

.

oriundos
de sentenças transitadas em

julgado deve ser efetuado até o

final do exercíçio seguinte.
Na semana passada, o rela

tor acusou o presidente da CP,
da base aliada do prefeito, de
atravancar o andamento dos
trabalhos. A comissão se reu

niu apenas uma vez. Araújo,
por sua vez, disse que o prefei
to aguardava audiência na Jus
tiça do Trabalho,

Reunião esclarece regras sobre eleições
Juízes eleitorais reiteram posição de controladores, com poder de polícia.

Reunião: novidades para o pleito

JARAGUÁ DO SUL

Registro de candidaturas, pro
paganda eleitoral e prestação de
contas foram os temas abordados
pelos juízes, promotores e chefes
de cartórios eleitorais em reunião
com representantes dos partidos
políticos de Jaraguá do Sul e Co-.
rupá, na quinta-feira à noite, no
Fórum. Foi o primeiro contato da
Justiça Eleitoral com as legendas
sobre as normas relativas às elei
ções de 5 de outubro.

A reunião buscou informar
as modificações na legislação

eleitoral, porém de forma super
ficial. Isto porque, segundo a juí
za da 17a zona eleitoral, Patrícia
Naill, aJustiça Eleitoral aguarda

. a realização das convenções e

voltará a se reunir com os re

presentantes dos partidos após
a definição dos canmoatos e

alianças para o pleito. Patrícia
esclarece que os juízes eleitorais
não são fonte de consulta. "Tal in
cumbência cabe ao TSE ou TER,
a depender do caso", ressalta.

Segundo a juíza da 8 7a zona

eleitoral, Eliane Alfredo Cardo-

so Luiz, o contato serviu para
"firmarmos nossa posição de.
controladores, de que temos

poderde polícia da propaganda
eleitoral". Ela lembra que esta
será a primeira eleição munici
pal após as alterações implan
tadas na campanha de Z006. ''A

propaganda
..

sofreu restrições
para equilibrar a concorrência.
Esta é a finalidade", comenta.

Uma das novidades é a proi
bição dos showmícios, caracte
rízados pela exploração musi
cal ao vivo.

Competências
das zonas
eleitorais
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MENINGITE
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Microrregião confirmo .15 casos
Sintomas da doença se confundem aos da gripe, prejudicando o diagnóstico
REGIÃO tivessem sido todos no mesmo

A chegada do inverno exi- município, a situação deixaria a

ge muito mais do que apenas equipe da Vigilância em alerta.
se agasalhar. Prestar atenção a Um dos principais problemas .

alguns detalhes pode' garantir relacionados àmeningite é a dífi
dias tranqüilos enquanto o frio culdade de identificar quando a

permanece. É que a Vigilância doença atingiu uma pessoa. Os

Epidemiológica de Jaraguá do sintomas são semelhantes aos

Sul alerta para o aumento de da gripe: febre, vômitos e dor de
casos de meningite na micror- cabeça. Segundo Denise, para
região. Somente nos primeiros evitar o mal, é importante deixar
meses deste ano, foram confir-

-

os ambientes nos quais se está
madas 15 ocorrências, sendo a

"

com ventilação constante. Além
maioria delas ao longo das últi- disso, cuidar da alimentação e

mas semanas. manter o quadro de vacinas atu-
Conforme Denise Thurn, alizado tambémentra na lista de

supervisora do órgão, houve atitudes imprescindíveis. No ano
22 suspeitas da doença entre passado, as cidades de Jaraguá
janeiro e junho de 2008. Em do Sul, Schroeder, Massarandu
uma delas, o paciente morreu.' ba, Corupá e Guaramirim tive
Ainda assim, a incidência não ram 18 casos confirmados, entre
preocupa os setores de saúde. 40 notificações.
"Está dentro da normalidade",
explica. Se os acontecimentos KELLY ERDMANN

Intervenções do Pretexto
Cidade mudam o cotidiano
JAR�GUÁ DO SUL

Se você se deparar com ce

nários diferentes dos vistos no

cotidiano de Iaraguá do Sul não
fique assustado. As modifica
ções integram o projeto Pretexto

Cidade, da Ajap (ASsociação de
Artistas Plásticos) em parceria
com o Sese (Serviço Social do
Comércio).

As intervenções estão em di
versos pontos do município. No
Centro, o público pode conferir
o trabalho de Márcio Paloschí.
Ele fechou a vitrine de uma loja
no Calçadão da Av. Marechal
Deodoro da Fonseca com placas
brancas. A cada dia, o, artista

plástico e estilista pretende reti
rar uma delas. "O visual que até
entãopodia ser confuso e passava
desapercebido se revela diferente
ao nosso olhar", esclarece.

Já quem passar pelo pátio do
Terminal Rodoviário tem a chan
ce de ver de perto a obra de Cris
tina Pretti. As árvores do estacio
namento ganharam novas folhas
feitas de luvas cirúrgicas.

A abertura do projeto aconte

ceu na noite de ontem, na sede
daAjap, também instalada no lo
cal. O Pretexto Cidade conta com
a participação de nove artistas
e um grupo. A exposição teve a

curadoria de Charles Narloch.

Intervenção de Cristina Pretti transformou as árvores da Rodoviária

Denise Thum, supervisora da Vigilância, alerta: ambientes devem ficar ventilados apesar do frio

Terreno é transformado em lixão
'Dono foi notificado pela Fujama e, se não limpar a área, será multado
JARAGUÁ DO SUL

Móveis, roupas, garrafas, Iâm
padas e até um pára-choque de
automóvel. São estes esmateriais

que deram lugar à vegetação em

um terreno baldio no Bairro São
Luís. O lixão irregular foi denun
ciado 'por moradores próximos à
Rua Luiz Bartolini, local onde os

restos estão jogados.
Namanhã de ontem, os fiscais

da Fujama (Fundação Jaraguaen
se de Meio Ambiente) estiveram
,na área prejudicada pelo depósi
to clandestino. Conforme Ranis
Bosse, presidente da entidade,
o problema persiste há mais de
dois anos. O proprietário, inclu
sive, já recebeu uma notificação
devido aos prejuízos causados à
natureza. Agora, ele precisa colo
car em prática um planejamento
de remoção total do lixo. Se não

seguir os prazos estabelecidos no
projeto corre o risco de ser mul
tado. O valor fica entre R$ 50 e

R$ 5 milhões dependendo dos
estragos verificados.

Ainda segundo Bosse, mais
da metade dos detritos jogados
no terreno poderiam ter sido en

caminhados à coleta seletiva da

Engepasa que recolhe semanal
mente em quase todos os bairros.

Proprietários de lixões clandestinos são responsáveis pelos estragos
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� 70 anos de grandes transformações
Acijs comemora história de conquistas e une forças pelo desenvolvimento

_";-

JARAGUÁ DO SUL

Quando, em 1938, o fun
dador de uma modesta loja de
"secos e molhados",' Arthur
Breithaupt, idealizou a Asso

ciação Comercial e Industrial
de Jaraguá do Sul, a cidade
contava com 22 mil habitan
tes, sendo que apenas 4 mil
deles viviam na área urbana.
Ou seja, a idéia parecia no mí
nimo, arriscada.

Assim como conta o histo
riador e jornalista Apolinário
Ternes, no livro Acíjs 70 anos,

no início, era difícil realizar
reuniões freqüentes e até rries

mo, conseguir associados. Mas
os empresários daquela época
mal sabiam que davam início
a uma história de conquistas.

Hoje, a Acijs conta com 1.150
àssociados, sendo 85% deles re

presentantes de pequenas e mé
dias empresas. O associativismo

ganhou força na cidade commais
de 130 mil habitantes-e que já se

consolida como à quinta maior
economia do Estado.

Para o atual presídente da
Acijs, . Guido Jackson Bret-

. .

zke, a entidade é sinônimo de

"competitividade, conquístas,
envolvimento e união". O ges
tor reconhece que hoje está
mais fácil reunir associados,
mas também acredita que a

trajetória de sete décadas con
. tribuiu para uma associação
com credibilidade cada vez

maior perante a comunidade.
Desde 1938, importantes no

mes de Jaraguá do Sul passaram
pela presidência (como mostra
o quadro abaixo) e contribuí
ram para o desenvolvimento
econômico e social de toda a re

gião. Entre as obras realizadas
junto a reivindicações da Acíjs
destacam-se a reestruturação
do Hospital São José, a Rodovia
do Arroz, o Centro Politécnico,
além da. criação de Centros de
Educação Infantil e do constan
te apoio a diversos segmentos e

organizações. A entidade tam
bém realiza freqüentes cursos

de capacitação, treinamentos,
palestras e eventos sociais.que
resultam em mais preparação e

qualidade de vida para empre
sários e funcionários da região.

DEBORA VOLPI Arthur Breithaupt foi fundador e primeiro presidente do Acijs, em. 1938

.
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O Correio do Povo: Qual é a prin
cipal contribuição da Acijs para [a
raguá do Sul e região?

Guido Bretzke: A Acijs é funda
mental. Uma característica muito
forte dos empresários em [araguá
do Sul é a preocupação com os

anseios da cornunidade e com as

pessoas que trabalham nas nossas

empresas. Através desse envolvi
mento com a entidade consegui
mos defender os interesses da co

munidade.

OCP: Quais as conquistas da en

tidade ao longo desses 70 anos de
história?

.

GB: A principal conquísta é o res

peito que adquirimos da comunida
de. A Acijs, hoje, é vista como uma

ENTREVISTA GUIDO BRETZKE··

entidade neutra, sem ligação com

política, e que cobra do governo mu
danças para o bem de todos. Mais do
que obras, conquistamos o respeito
da comunidade,

das empresas?
GB: Sozinho ninguém consegue

fazer grandes transformações, Mas,
através da entidade conseguimos
criar forças. É um lugar onde você

pode expressar opiniões, trocar ex

periências e criar muitos contatos.C3C3 Porabenizo a todos
que ojudorom o construir
esto histório e ogradeço

o oportunidode de
dor continuidode oos

projetos do Ácijs �

OCP: Quais os planos futuros da
entidade?

.

GB: Os pianos para o futuro são
de . continuidade. Vamos continuar
lutando pelo crescimento das pes
soas e pela formação de empresários
mais capacitados. Nossa luta é para
criar um bom ambiente de negócios.
Defendemos obras corno a duplica
ção da BR- 280, por exemplo, que vai
proporcionar melhor infra-estrutura
e qualidade de vida para a região.

OCP: Como o associativismo

pode ajudar no desenvolvimento

'1
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COMEMORAÇÃO

Um ano de atuação e de conquistas
2a Companhia daPM pretende ampliar o efetivo e construir a sede própria
GU4RAMIRIM

A 2a Companhia da Polícia
Militar de Cuaramirim come

mora um ano de instalação com
um baile de gala, que acontece
na noite de hoje, na Sociedade
Diana. A corporação, que aten
de os municípios de Guarami
rim, Schroeder e Massarandu
ba, conta atualmente com 61

policiais, e tem como objetivo
ampliar o efetivo para 90 sol
dados, visando intensificar o

policiamento ostensivo.
O comandante da 2a Com

panhia, capitão Rogério' Vonk,
disse que a instalação da cor

poração no município possi
bilita a vinda de um número
maior de policiais militares

para a região. "Estamos aguar
dando a vinda de oito solda
dos, aprovados no último con

curso, para trabalharem na 2a

Companhia", comentou. Os
novos policiais devem come

çar a trabalhar no início do'

próximo ano, o que vai agilizar
o atendimento de ocorrências
no interior do município.

Outra meta é a construção
da sede própria, com a expecta-

Outro roubo
de cigarros
JARAGUÁ DO SUL

Um furgão da SOUZ(i Cruz,
que transportava caixas de ci

garro, foi alvo de assaltantes na
manhã de ontem. Por volta das
12h, o motorista e o ajudante
da empresa foram rendidos na

BR-280, em Nereu Ramos, e

abandonados num bananal. Os
dois bandidos tentavam trans
ferir a carga do furgão para um
caminhão quando aPM chegou
ao local, graças a uma denúncia
anônima. Eles abandonaram
o caminhão e a carga, avaliada
em R$ 60 mil, e fugíiam num

Gol prata. Até o fechamento
desta edição, eles não haviam
sido localizados. O caminhão
usado no assalto era roubado.

Na terça-feira, um cami
nhão da Souza Cruz foi rou
bado no depósito da empresa,
em Joinville, e abandonado na
BR-280, em Guaramirim. O
veículo estava carregado com

220 caixas de cigarro.

ofic
ção �e 'de têmpo sêco:�d muito frio emfodo ó Estado. Hoje, o
sol aparece, mos já na madrugqdode domingo, us temperaturas devem
cair, chegando próximas de zéro grau nos jertes mais nltns de Santo
Catarina. O inverno se despede somente no noite de 21 de 'setembro,
quando inicio a primavera.

' ,

tiva de ser iniciada ainda neste .

ano. Os projetos para execução.
do quartel estão prontos e a'

corporação aguarda a abertura
da licitação pela Secretaria de

Segurança Pública. A obra, que
deverá ter cerca de 352 metros

quadrados, está orçada em apro
ximadamente R$ 300 mil e vai

possibilitar um melhor aten
dimento à população. "Hoje o

local é improvisado e não tem

estacionamento, nem sala para
depoimentos. Com espaçosmais
bem distribuídos, o trabalho dos
policiais será realizado de forma

.

mais adequada", ressaltou.
Entre as conquistas neste

primeiro ano de atuação, Vonk
citou a aplicação do termo cir
cunstanciado pela PM a partir
de dezembro de 2007, até então
lavrado somente pela Polícia
Civil. Ele é aplicado lias situa

ções em que o crime cometido
tem pena d� até dois anos de

prisão e, por meio dele, o cul
pado se compromete a compa
recer em audiência para res

ponder em liberdade.

DAIANE ZANGHELINI Vonk destaca a importância de iniciativas para prevenir a criminalidade

'Cassuli

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

na forma da Lei I etc,
Faz saber a todos quanto este edital, virem Que -se

acham neste Tabelionato para protesto de Titulas contra:

DOCUMEi'lTO CREDOR
VENCIMEi'lTO VALOR SACADOR

OEVEDOR
ESPECIE NUMERO

ALEX LIMA DOS SANTOS 030.350.089-14 IDEAL PISOS E ACABAMENTOS lTDA
I 9495 06106/2008 236,00 O MESMO

CARLOS ALEXANDP� RAITER 060.112.989-07 VALDOélR HAAS ME
'1 16499 29/05/2008 46,00 O MESMO

DEJANIR l�BEI����t�VA Á VISTA 72531.�U�-86 Mdkl'oOMAR GALLI

DEJANIR RIBEIRO DA SILVA 725.119.159·87 ILOOMAR GALLI
CH 000128-7 A VISTA 3.600,00 O MESMO

.

DIONEI WALTER DA SILVA 538.450.999-68 COM IND BREITHAUPT SA
I 0000953324 2!1105/2008 908,48 O MESMO

ELCIOIO KATH 384.119.469·91 POSTO MIME LIDA
I 654872/0 21/05/2008 355,61 O MESMO

JOAO LANKEVISCH 039.439.119-50 PROAGRO AGROPECUARIA LTOA ME
I 4611/1-N 30/05/2008 300,00 O MESMO .

.

LARISSA MARTINS DOS SANTOS 048.444.199-00 FUNDACAO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU
I 2649531 10/0512008 250,00 O MESMO

- MONK EOUIP ELETRONICOS lTOA-ME. 06.928.372/0001-69 WMIBRAS INO METALURGICA lTOA
I 042050í0l

.

20/05/2008 1.040,82 O MESMO
SERGIO ANTONIO ?IOVESAN 560.027.509-9" TELE CARACAS FERRAMENTARIA LTDA

I 19542 30/05/2008 120,00 O MESMO
SILVANEY RESENDE CARNEIRO.fOSSILE OSO.958.549-0B AUTO POSTO CORUPA

I 15352 23/05/2008 302,80 O MESMO
VIDA BELA COMERCIO DE CON" LIDA 07.880.666!000I -69 N A ALMENDRA GDFFERT CONFECCOES ME

I 1307/13001 30i05i2008 702,96 O MESMO

E. como os ditos devedores nao foram encontradoaou se recusaram a aceitar a devida intimacao, faz por intermedio do presente
Edital. para que os mesmos comparecam neste Tabelionato na Av. Mal. Deodoro da Fonseca. nr. 1589, no prazo da lei, a 11m de
liquidar o seu debilo, ou entao, dar razao por Que nao o taz, sob a pena de serem os referidos protestados na forma da Lei, etc.

Jaragua 00 Sul, 20 de junho ce 2008

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



m O CORREIO DO POVO
•

SABADO�FEIRA, 21 DE JUNHO DE 2008

GUARAMIRIM

Campanha para
doar agasalhos
A Aciag (Associação Comercial e In

dustrial de Guaramirim) está organizan
do o componho de doação de agasalhos
no município. O temo do componho poro
este ano é "Ouanto mais Gente, mais .

Ouente". Com o intuito de contribuir
com o componho um colunista do Jornal
O Correio do Povo realizou o doação de
alguns cobertores que foram entregues
ontem pelo repórter Osni Alves 00 presi
dente do Aciag, Edgar Maluta. A doação
foi feito no empresa Maluta Calçados .

e o objetivo é incentivar que os demais
pessoas e empresas participem do com

ponho. "É preciso ressaltar que muitos
famílias necessitam do colaboração
dos outros pessoas. Uma peço de rou

pa, um agasalho ou cobertor que não se

uso mais pode aquecer o vida de muito
gente", disse Edgar. Esteve presente no

momento do doação o coordenador do
Câmara Técnico poro Assuntos Comuni
tários e coordenador do componho do
agasalho, Paulo Roberto TIme.

VALE DO ITAPOCU

Convênio melhora
o atendimento
Foi firmado no reunião do Amvali

(Associação dos Municípios do Vale do
. Itapocu), realizado no dia 19 de junho,
projeto paro rateio de custos de algu
mas especialidades médicos. O assunto
será debatido pelo Colegiado de Saúde do
Amvali 00 longo do ano visando convênio
poro 2009. O Colegiado de Saúde do Amva
li é coordenado pelo secretário de Saúde
de Corupá, Alice Maçaneiro, e conto com

o participação dos demais Secretários de
Saúde e Técnicos do área dos sete muni
cípios da'microrregião do Amvali.

VALE DO ITAPOCU---------

BARRA VELHA

DUAS RUAS SÃO PAVIMENTADAS
NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO

f'

A secretario de Obras de Borro Velho entregou à comunidade na quinto-feira duas novos rues que foram
asfaltados. Troto-se dos Ruas Francisco Sérgio Jacinto e Manoel José Rosa que foram pavimentados. As próxi-

.

mos ruas que também serão pavimentados são Orídeo Mueller, Clarice Rosa Mueller, Ataíde Cardoso Caetano,
Servidão Hermes lômego e Amaro,Bento de Souza, todos no bairro !caraí.

.

SCHROEDER

Acias .

comemora

28 anos dia 3
Além do Fecam que comemoro an
iversário de 28 anos no dia 3 de julho,
o Acias (AssoCiação Comercial e Industrial
de Schroeder) também está de aniversário.
A entidade irá comemomr 13 anos de ativi
dades no dia 2 de julho e reunirá membros
e convidados pam uma confmtemizoção
no sede ila Acias, no mesmo dia. Mais
informações no (47) 3374-1445 ou pelo
acias@netuno.com.br.

JARAGUÁ DO SUL

Treinamento para.
práticas cambiais

A Câmara de Negócios Internacio
nais, o Núcleo de 'Comércio Exterior Aci
js-Apevi e Banco do Brasil realizam dia 3
de julho treinamento sobre práticos com
biais; voltado à sistemático dos operaçães
de câmbio. Com o instrutom Mario Helena
K Spinelli. Destino-se o empresários, pro
fissionais do área de comércio exterior
e outros interessados.Custa R$ 240 poro
nucleados, R$ 260 poro associados e R$
280 poro demais pessoas. Informações
no (47) 3275-7059.

��elã�
U1101t0- (/tJ'M 110
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, CORUPÁ

MUNiCíPIO REALIZA FESTA
PELA EMANélPAÇÃO HOJE

O municí�io de Corupá promove hoje, às 10 horas, em frente à
Prefeitura, o solenidade de 50 anos de emancipação político-admi
nistrativo. Corupá foi criado pelo lei número 348, em 21 de junho de
1958, altérando o divisão territorial do Estado; desmembrando Corupá
deJaraguá do Sul. Os limites domunicípio foram estabelecidos pelo lei
número 408 publicado no Diário do Assembléia.

..
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PALCO GIRATÓRIO DO SESC

Teatro para quem gosta de teatr
Grupo de teatro transfonna histórias de Dom Quixote -e leva peça às ruas

JARAGUÁ DO SUL

Se o meio-dia de sábado
lhe parece algo sem qualquer
graça, se prepare. Hoje, a partir
das 1zh, o grupo "O teatro que
roda", de Goiás, promete alegrar
quem estiver transitando pelo
Centro de Jaraguá do Sul. E, de
brinde, a trupe ainda sugere um
retorno ao grande clássico da li
teratura escrito por Miguel de
Cervantes.

Dessa vez, a releiturà rece

beu um nome sugestivo: Das
saborosas aventuras de Dom

Quixote de La Mancha e seu

Escudeiro Sancho Pança - Um

capítulo que poderia ter sido.
Ficou curioso? Então saiba que
a montagem traz às ruas da ci
dade Um herói diferente. AD in-

.

vés do fidalgo imaginar ser um
cavaleiro andante, o papel prin
cipal é de um executivo que re

solve largar tudo e percorrer o

próprio mundo imaginário. Ele

acredita ser o personagem e re

solve viajar em busca de Dulci
néia, a amada platônica.

No lugar de Sancho Pança, o
fiel companheiro de Dom Qui
xote, está um catador de papel.
O homem se deixa envolver e

até dá nova vida ao Rocinante.
O cavalo é construído de suca

tas. Na cidade, o trio encontra

dragões, feiticeiros' e gigantes
nos monumentos, prédios e

pessoas da comunidade.
O espetáculo faz parte do

circuito Palco Giratório do Sese

(Serviço Social do Comércio).
Nesta semana, ele passou por
São Francisco do Sul, Joinville
e São Bento do Sul. Depois de

Jaraguá do Sul, a peça ainda se

gue por outros 14 municípios
de Santa Catarina. Entre eles
estão: Brusque, Itajaí, Blume
nau e Florianópolis.

KELLY ERDMANN Executivo vira Dom Quixote na montagem do grupo vindo de Goiás

Joroguó da Sul- Av. Mal. Deodoro Fonseca, 281 e 429 I Fones: 3055.0303/3055.0301
Av. Getúlio Vargas, 9 I Fone: 3055.0300

'Imagens de cunho meramente ílustralivas. 'Promoção válida até dia 30106/2008.
CALÇE SlUS PÉS, SEM APERTAR O SEU BOLSO.
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CRÔNICA

a. Cada dia me certifica ainda mais de
que sou um animal doméstico. Possivelmen
te um canário, de gaiola. Poucos meses após
o rompimento consensual de um relaciona
mento de sete anos, lá vou eu novamente me

embrenhar no campo vasto da partilha de
travesseiros, escovas de dentes e da geladeira
(livros não, livros não!).

b. Não tenho medo de começar, e mui
to menos de parecer tolo, pois prefiro ser um

tolo no sentido shakespeareano do que cha
furdar na mediocridade que rege a sociedade
contemporânea.

c. Os únicos dois atos verdadeiramente
revolucionários no mundo de hoje são isolar
se em um livro e abrir-se num amor. Esqueça
a retórica da esquerda, a letargia da direita e o
conformismo do centro, pegue um livro e vá
namorar num parque, seja um revolucionário
de verdade.

d. Cada objeto dela que surge no aparta
mento me lembra do "Galáxias" do Haroldo
de Campos: "E começo aqui e meço aqui este
começo e recomeço e remessa e arremesso e

·aqui me meço quando se vive sob a espécie
da viagem o que importa não é a viagem mas

o começo da ... ". O poema segue, a crônica se

gue, minha vida também, lim novo capítulo.
e. Na vida é impossível reescrever os

começos, remendá-los é dolorido, mas come

çar é preciso. .

f. A maior escola de relacionamentos

que tive foi a leitura da obra do escritor isra
elense Amós Oz, onde personagens em cons

tante movimento emocional se chocam, se

completam, se destroem. Seja Teo e Noa em

"Não diga noite" ou Hana e Michel em "Meu
Michel", o deserto que pode surgir entre duas
pessoas é explorado magistralmente pelo au

tor de "A caixa preta".
g. Amós Oz também entende de come

ços, em seu livro "E a história começa" lista
dez grandes começos da líteratura mundial,

.

há Gogol, Kafka, Tchekov, Fontane, entre ou

tros, e principalmente um elogio ao começo:
"Em poucas palavras, se a históriadeve cum

prir sua tarefa ideal, precisa regressar pelo
menos até o momento do BÍg Bang, aquele or

gasmo cósmico a partir do qual, presume-se,
todos os bangs menores começaram."

h. Para mim, o melhor começo de um

livro de Amós Oz é o de "Não diga noite",
que brilha assim: "Ás sete da noite, sentado
no terraço do seu apartamento no terceiro
andar, ele vê o dia sumindo e espera. O que
promete esta última luz? E o que ela é ca

paz de cumprir?". E o melhor começo que
este texto pode ter mesmo é: "Cada dia me

certifica ainda mais de que sou um animal
doméstico. Possivelmente um canário, de

gaiola."
i. O silêncio e a distância são as garras

da memória, penso eu, e um novo começo é

patinar no gelo do tempo.

CARLOS HENRIQUE SCHROEDER, ESCRITOR

E a história começa ...

.

r

NOVELASCINEMA

VARIEDADES-----------,---�

• Cine Mueller 3
Nórnla - Príncipe Caspian (Dub)
todos os dias)

.
e (leg)

dias)

• Cine Neumor� 1
• Agente 86 (leg){14h20, 16h40, 19h10, 21h30
-Iodos,ps4iosJ

• Cine Neumorkt 2
• fim s (leg)
(15h,1 ,21 h40 - todos os dias)

• Cine Neumafkt 4-
• O incrível }fuJi (Leg)

.

(14h20, 161t40, 19h20, 21h55 - todos os dias)

6
(Dub)

19h30, 21 h50 -Iodos os dias)

DVD

Onde os fracos
Não têm vez

No oeste do Texas, no década de 80,
Llewelyn Moss, veterano do Vietnã, apro
veito uma vendo malfeito de drogas poro
fugir com US$ 2 milhões. Mos, ele posso
o ser perseguido por dois ossasslnns in
teressados no dinheiro, que nem mesmo

o xerife Bell pode conter.

CIRANDA DE PEDRA
Rogério promete que fará Bruno feliz. Bruna se

confessa com Afonso pensando ser o padre.No·
tércio proíbe Bruna e Vírgínia de irem ao baile.
Natércio pede que Frau Herta o acompanhe no

jantar. Arthur reclama com letícia da falta de
luxo no grêmio. Sarita conla a Elzinha que John
O'Hara é um americano rico e elo fica encan

tada e puxa John para conversar. Cícero chema
Julieta para o baile. Afonso convida Idalina

para ir ao baile. Alberto tira Otávio para dançar.
loura reconhece Peixe no meio do salão ..

BElEZA PURA
Guilherme cónstata que Norma foi responsável
pela confusão na clínico de Joana. Mateus/ He
lena mente que é homônimo do farmacêutico.
Sônia propõe que Mateus/ Helena fabrique o

lo·ção para a Beleza Pura. Olavo diz a Adamastor

que nõo lembre porque o colar é importante.
Robson nõo acha o colar. Olavo se lembro que
foi ele mesmo quem fez os desenhos no colar.
Débora e Eduardo decidem ficar juntos. Joana e

Betõo chegam na festa. Olavo e os convidados
sentam no chõo. Joana flagro Guilherme bei

jando Norma.

JARAGUÁ DO SUL
• Cine Shopping 1
.. O incrível Hulk (Dub) (16h40 19h, 21 h20 -Iodos
os dias) (14h20 - sex/sab/dom/quô/quil

A FAVORITA
Flora se esconde. Donatela canta na festa. Dodi
arma confusõo em restaurante e vai preso.lara
pede que Donatela nõo interfira. Edivaldo arru

mou um emprego de faxineira poro C�u, que se

rebelo. Nestor descobre onde Flora mora. Dona-.
tela diz a Silveirinha que Flora moro em local
de luxo. lora lê as cartas de Flora. Donatela
revisto o quarto de Flora e encontra dólares. Zé
Bob vai à escola de Camila e pergunto se Rita
nõo vai apresentá-los. Donótela aguarda Flora
e exige saber quem a está ajudando.

,

1' "

foto: 'a.'1Ú T�1IItH

OS MUTANTES -

'

CAMINHOS DO CORAÇÃO
Viviane maltrata Tati e ela se revolta e foz Vivia
ne levitar, começando a sufoca:la: Fúria avança
para cima de Pachola e Vavá protege o pai. Ele
rosne para o mulher-pantera. Via do diz que sua

.

maldição nõo tem cura, inas que tentará se con

trolar. ísis diz que quer ter uma vida normal no
continente, mas que para isso ninguém deverá
saber que ela e Vlado sõo vampiros. Meduso sai

para o apartamento de Simone com o objetivo
de exterminar Mario. Gór pede mais um favor a
Metamorfo e ordena que ele lhe beije.

AMOR E INTRIGAS
Otávio diz que Hugo é filho dele. Petrônio diz
que só estava conversando com Hugo. Otávio

. -pergunta se Hugo o conhece. Hugo diz que co

nhece e que ele é um bandido e sempre ameaça
todo mundo. Petrônio parte para cima de Otávio.
Os dois lutam. Petrônio domina Otávio,mns Hugo
joga uma pedra na cabeça de Petrônio, que des
maio. Hugo e Otóvio correm. Otávio diz que é pai
de Hugo. Eie nõo entende nada. Silvia não diz de
quem está grávida. Silvia diz que Mario havia pe
dido para ela ter um filho com ele.

• Cine Shopping 2
"

• As crônicas de Nárnia - Principe Caspian (Dub)
(18h50 - todos os dias) (13h50 - sob/dom/quo)
• Indiana Jones e o reino da caveira de cristal (leg)
(16h30, 21 h30 - todos os dias)

• Cine Shopping 3
• Treinando o papai (Dub) (16h40, 18h50-
todos os dias) (14h30 - sob/dom/quo)
• Sex and the city (leg) (21 h - todos os diaS)

JOINVILLE
• Cine cidade 1
• As crônicas de Nórnia - Príncipe Caspian (Dub)
(1�h40, 18h40 - todos os dias)
• Indiana Jones e o reino do caveira de cristal (leg)
(16h20, 21 h20 - todos os dias)

.

• Cine Cidade 2
i O incrivel Hulk (Dub)
(14h, 16h20, 18h40, 21h-todososdios)

• Cine Mueller 1 .

• Agente 86 (leg) (14h15/17h, 19h30, 22h - todOs os dias)

.• Cine Mueller 2
• O incrivel Hulk (leg)
(14h, 16h40, 19h15,21h30:'_todososdias)

LIVRO

Será esse homem um

sábio ou um louco?
Um estranho tento salvar do morte um

suicido. Ninguém sobe suo história. Pro
clamo aos quatro ventos que o sociedade
moderno se converteu num hospício Glo
bal. Com eloqüência, começo o chamar
seguidores poro vender sonhos. Ao mes

mo tempo em que arrebato os pessoas,
arrumo muitos inimigos. Este é uma ro
mance que nos faró rir chorar e pensar
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.

O casamento de
Otávio Mesquita
No noite do último quinto-feira (19),
Otávio Mesquita e Melissa Wilman
casaram numa cerimônia íntimo, no
coso do apresentador. A imprensa não

pôde entrar no festa mos, Mesquita
e o mulher, sempre simpáticos foram
até o porto do mansão dor um alô aos

fotógrafos de plantão, que se aglome
raram atrás de um clique. Mesquita
com uma garrafa de champanhe
brindou 00 lodo dos jornaiistas.

Van da Globo
Atropela idoso
Uma von do Globo que conduzia a· �,

atriz Deborah Secco atropelou Júlio
Nicolau, de 86 anos, no Vale do
Anhangabaú, em São Paulo, e não
prestou socorro, segundo o Sindicato
dos Comerciários de se que informo

,

que Júlio sofreu fraturas expostos
nos mãos e escoriações no cabeça. O
advogado do sindicato fez boletim de
ocorrência no 3° Distrito Policial, no
bairro de Campos Elíseos.

Atriz comemora
Com namorado
o namoro com Alexandre Pato está às
mil maravilhas. Stephany Britto não
poderio comemorar seus 21 anos,'
senão no presença do jogador. O
casal, junto com familiares do atriz,
estiveram num restaurante no Rio de
Janeiro, no noite de quinto-feira (19),
poro celebrar o doto. Stephany fez
questão de ressaltar suo felicidade.
Pato está deférias no Rio curtindo o

namoro com o atriz.

SUDOKU

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

repetir números em cada linho e cada coluna. Também
nõo se pode repetir números em cada quadrado de 3x3.

SOLUÇÃO

6� ÁRIES .

.

4.". (20/3 a 20/4)
Hoje inicia um pe-

� [ ríodo para colocar
no lugar situações

referentes à sua casa. Há mui
ta coisa para ser vista e você
está disposto a uma grande
faxina. Mas vá devagar, não
queira resolver tudo 09 mesmo

tempo, você pode se perder.

DIVIRTA-SE

Pescaria
o mineiro resolve pescar
sozinho, pro não ter pertur
bação. Varo .na mão, loto
de minhoca, lá vai ele. No
cominho um garoto começo
o acompanhá-lo. Chegaram
no rio e o menino do lodo
sem falar nado. Possam 3
horas, depois 6 e o menino
acócorado olhando sem dor
um pio. Já no finalzinho do
dia o mineiro ficou com peno
e ofereceu o varo pro menino:
- üminlne, qué pescá um

�

cadim? E o garoto responde:
- Deus me livre moço, tenho
paciença não, sô!

.

PREVISÃO DO TEMPO
. Fonte: Ciram/Epagri

O tempo volto o ficar estável com presença de
sol do Oeste 00 Meio-Oeste. Entre o Planalto e

Litoral ainda há condições de chuva durante o

dia. Temperatura em declínio.

> Fases da lua

NOVA CRESCENTE CHEIA MINGUANTE

18i6 'V 26/6

·TERÇA o·Mí�: 7° C
.

MAX: 18° C
Sol com nuvens

DOMINGO

MiN: 6° C
MÁX: 1 r C �...-?"'./

Sol com nuvens

HOJE

MiN: 11° C
MÁX: 18° C
Sol com nuvens

SEGUNDA

MiN: 6° C
MÁX:.17" C
Sol com nuvens

)(
GÊMEOS
(21/5 a 20/6)
Dia ótimo para co

locar seus pontos
de vista, pois tudo

o que disser estará pautado
no que você é. Por isso você
estará mais autêntico na forma
de se comunicar. Ocupe sua
mente com projetos úteis, pois
ela estará mais ágil e rápida.

SAGITÁRIO
(22/11 a 21/12)
Esta é uma fase
do ano que você
sente vontade de

se recolher. São dias de reflexão
sobre sua vida. Mas hoje você
pensa na necessidade de estar
00 lado de um amor verdadeiro
que possa trazer paz e certa
estabilidade, sem exageros.

l.�
.

LEÃO

�,:l (22/7 a 22/8)
:. '} Hoje você pode co-

� u,...-; 'meçar a sentir que
a energia começa

a diminuir. Por um lado isso
é bom, pôis você tem soltado
algumas farpas desnecessá
rias. Se ficar um pouco mais fe
chado, não estranhe, faz parte
do procêSso de interiorização.

#
LIBRA.
(23/9 a 22/10)
Hoje você estará
mais interessante

.

do que nunca.

Aproveite pora sair e se divertir.
O dia é bom para colocar em
ordem questões na área profis
sional, pois você inicia uma fase
cOm o olhar mais voltado pora
esse setor de sua vida.

TOURO .

(21/4 a 20/5)
Dia ótimo para
vl!cê integrar sueis
energias. O trabalho

em equipe está muito favorecido
vqcê conseguirá harmonizar

.

suas metas com as das pessoas
que estiverem ao seu lado.
Você sentirá prazer 00 lodo das
pessoas durante todo dia.

,., ""
CÂNCER

�;._.�� ���6v:c�����ia seu
: 'novo anó astral. A

energia que estava
em baixa no último mês, começa
o caminho ascendente. Você
estarIÍ mais interessada em você
mesma do que no mundo. Talvez
encontre alguma dificuldade
paro trabalhar em e'luipe.

rrr
VIRGEM .

(23/8 a 22/9)
Ótimo dia para tra-

. balhar em grupo.
Suas idéias estarão

emsintonia com as dos demais e

voc� sentirá a receptividade que
há tempo procura. Aproveite as

energias do dia pôra se abrir e
deixar entrar o novo e aproxi
mar-se dos pessoas.

ESCORPIÃO CAPRICÓRNIO
(23/10 a 21/11) .�_I (22/12 a 20/1)
Você está com o .�.... Você pode se
senso estético mais sentir um poUco
apurado no dia de .

. indulgente. mas no
hoje. Ótimo momen- geral o dia trará satisfação com

to paro visitar exposições de arte discernimento para não ultrapas-
ou qualquer coisa que desfie bele- sal' seus limites. Hoje você deixa o

za. O período é bom para férias e necessidade de poder de lado e se

viagens alugares desconhecidos. deixa levar pelo simples prazer de
A cultura está em alta. viver a vida.

O CORREIO DO POVOmSABADO. 21 DE JUNHO DE 2008

ANIVERSÁRIOS

iz AnI fodini
Luiz earlos Bortoline
Márcia A. Caetano
Marlete A. Venera

Mprli Kriser Guilow
'.

M. Ap�>(;,. ��ri
n Gonçpl��s",

Sandro Riéardo Kr.�gér
Vivia,riePradi

AQUÁRIO
(21/1 a 18/2)
Hoje é um dia que
você sentirá toda
ternura e acolhi

mento do mundo. As pessoas
estarão ternas com você e com

isso poderá relaxar ,e sentir um
profundo bem estar. Apenas se

entregue como uma crlança se

entrega a uma brincadeira.

PEIXES

... (19/2 a 19/3)
•• O mundo dos sen-
,..,� timentos estará

mais aflorado e

você prefere ficar quieto em seu

canto. Respeite o momento. pois
nos últimos tempos os aUvida
des sociais estão muito exigen
tes com você. Tudo o que existe
passa por fluxos e refluxo�.
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, VARIEDADES---'-----------

1.
r do Múrillo He:iqUeParabéns poro °d.102 completou 9 anos.

f h'ni que no laac I '. d de todo suo família.felicldo es

,-

Parabéns por ,.
Belvedere ue

o o Indo Paulo luizo A.
felicidode�:e compl�tou 2 anos dia 1.

. seus POIS Acinito e Paulo.

A gotinha Amando Staehelin
Salai, completa 5 anos no dia
26. Os pais Álvaro e Andréa

desejam felicidades. A fofinha Anna Ko' G' -

4 oninhos dia 20/; � rI�ner cO.'".Pletou
seus pais Katio e R eS,�om felIcIdades

,
ena vO e familiares.

� ,

.:It; ,'�.

O fofinho Bruno Qemarch'3 anos .hoje. Os pois Nin�:�7�:tadeseJam muitas felicidades.

Por Jéssico Ehmke Kroetzer
recepcoo@ocorreiodopovo.com.br

, rn80<ã1£Wl:3rnlf@0
:

080l31Á28rn8 I'

Comille Angêr 17/6/2008
Gustavo H. de Oliveira 17/6/2008
M:-=-a-,-th,-e-us-A,-n-o-to-,ni,-ett,..,..o------,-,17=/61�2=00=-=8 '[

Andriely Corolina da Costa 17/6/2008 !
Cotarina Gomes dos Santos 17/6/2008 :!
Aline de Oliveira Champoski 16/6/2008

'

lsabela de Uma 16/6/2008 :

Jayane S. Fabiano 16/6/2008 i
GiownnaMan de Araújo 16/6/2008 I
Isabella Maba Januório 16/6/2008,
Rafaela Macedo Erthal 15/6/2008 ,

Yuri Matheus Kretzler 14/6/2008 !

I O �����::��I
[
-' .

PESSOAS lURID/CAS '

I MargotAdelia GnlbhaLehmann I
Oficial Rf1gI$trador

f RuaWthur Muller. 50·89251-030 - Jaragua do $1.11- $C I! FoneIFax:(47) 3372-0863 • E-mall:rtdjaragua@bOI.c:6m.br,i

A gotinha
Kadine LOíz
Schimitt

Completo;3 ,

'

anos dia 17
Ouem desej� �
felicidades
sõoseus
padrinhos
Mario e

Darci.

4�*'� __.
_' ��béns paro Rafael cotofessto,'d de dia 29/5. euS

qu���:�:: :�;i�OS lhaís e lhiago
po

deseiam felicidades.

P�rabéns para os gat.Inhos Paolo eloiso,
que .completom
hoje f aninho.

Os pois leoniro e
Paulo, e ° mono
Thomas desejam
felicidades.

O gatinho
Caio Henriquede Oliveira,

,

completou 5
anos dia 4.
Todo família
em especial o
priminho EmelVIsobele Rahn,
mondamos

, parabéns.
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../ Mais de 500 imõvei's
.

../ Mais de 50 .enrreteres
.

v Mais rapidez em vénder seu imóvel·

../ Mais comodidade em atendimento
, '

../ Mais segurança e facilidade

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

BarraSul
A imobiliária da Barra

z IMOBILIÁRIA'

1t\Chave! PIAZERA
WOLFEPAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTOA, I�ss CRECI5330

FlRISMa
IMóveiS

CRECI2567J

.-

GIRASSOL
,_

imóveis

.Reo1tza 4I!U 4e«k!IMÓVEIS .
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,

A

MENEGOTTI
M L R Ao B

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

Rua Barão do Rio Branco, 545 - Centro

COMPRA - VENDE - ALUGA - ADMINISTRA

ED, MUNIQUE
• 12 Pavimentos
* Churrasqueira na

sacada
• Piscina
* Salão de Festas
* Playgrond
* Finane. direta
com a construtora
em até 120 meses.

-RIO
MOLHA-RES.
VICENZI - APTOS.
COM 02
QUARTOS.
SACADAGOM
GHUR .. BWC,
SALA, COZ. LAV E
GAR. - RS
95.000,00 à vista,
ou entrada + pare.
direto cf a eonstr

5880 - ÁGUA VERDE - TERRENO COM
450.00M2 - RS 65.000,00

5864 - CHICO DE PAULA - CASA ALV COM
1S8,OOM2 - 02 OUARTOS, SALA,

COPA/COL LAVAND, GARAG, + EOicULA
RS 96,000,00

5905 - BARRA DO RIO CERRO - CHÁCARA
COM 130.000,OOM2 (52 MOf1GOS) ..

CONTENDO UMA CASA DE 4-30.0ÓM2-
COM 01 SUiTE + 02 QUAI-nos E DEMAIS

eOMODOS. PISCINA. as 730,000,00

5696 - POMEROO.E • TERRENO COM
412.95M2 RS 45.000.00

5808 - PiÇARRAS 314.73m2
R$ 20_001l,OO

5824 - JOÃO PESSOA 375,OOm2
RS 30_000,00

59-12 - TRES RIOS DO NORTE -

TERRENO COM 387,50M2 - R$
27.800,00

5804 - CORUPÁ
4.724,30m2 - R$ 34.000,00

5746 - ÁGUA VERDE
4&5,OOm2 - R$ 60.000,00

5788 - ÁGUA V�RDE
450,OOm2 - R$ 70,000,00

5844 -- ÁGUA VERDE
450,OOm2 - R$ 80,000,00

5408 - NOVA BRASILIA
5.868,OOm2 - RS 410.000,00

LOCAÇÃO ,

,�,

WA.$;.

a�!BHO\11"AkI;NZI.
RUA PAULO DOS SANTOS. 75 -VILA LENZI
- PROX. ARENA - 01 SUiTE. 03 QTOS, 02
SLS, COZ., L.Av.. 03 BWS, GARAGEM 03
CARROS. CHURRASQUEIRA. SEM!
MOBILIADA. TODA MURADA.

.6AIRHQ.J.ARQI.M.. sAQJ..UIZ
RUA THEREZA AUGNER HRUSCKA, 212-
02 OTOS, si. COZ. awe. LAV. E
GARAGEM.

RUA JOSE NARLOCH, 1749--03 eros, SL.
coz, BWC, LAV_

8AIB13.uAGJJAYEBDI
RUA WALLY ENIUA MOHR, NO 301 � 02

QTOS, SL, COZ., BWC, LAY. E GARAGEM.

BAiRIlQ.6£I,ERA DO RIO CEflRÓ
RUA WALTER MARQUADT,645- 02 aTOS,
SL, COZ, awe, LAV.

CASA EM SÃO BENTO DO SUL

RUA MJO BOM, 1380 - 02 aTOS, SL, COL ..

BWC, LAV. E GARAGEM. TERRENO BEM
BRANDE COM MAIS 02 RANCHOS
PRóXlMO A GORUPÀ..
Af'AfHAM�NTºS;

fJA!B...fl.Q..Willl.Q
- RUA PROCOPIO GOMES DE OLiI/EIRA �

tolE ISABELA - AR 1001 - 01 SUITE
MOBILIADA, 02 (lTOS, SALA, COPA,
COZlr�HA MOBILIADA, LAVANDERiA.
BANHEIRO E GARAGEM.

- RUA JORGE LACERDA. N" 310 - EOIE
STA LUZIA -02 DTO, SL, COPA, C02"
LAVO .. ewc E GARAGEM.

RUA JOÃO JANUARIO AYROSO, 1723 -

AP.201- RES.JUNKES

02 QTOS, SALA, COZINHA, LAVANDERIA.
02 swc E BARAGEM. SACADA COM
CHURRASQUEiRA

IlA!f:LR_O_Jill)A.99.
RUA JOSE MAESTRI, SiN". 02 OTOS, SL:
COPA. COZ., LAVANDfRI_A, BWC, SACADA
COM CHURRASQUEIRA E GARAGEM,

8A!RBJJ\l)L8.N_QVf\

RUA GUIU-iERI"lEWALCKERHAGEN-SlJíTE
+ 01 QTO, SL, COPA. COl., LAVANDERIA,
Ewe, SACADA COM CHURRASQUEIRA E
GARAGEM

.ªA!BBOVMRAlj_
RUA CARLA RUBIA OROSSE. 3S0 -

AP201- 01 DTO, SALA, COZ1NHA,
lAVANDERIA. awe E GARAGEM.

KITINETEGUARAMIRIM

28 DE AGOSTQ,728- 02 aTOS. SALA.
COZINHA, LAVANDERIA, aWG.

llIIh!il!P..M.\;!I!;lAb:
BAIRRO VIEIRA�
AV. PREE WALDEMAR GRUBBA, POSTO
BOGO & BOGO, SLS (01 à OS) da frente RS

600,00 -SLS (07. 08 E(9) R$500,OO .

.ªl\lBRO CENTR,g -CENTRO Cill!_lEACIAL
RUA PROF. MARINA FRUTUOSO - PROK
SUP. ANGELONI

SAL/,S COMERCIAIS � VÁRIOS
TAMAMNHOS .

.66l138.0JlHAQA£lGUEIHA
RUA RINALDO BOGO, N' ,216 - 29M' - R$
,380.00

1�1)JlJ;N.º

a..NRJ3.0.!Uib.(lAEI.GU.E.!B.íl.
1.200012 - RUA JOSÉ THEODORO
RI8EIRO, LT36e37 -RS600,OO + IPTU
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�t 3370.0022
.,_,,&_�""_-=� � �\#1 Ó e i Rua Max Wilhelm, 729· Baependi

WWW.PRISMAIMOVEIS.COM PIt§m.ª@.pri§m.ª.jm.ºy�j§,çºm

AMIZADE
0654·Terreno321,OOm'RS39.000,OO
2210 - Terreno padrão L633,OOm' R$ 140.000,iO
Aceila proposta.
GUARAMIRIM
2216· TerrenoComerei"i 2 .567 ,50m' SR·280 Próx.
ao ESlofaoos Manoes . Excelente Áraa Comeroal
ConstJfte-nos.
JOAO PESSOA JARAGUÁESQUERDO
2239·2249· totes de R$2:5.000,OO, R$35.00n,Oo e 2272- Casa 130.00 01' • terr. 351,00 01' Sala cozinha, 3

�:�d��o�2 ���!�: ��é ?�:e�e.��::II�� qtos, 2 owe. garagetn R$17O.000,OO· Aceita Propósta
pela CAIXA).
T1FAMARTiNS
2229-Terreno325m' RS55.000,OO.
ITAPEMA
2211 . Terreno 342.0001' R$26.500.00 Ace�a carro
nonegóclo.

.

2225· Apto. VILA riOVA • Ed. Capri fi - ApiO
cern 1 Suite, 2 qu.snos. Saia de Bstsr.f j9m�r.
CUl, lavandena, sacada cem churrasqueira e 2

vagas na GaragelTj, Pisdna Privauva, ÀJlc;'[j de
restas, Playgrouóó .ccnsutte-ncs

Casas com 2 quartos por R$1l3.000,OO
om Entrada de RS 8000 ,GO e Casas

=============='l>voom 3 quartos por R$82.000,OO com

níraea de R$10.000,OO. Financiamento
ela CAIXA ECONÔMICA fEDERAL.

CASAS, ,'.,
ARRADORIO MOLHA
63 • Casa Padrão 200m' terr. 569 tn' • 4

iNOVAElRASiLIA iARAQUARI . qtos. 2bwc, Copa, C02. Lavand, Guag
12275. Casa 144,OOm'. terr, 396.0001' 3 qtos,'2207. BARRA DO ITAPOCU 93.050,00 rn' Casa, pcrnar:R�160',OOO,j)O
!2bwc, Sala, C02., l.avand. Garagem;rancho,etc.R$132,OOO,OO SAO LUIZ

.

iR$150.000,OO • Otima oportunldade. Aceita:220a _ BARRA DO ITAPOCU Chácara 35.425,55m' or€a22£5 - Casa 120,0001', terr. 325,OOm'.
ifinanciamento Bancário. i

e P s m R .00 00. Quarto,Suíte,2 bwc, garagem, Sala, Cozinha

••I!!lrrtmmEa•••••tZlJlejada até o tela, canil R$l40JIGO,IlO
R�SRIOS DOSUl

CENTRO 2266 - Casa 140,00 m', terr; 350,OOm' 4 'ltos,
2233-RUTH BRAUN. - 83m' 2 suites, copa, coz ,saia2bwc, COl. R$ 85.000,00.AceHa cerro
de eslar/inHma, lavand., sacada cl churr,
R$174..782,OO.
PiÇARRAS
2236· 141m' área útil 4 qtos., sala, copa, COl.,
lavand., 2 bwc, 2 sacadas frente e lateral cJ churr.
R$130,Ooo,OO
VILA NOVA

,

Galpão + Casa
Terreno 7.300,OOm2

2254· BARRA DO RIO CERRO Casa 134,00 m'
Terreno. 646,45 m' 2 quartos, suííe, saia,
cozinha, 1 bwc, lavanderia, garagem
R$200,OOO,OO Aceita Propósta

ÁGUAVERDE
2232Ga1pão 119,GOm', Terr. 354,00m'R$110.oDO,OO

__------.--------.:._,.

�ei��) 3371-2357·
Plantão: 9135-8601

CREGI4936 R.CeLProcópioGomesdeOliveira,1207

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

* PODEM SER FINANCIADAS VIA BAI/CO.

O CORREIO DO POVO OFIM·DE·SEMANA, 21/22 DE JUNHO DE 2008

LANÇAMENTO

Exelente localização
jARAGUÁ ESQUERDO

Apartamentos com 2 e 3 Dormitórios
Entrada 30% saldo em até 60x Direto
com a Construtora - Consulte-nos

• Sistema de Captação de Água da Chuva;
• Pontos paraAr Condo Em todos os quartos;
-Garagem;
- Play-Ground;
- Bícicletárío,

IMOBILIARIA

BarraSul
,A imobiliária da Barra

PIAZERA
Ili!MiJ¥iWCREC11713-J

.

GIRASSOL
'IMÓVElS

CRECI 2567JEmpreendimentos 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

•••••••III.CÓd. 1270-lIP Condomínio
fechado Jardim
das Flores - casas

dealv.de2a3
dorrn., c/ entrada
de R$ 8.000,00 a

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

R$ 82.000,00

Cód. 3192 • Centro
- Sobrado com

.

230,00m', terreno
666,27m'. OBS:
Possui casa de
madeira e um .

sobrado em

alvenaria.
R$350.000,OO

Casa para
venda com

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

demais dep.
R$320,000,00 .

Cód. 2103·
Apto com 2

dormitórios,
sendo uma

suíte,1
banheiro,l vaga
de garagem,e
de mais
dependências!
R$180.000,OD

_�",.//imó ve is>$$!O""'.

Reul£za leu 4D«f.t.o,!

BarraSul
A imobiliária da Barra

<'

PIAZERA
I ii!immt+J;m

·CREC15330 GIRASSOL
IMÓVEIS

Empreendimentos Imobiliários
. CRECI2567J

CRECI550-J
OBILI.Á

MENEGOTTI

� IMOBILIÁRIA

It\ChilVe!
WOLFEPAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
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(47)3275-1594 P�móveis

PLANTÃODEVENDAS www.parcimoveis.com.br

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

P*Si '"

f: '

Rua Barão do Rio Branco, 221 - Jaraguá do Sul - se I www.imobiliariaacbave.com.6[s
v ,

Ref. 3813 - Vila Nova - Residencial
Bela Vista - 03 dormitórios, sala/copa, ReI. 3811 Vila Nova - Apto - Edifício Porto
cozinha/área de serviço, BWC, sacada Seguro - 01 suíte, 02 dorm, sala, coz,
e garagem. (Pode ser usado FGTS e

. BWC, área de serviço, sacada c/ chur. Pode
Financiamento bancário) ser usado FGTS e fianc. bancário.

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, 221/02- Jaraguá do Sul- se

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

�
�
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3376-0015
BarraSul
A imobiliária da Barra

barrasul@netuno.com.brRUA ANGELO RUBINI, 1046

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

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

Andreatta - R$ 60.000,00

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

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

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

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

BARRA DO RIO CERRO - casa alv.c/laje, 201m', terreno
c/40B,90m'(14,50x2B,20), 3qto, sendo 1 surre c/nidro

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

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

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

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

Galpão em alvenaria 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 p/cortar carne, batedor de bifes, moedor de carne,
.

balança, balcão para cortar a carne com pia, balcão frigonfico
para guardar a carne, açougue, balcão de frios e lacticlnios, 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$ 4Ó.OOO,00.

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

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

em fase de produção c/ aproximadamente 45% concluído e

constITuído de surre e hidro, 2qtos, bwc social, sala 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 carm até R$ 20.000,00

JARAGUÁ 99 - casa alv. c�aje 11 O,OOm', sendo 36m' averbada, terreno
c/ 2B5, 17m', 3qtos, sala, copa, coz.2 BWe, lavanderia, garagem,

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

Plantão9·973-8335

3371·8814
www.parcimoveis.com.br

imobiliariaseculus@netuno.com.brEmpreendimentos Imobiliários
. www.seculus.net

(ASA.ALV. VILA HAlf . SEMI MOBRIADA

R.EpitácioPessoa,415-JaraguádoSul

LOCAÇÃO RESIDENCIAL - Sala cml. (Centro-próx. Macol) 10 andar cf 32m'. R$ 400,00
- Ed. Albertó Marangoni(Vila Nova - próx. posto Mime) cf aflrox. 35m'. R$ 400,00
- Sala cml.(Schroeder - próx. posto Mime) cf aprox, 30m2. R$ 450,QO
- Ed. Tower Center (próx. posto mime) R$ 600,00
- Salascmls.(Lalau - próx. BESC) cf aprox. 50m'. R$ 750,00
- Sala cml.(Schroeder - próx. Panificadora Hora Certa) R$ BOO,OO
-saas NOVAS(Barra -préx BarraManian) 02BWC, r,laprox. 167m'.DeR$900,OOáR$1.000,OO
- Sala Comi (Barra-prox. Ponte da Argi) cf aorox 1DOm', 02 vagas de estacionannento. R$
1.000,00
- Sala comI. (Nereu Ramos - próx, semáfaro) cf aprox. 1 DOm' cl. mezanino. R$
1.000,00
- Salacml.(Guaramirim -lateral Br280) cf aprox. 90m', cf 02 BWC. R$1.100,00
-Sítiocf02 casase01 galpão (Schroeder- próx. posto Mime) R$1.500,OO
- Ed. Bárbara(Centro - próx. Jangada) ctaprox. 200m'. R$1.800,OO
- Ed. João Batista (Ilha daRgueira - próx. casa do criador) cf aprox 450m': R$ 2.000,00
- Casacml.(Centro - próx. Jangada) cf 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 aR$1.600,00

01 Quarto:
- Ed. Lilium(Viia Lalau - próx. Atacadão da cerãmica) cf garagem. R$ 380,00
- Ed. Natalia Schiochet(Centro - próx. Angeloni antigo) cf garagem R$ 400,00

02Quartos:
- Ed. Amaryllis (Vila Nova - próx. ViaPão) cfgaragem R$ 580,00

03Quartos:
- Ed. Cipriani(Centro - Em cima daSILENCAR) cfgaragem R$ 580,00
- Apto(ÁguaVerde - próx. CHOPPCLUB) cf garagem R$ 700,00
-Ed, Chiodini(Centro - Em cimaBarato Total) cf garagem R$ 820,00
." Ed. Jacó Emmendoerfer (Cen1JO - p!Óx.Studio FM) c/02 vagas garagem. R$1.000,00
- Apto(Viia Lenzi - próx. Mercado Lenzi) cfpíseinaR$1.500,00
- Apto(Centro-prox. Studio FM)c/03 garagens. R$1.200,00

casas:

"Casa alv. (Ilhada Figueira-prox. FanmaciaKuri) cf 3 quartos. R$ 900,00
- Casa alv.(Guaramirim-prox. Fameg) cfgaragem, murada. R$1.1 00,00
- Casaalv.(Rau - próx. FoxVideo) cf portão eletrônico e alanme. R$1.450,00
- Casa alv.(Vila Lenzi-prox. Arena)semi mobiliada. R$1.600,00
-Casa alv.(Centro-prox. Colégio Abdon Batista). R$ 2.800,00

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

-Galpão(Centro - prox. Banco Brasil) cf aprox. 550m'. R$ 9.500,00

Terrenos Para Locação
- Terreno (Chico de Paula, prox. Geração 3000) cf aprox. 350m'. R$ 380,00
- Terreno( Ilha da Figueira - próx. Brasão) 3 mil metros R$1.000,OO
- Terrenos (Vila Nova- próx. Fórum) cf1.807m'e2.200m'R$1.200,00e R$1.400,00.

Salas Comerciais
- Salas cmls Ed. Astral (Ilha da Figueira -1 km. após posto Peróla) De 39m' á 45m'.
De R$ 325,00 á 375,00.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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www.parcimoveis.com.br
imobiliariaseculus@netuno.com.br

Empreendimentos Imobiliários
www_seculus_net

Ref. 0032 - Estrada Nova - casa cf 2
qtos, escritório, bwc e demais dep, garagem -

R$ 98.000;00

Ref. 1021 -

Ref. 006 - São
Luís - Casa com

suíte + 3 qtos, 2
garagens - R$
160.000,00

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$ 130.000,00 - sendo entrada
de 50% e saldo em 24 meses

com correção do CUB

Ref. 1000 - Ed.

Argus - centro
. ,

.; Apto cf suíte'
+ 2 qtos e

,
demais dep.,
1 garagem
R$160.000,00

Ref 1003 - Centro - Ed. Dianthus -

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

garagem, área total de 422m�. -

R$ 590.000,00 mais lotas em
f www.seculus.net.

Ref 0001 - Jaraguá.

Esquerda - Sobrado com 5

quartos, sendo 2 suites,
sala de estar e-jantar
amplas, piscina, área de

festas, 3 vagas de garagem
- R$ 640.000,00

Ref. 067 - São luis - sobrado cf 394,00 m2 de
área construída. Piso superior residencial cf3 qtos
e demais dep. e térreo com sala comercial com 1

bwc (Panificadora em funcionamento) - R$
320.000,00 (aceita imóvel no negócio).

TERRENOS

Ref 2019 - Schroeder 1-
Terreno com 360m2

(15X24) - R$25:000,.00 á

vista

Ref 2023 - Amizade -

Terreno com 346,50 m2

(14X24,75) - R$ 65.000,00

Ref. 2010 - Vila Lenzi -

Terreno com 4.585,00 m2,
cf casa aprox. 150,00m2-

R$ 500.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Plantão 9987-1004

COMPRA • VENDE· ALUGA· ADMINISTRA

CZERNIEWICZ -

CASAALTO
PADRÃO 1 suíte cl
closet, 2 quartos, 2
bwc, 2 salas,
escritório, lavabo,
cozinha mobiliada,
área de festas,

.

quintal, garagem pi
3 carros. R$
380.000,00. Aceita
outro imóvel como

parte do

pagamento

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

lavanderia, bwc, demais dep.
R$ 390.000,00VENDE OU

TROCA-SE POR APTO EM BC

Casa Jóao Pessoa

entrega em abril, 1
suite, 2 quartos,
sala, cozinha, bw,
lav, garagem e

varanda R$
120.000,00 pode
ser parcelado com

uma entrada de
50%, (entrega em

julho de 2008.)

JOÃO PESSOA -

Lot. Recanto dos
Passaros. Terreno
com 310m2.
R$ 13.000,00
entrada e restante
pàrcelado 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. a�o
padrão, com 1 suíte
cf closet, 3
quartos, 2 salas,
cozinha, lavanderia,
garagem, bwc,
chur., área
construída 230m2,
terreno de 1500m2.
R$ 230.000,00 .

neg.
�--- ------�==: - - --�

. I

banheiro, cozinha com

lavanderia, s�cada. R$ 350,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Ceara Móveis.

'<,S,·

O em conforto para você!
Edificio

-:-6 CPavimentos

·:-8.Jlpartamentos
-:-2 .Jlpartamentospor andar
-:-1 ou 2 vagas de garagem
·:.p,{evador

.•:�rea de fazer com espaço'
gourmet, piscina com deck,
efitness center

-:<Projeto paisagístico no fiar{
.

dê entrada
-:-::Medúfor individuaide água
«Cocaiização prioiieqiada

- centro da cidade

.Jlpartamento
-:�j{rea totaidê 174m2
.:- 1 suíte e 2 dormitórios
.:.Sacadagriff
-:-Safa com porcelanatto
-:-Acaàamento em gesso
.:. Infra-estrutura para
ar amdicionado tipoSpat

PROJETO

<,

1{ocentr�1
de Jaragua ..

LEIER
EMPREENDIMENTOS

I�OBILIÁRIOS
I
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IIi] O CORREIO DO POVO
,

FIM-DE-SEMANA. 21/22 DE JUNHO'DE 2008

,

IMÓVEIS----�----

Financiamentos

COMPRA I VENDE CAI ..l.-A
Fone/Fax: (47) 3373·3404 cF���m�?����i::j�n����:L
E-mail: vendas@imobiliariaws.com.br * Casas Prontas

* Lotes a venda em

diversos pontos da cidade.

wwwJmobiliariaws.com.br
* Loteamentos Próprios

IWS
. , .

Imovels
Rua: Norberto Silveira Junior 233 Centro Guaramirim SC

__________________ Anúncios com validade de 5 d!as após a velculação.

ara''li, " , "�

.,�, ,�

. -WS lmôvels
.

.

De 13 a 21 dejunho
Realize seus snnhcs.flnancle sua casa pela

- Caixa Econôm�iaa .Federal.
-

Tenha na hora sua simulação de crédito.
Grandes ofertas para você.

.
.

Próximo ao Ginásio de esportes de
Guaramirim ...

'

(47) 3373-3404
(47) 3373-0066

'W4 Horário de atendimento: segunda à sábado das 8:30 19:30 sem fechar para o almoço.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



IMÓVEIS. O CORREIO DO POVO III'FIM·DE·SEMANA, 21/22 DE JUNHO DE 2008

3370·1122 I 9117�1122 Ivana I:apraro
Corretora de

Imóvei§
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

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, COZINHM\REA DE SERViÇO, SACADA COM
CHURRASQUEIRA, 1 VAGA DE ESTACIONAMENTO PREÇO: R$ 111.000,00

Bairro Amizade, com
1 suíte, 2

dormitórios, cozinha
mobiliada, bwc

social, sala de estar
e copa conjugada,
oíspensa.paraqern

Ref 1006· Casa no

Bairro Amizade,
Loteamento Wille de

Lyon, com 1 suíte, 2
dormitórios, bwc social,

sala de estar, jantar,
cozinha, áreá de

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

Ref 3003· Terreno
de esquina no

Bairro Amizade.
R$ 180.000,00

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

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

.............................. � .

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

OFERTA DA SEMANA!
.

Ref. " R12 - VILA [{AU - Casa- 3 Dormitórios, Sala
Estar, Cozinha, 1 BWC, Lavanderia, Churrasqueira

Interna, Edícula, Despensa, Garagem individual para 2
carros. Por: R$ 150.000,00 por R$140.000,00

*Ref. T 5001· Barbada·
Gua(ami,irn • Ampla Terreno
com 200.000 m', com
nascentes, ideal para chácaras.
Aproveite por apenas ...

RS 86.000,QO.

'Ref. AN 1002 • BaeDendi •

Apartamento Novo (98 m').c/
suite e 1 dormitório, sala, copa,
sacada com chur; bwc,
garagem,ótima localização.
Elltrada: RS 36.000,00
restante em 24 X.

*Ret. R33· Barra Velha
.

(IIajuba) - Sobrado(300 m') •

2 Suítes, 4 Dormitórios, Sala
jantar, Sala estar, Cozinha, 3
8WC, Lavanderia, Sacada.
Próx. ao mar. R$ 200.000,00

>',Ref. A31 • Balneário
Camboiill"·Aparjamento,-'-'No
Centro corn: 1 Suíte, 2

. Dormrrórios(todos com sacada),
'Sala, Cozinhã, 1 BWe,
lavandena, Churrasqueira,
Sacada, Piscina Coletiva. R$
600.000,00

Ref."sC 3000 . Centro· Sala
Comerciaí, R$ 57:000,00.

Ref. A35 • Centro - Apartamento -

Suíte, 2 Dorm., Sala Estar,
Cozinha, 1 BWG, Chur. Interna, Chur.
Coletiva, Sacadas, Piscina Coletiva,
Salão Festas. Por R$ 260.000,00

Ref. R. 2006 - Três Rios do Norte
- Residência(117 m') 4 quartos., 2
salas, bwc, lavanderia, cozinha,

garagem, escriturada.
R$ 60.000,00 Negociáveis.

Ret R39 - Jaraguá £sgueIÓ0<4'
Casa(140ma) 1 Su�e, 2 quartos!
Sala estar e jantar, Cozinha, Copa,
1 BWC, Lavanderia:Despensa, 1

Garagem Individual.
R$159.000,00

cempra- Vende· Aluga· Administra seu Imóvel. e Condomínio
,<';/"o��lI���,_: �,;Plantão:i:8836-,197�:'1�8805.8708

/
,

"

'
..

�

�

� -

••;t �""JS.'<l::,;... ,�
"

"".� ��"" '.
_

.'1

Ref 1000· Sobrado no

Bairro Amizade, com 1
suíte master, 2

,',/''- dormitórios, bwc social,
"

sala íntima, sala de estar,
jantar, lavabo, cozinha,
área de festa, área de

serviço, dependencia
de empregada, garagem
para 2 carros.

R$ 485.000,00

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$137.000,00

Foto 1002, Ref. 1002 .

CASA NO AMIZADE,
LOTEAMENTO VILLE
DE FRANCE, 1 SUíTE, 2
DORMITÓRIOS, SALA
DE ESTAR E JANTAR,

. COZINHA, LAVANDERIA,
BWC SOCIAL,
GARAGEM P/2 .

CARROS, ÁREA DE
FESTA. gREÇO:
R$ 223.000,00

Oportunidades para locar:

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

AMARAL
IMÓVEIS

Sala ampla no

CenlroMédico
Odo�t, com
aprox. 90m2 e

02 bwc.
Bairro: Cenlro.

Apia ref. 003 -

01 suite + 02
quartos e

demais dep. Rua
Marlin Siahl,
551 - Bairro:
Vila Nova.

i Apto ret 001 - 02 quartos e demais dep.· Apia ref. 002 - 02 quartos e demais dep.
i Rua Prol'. Irmão Geraldino, 200 - Bairro: Rua Gov. Jorge Lacerda, 293 - Bairro:
.

Vila lalau Centro

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



m O CORREIO DO POVO
1&.::1 FIM-DE-SEMANA, 21/22 DE JUNHO DE 2008 IMÓVEIS

l!l®l��nm�
www.itaivan.com.br
e-mail: itaivan@itaivan.com.br

PROJETOS ARQUITETÔNICOS I INTERIORES

REFORMAS I ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS

IMOBILIARIA
TERRENOS

Ref. 2046 - Amizade - Lot. Itacolomi II -

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

R$75.600,00 - entrada + parcelas

Ref. 2063 - Nereu Ramos - Lot. Resd. Demathé
- Terreno Residencial c/ 337,50m2-
R$38.000,00 - entrada + parcelas

Ref 2921 - Amizade - Terrenos residenciais c/
3I3.97m' - Loteamento champs Elyseé - a

partir de R$92.650,00 entrada mais parcelas.

CASAS

Ref 6319 - Vila Nova - Casa Alv c! forro de
madeira c/ 234.0Om' - suite - 3 dorm - 2 bwc
- sala estar/jantar - sala tv - copa/coz -Iav

dep. - gar - poço semi-artesiano -

R$175.000,00

Ref 6310 - Barra do Rio Cerro - Lot. Duro
Verde - Casa Madeira Pré Fabricada c/

50,00m2 - 2 dorm - bwc - sala - coz -Iav - gar
- R$89.000,00

Ref 6321 - João Pessoa - Casa Alv c/ 60.00m'
- 2 dorm - bwc - sala estar - coz/copa -Iav -

toda murada - R$60.000,00

Ref. 6313 - Amizade - Casa Alv. - 2 dorm -

bwc - sala estar/jantar - coz - lav - área de
festas c/ 1 dorm - bwc - gar - piscina -

R$220.000,00

Ref 6252 - Chico de Paula - lot chico de paula -

sobrado novo c/ 236.22m' Pronta para morar -

suite c/ closet - 2 dorm - bwc - 2 lavabos - sala
estar/jantar _ coz - lav - gar - var - R$350.000,00

Ref 6289 - Amizade - Lot bella vista - sobrado
c/ 21 B.ll m' - suíte master - suite c/ closet -

.

suite - 2 sala de estar - sala jantar - lavabo -

despensa - coz - lav - gar p/ 2 carros - área de
festas c/ bwc - R$390.000,00

CASAS NOVAS
_

Ref. 4642 - Vila Lalau - Apto 107,BBm2 - 2
dorm - bwc - sala - sacada - copa - coz : lav -

desp. - gar - R$95.000,00

Ref 4641 - CentrO - Ed. Erica, Apto c/
B6.00m' - 2 dorm 1 c/ sacada - bwc - sala
estar c/ estante fixa/jantar c/ sacada- coz c/
móveis e granito - lav c/ armarias - gar - piso

laminado - R$115.000,00

Ref 4628 - Vila Baependi - Ed. Mariana
Cristine - Apto c/ 134,47m2 - 3 dorm - bwc -

sala estar/jantar - sacada - coz - lav - gar -

R$130.000,00

Ref 4620 - Czerniewicz - flat saint sebastian -

surre mobiliada c/ spliter e banheira -

R$110.000,00

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

estar/jantar - coz - lav - gar - R$115.000,00

Ref 4568 - Jaraguá Esquerdo - Ed. O'Espanha -

Suite - 1 dorm - bwc - sala estar/jantar -

sacada c/ churr.- -coz - lav - gar
R$120.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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PLANTÃO 8412 ..4712 - José Carlos I 8422-7655 .. Suely
8412 ..4710 .. Acassio I 8424 ..5050 ... Luiz I 8424 ..4848 - Sérgio

REF035 - Res. Dynael - Apto com

2 qtos, sala, sacada com

churrasqueira, cozinha, área de

serviço, garagem. R$ 90.000,00

CONSULTE OUTRAS OPÇOES!
wWw.engetecimoveis.com.br

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

REF052 - Região Nobre - Casa de

aproximadamente com 500m2 com 1 suite
master + 3 quartos, sala de estar, sala de

jantar, sala de tv, home theater, área de
festa, piscina, garagem ampla, lote com

700 m2. Estudam-se propostas de permuta
por imóvel na Ilha de Florianópolis.

com 3 qtos (1 suíte), sala,
copa/cozinha, garagem, chur.,·3
bwcs, lavanderia, galpão

comercial com 100m', lote com

444, 14m', R$ 165.000,00.

condomínio fechado na Vila Rau
com 2.qtos (1 com sacada),

sala, cozinha, garagem, área de

serviço, portão eletrônico.
R$ 80.000,00

Halls
imóveis

/
REF955 - Ponta Comprida - Área
com 80.000m2 - R$ 180.000,00

REF945 - Rio Branco - Lote com570,75m' com
casa de madeira com 2 qtos, bwc, sala, cozinha,

despensa, garagem. R$ 30.000,00

REF947 - Nova Esperança - 2 casas no mesmo

lote, sendo a 1" com 3atos, 2 salas, bwc,
cozinha, área de serviço, garagem. E a 2" com 4

qtos, sala, bwc, cozinha, varanda, garagem. R$
110.000,00.

REF948 - Vila Amizade - Casa mista com 7.0
m'sendo 2 qtos, bwc, sala, cozinha, bwc,

lavanderia, garagem. R$ 70.000,00

REF940 - Vila Amizade - Casa em alvenaria com
2 qtos, bwc, sala, copa / cozinha, .área de

serviço, garagem. R$ 75.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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ENTRADA +
PARCELAMENTO
DIRETO COM A
CONSTRUTORA_

Apartamentos:
2 quartos, sala de

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

vaga de garagem.

R$ 111.000,00

-_._--]VENDA

www.atlantaimoveis.com

rejane@atlantaimovéis_com
Rua Barão do Rio Branco, 373

1 suite + 2 dorm.
Sala de estar/ jantar
Bwc social
Cozinha, área de

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

Residencial Don Caliel
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 + PARC_ DIRETO COM A CONSTRUTORA

Localização: Centro- Rua Emilio Stein

�úkncial Ilopen.
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

CON$TRUTORA.
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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Plantão: 9979-7750

IMÓV,EIS R. BARÃO DO RIO BRANCO, 650 • CENTRO· JARAGUÁ DO SUL· se

SOBRADO EXCELENTE PADRÃO
1108 - SOBRADO, Barra do Rio Cerro, cf 290m2, terreno cf 587,73m2-1
suite master + 2 suítes + 2 qtos, área de festas cf chur fogão a lenha,
piscina, R$ 450,000,00

1221 - CASA ALVENARIA - JGuÁ
ESQUERDO cf 286m2 suite cf hidro

+ 2 qtos. R$ 500,000,00

1100·
SOBRADO "TIPO
LOFT" com
aprox. 250m2, 2
suítes.
Mobiliado.

1361 - T RIOS DO SUL - CASA
MISTA NOVA, Cf MADEIRA PRÉ-

FABRICADA GRÀPIA corn 83m2 em

terreno de 390m2 (13 x 3D), possuindo
suite + 1 qto, bwc , sala/copa/ cozinha,
garagem, Casa cf 1 ano de construção,

1414 - VILA NOVA - SOBRADO
cf290m2 em terreno cf 450m2 (30x15)
cf sala de estar, sala de jantar, s.quartos,

2 bwc 's, chur. integrada cf sala TV,
despensa, lavanderia, despensa, terraço,

garagem, R$ 290.000:00

30?O - APTO CENTRAL (ED NOVO ,

MILENIO) cf 2 qtos, churrasqueira na

sacada, prédio cf elevador.
R$ 115,000,00

1102 - CASA AlV, - BARRA DO RIO CERRO cf 210m2, terreno cf 765�2 - suite + 3

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

2004 ' EXCELENTE TERRENO CENTRAL Cf
2,294,52M2, COND, RES. FECHADO, R$
315,000,00
2006 - TERRENO CENTRAL (SERVIDÃO) Cf
789,90M2, R$190,000,00
2010 ' TERRENO CENTRAL cl 337,50m2
(13,50x25), R$160,000,00
2162 ' CZERNIEWICZ - Próx. PAMA cf 406m2
(15x 27,06), R$ 85,000,00
2195 - ILHA DA FIGUEIRA, Pr6x. lndumsk.
Linda Vista da cidade, cf 856m2 (29,60 x 21 x

41 ,50x40), R$ 93:000,00
2225 ' TERRENO ' iNICIO JARAGUÁ
ESQUERDO - EXCELENTE LOCALIZAÇÃO Cf
ÁREA DE 2,652M', R$180.000,00
PRAIAS
2437, TERRENO Cf 454,55M2 (15,50X21 ,50)
- LOT. RADUN - BARRA VELHA, R$ 28,000,00
2438 - PRAIA ITAJUBA - LOT. SEREIA DO MAR
-750mts do mar. terrence/ t5,90x 19, Entrada
de R$ 2,000,00 + 60 parcelas

CASAS
600 - VILA r-IOVA R$ 2,805,00
602- VILA LENZI R$655,00
603 - CENTRO - 'COMERCIAL OU
RESIDENCAIL Casa em alvenaria (470M2)
com suíte master com closed e banheira, 4

quartos - todos com sacada, banheirono piso
superior e no térreo tem escritório, salas estar
e jantar, sala íntima, copa, cozinha, área de

serviço, despensa, quarto de empregada,
banheiro de serviço, em terreno de 990m2 (55
xI8),
608 - COR.UPÁ cf 3 quartos, R$ 385,QO
609 - JOAO PESSOA cf 2 quartos, R$ 335,00$
611 - NEREU RAMOS Cf 03 quartos - R$
545,00
612 - JOÃO PESSOA Cf 02 quartos - R$
405,00
614 - BAEPENDI Cf 03 quartos - R$ 605,00
615 - VILA LALAU - IDEAL PARA FINS
COMERCIAIS R$I.850,00
619 - RIO CERRO R$ 2,005,00
622, VILA LENZI R$455,00
623: ,VILA NOVA R$ 2,205,00
625 - VILA RAU 3quartos R$ 555,00
630 - AMIZADE R$ 505,00
631 - CENTRO, cf 2 quartos R$ 555,00
632- VILA NOVA R$805,00
APARTAMENTOS
633 ' CENTRO cf Suite + 2 quartos, R$
1.305,00
635 - CENTRO Cf 03 quartos, R$ 755,00
636 - DA FIGUEIRA R$ 455,00
638 - NOVA BRASILIA Cf suíte + zcuanos. R$
855,00
639 - I NOVA BRA�,_'� Cf suíte + 2quartos,
R$855,00
641 - Apto 2 quartos - CENTRO R$ 455,00
642, CZERNIEWICZ - cf 1 quarto R$ 305,00
643 - CENTRO - cf 1 quarto R$ 455,00
647 - BARRA DO RIO CERRO cf 02 quartos R$
425,00
651 - NEREU RAMOS, cf 2 quartoS , R$
430,00
654 ' VILA NOVA - cf suite + 1 quarto R$
835,00
657 - CENTRO - cf 1 quarto R$ 425,00
658 - CENTRO Cf 02 DORMITÓRIOS - R$
615,00
659 - CENTRO Cf 01 DORMITÓRIO, SEMI
MOBILIADO R$ 555,00
660 - CENTRO Cf 01 QUARTO - R$475,00
661 - BAEPENDI Cf SUiTE + 02
DORMITÓRIOS - R$ 805,00
665-R$425,00 ,

668 - CENTRO Cf O quartos - R$ 645,00
669, VILA NOVA Cfl quartos- R$385,00
670 - VILA RAU Cf 01 quarto - R$ 425,00
671, VILA NOVA e/os quartos, R$670,00
674 - CENTRO cl 1 quarto. R$ 455,00
675 - CERNIEWICZ - cf02 quartos R$ 485,Ob
676 - CENTRO - cf 03 quartos R$ 705,00
679 - CENTRO - cf suíte + 02 quartos R$
1,005,00

, 681 - CENTRO cf 1 quarto, R$ 295,00
682 - VILA RAU cf 2 quartos R$ 455,00
686 - NOVA BRASiLIA cf 3 quartos R$ 585,00
689 - JARAGUÁ ESQUER_DO cf 2 quartos, R$
675,00
SALAS COMERCIAIS
802, R$ 385,00
803, BARRA On RIO CERRO cf aprox 120m2,
R$ 905,00
804 - VILA LALAU duas saías- R$ 705,00 e R$
605,00
805 - CENTRO cf aprox. 70m2, R$ 355,00
807 - BARRA DO RIO CERRO - cf aprox. 175
m2. R$I.405,00 '

808 - SALA COMERCIAL - BARRA'DO RIO
CERRO - R$ 285,00
811 - VILA RAU - R$ 355,00
812 " SALA COMERCIAL - BARRA DO RIO
CERRO - cf aprox, 330m2, R$ 3,600,00 ou
2 com 110m2 R$1 ,800,00,
.814 - NEREU RAMOS - cf áprox, 203 m2, R$
1,505,00
815 - BARRA DO RIO CERRO - cf aprox. 80
m2. R$.505,00
817 - GUARAMIRIM com área aprox. 70m2,
R$525.00
818 - CENTRO - R$ 355,00
819 - CENTRO - R$I.505,00
820 - CENTRO - R$ 405,00
8,21 - CENTRO - R$1 ,535,00
822 - CENTRO - R$ 405,00 .

823, CENTRO, R$ 605,00
826 - CENTRO cf R$ 2.000,00
827, CENTRO cf 150m2 R$I.705,00
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�:imóveísplaneta. FONE':'3215�0100:
','

" ,

., ." , hl ' Rua Barão do RiO Branco, 557 - Centro

www.imoveisplaneta.c�m.br/imoveis@imoveisplaneta.com.br 5 CEP 89251:.400 - Jaraguá do Sl:ll / SC
'

'

PLANTÃO AOS SÃB, DOM E FERIADOS NO 9176-0064

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

até 50. meses!
Aptos cl suíte i-üt dorm. e suíte+o.2 dorm.

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

NOVOS PRONTOS PARA MORAR.

ENTREGA A PARTIR DE JAN/2009

0.1 suíte + 0.2 quartos, sacada
com churrasqueira, prédio com elevadorPreços e condições de Lançamento!

'Pensando nas próximas férias?!
.

Temos inúmeras opções em casas,
aptos, terrenos, perunho daqui, em
Barra Velha, esperando por você!

Consulte-nos!" .

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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• COMPRA • VENDE • ADMINISTRA

RUA REINaLDO RAU, 27&
• CENTRO • JARAIUA DO SUL

¥

IMOVEIS WWWII i m uva i sci dad e .. com .. b r

I' I JI
*'

'*

'*

*

""

Ouma localização
Sacada com Churrasqueira
Area de lezer

Garagem Coberta
Portão Eletrônico

+

SOx de F!$.639.20 {liwllUzado pelo CUSl

No Centro
de Jaraguá!

(Próx. antiga
Marcatto Chapéus)

,

ma
REf. 200;1, - APTO. rlPo 1: 2 QUARTOS, SALA

ESTAR/JANTAR, BWC, SACADA C/ CHURRASQ .•

COZINHA, ÁREA DE SERViÇO, GARAGEM.
.

APTO. TIPO 2. :I E 4: SUíTE + 2 QUARTOS, SALA
ESTAR/JANTAR. COZINHA, ÁREA DE SERViÇO,
SACADA C/ CHURRASQUEIRA, BWC. GARAGEM.

Entrado + Soldo parcelado em até SOx Financiamento direto com a construtora.

Ref. 10S5 - TlfA MA.!lllNS· - M 115.000,00
CASA 61M' - 2 QUARTOS. BWC, SALA. COZINHA.
ÁREA DE SERViÇO + ÁREA DE FESTAS CI 30M'
CONTENDO CHURRASQUEIRA, COZINHA E BWC:

REF. lOSS - JARAGUÁ ESQUEROO -

R$ 159.000.00 - CASA C/ 139,66 M2, 1 SUíTE
C/ HIDRO, 2 QUARTOS, SALA. COPA, COZINHA
MOBILIADA, ÁREA DE SERViÇO, BWC SOCIAL.

DISPENSA, SALA INFANTIL E GARAGEM.

REF. 2040 • CZERNtEWlCz -

R$ 135.000.00" APTO. C/124 MO,
1 SUíTE. 2 QUARTOS, SALA PI 2

AMBIENTES, COPA, COZINHA, BWC,
. ÁREA DE SERViÇO, GARAGEM.
SACADA C/ CHURRASQUEIRA.

REF. 1061 - VILA RAU - EsqÚINA - RS
230.000,00

1 SUíTE, 2 QUARTOS. SALA, COPA, COZo

c.a!ilsttlUTOAA.

RU. 700P -litT!!)cf.

4O.Ul1M·· CORUPÃ -

R$ 22Q,OOIWO·
CONTENDO CASA Cj
APROX. 200M',

3 QUARTOS, SALA,
COZINHA, awe, ÁREA
DE SERViÇO, 'ÁREA DE

FESTAS, GARAGEM,
SEIS Mil PÉS DE

BANANA, 500 PÉS DE
EUCALIPTOS.

flEF. 2004 - BAEPEI'IDI - R$ 120.000,00
APTO. a sutrr, 2 QUARTOS. SALA Pj
2 AMBIENTES.BWC SOCIAL, COZINHA,

ÁREA DE SERViÇO. GARAGEM.

RU,;106lj.
c4SAcfl20W
-COlWPÃ.

AS 120.000,00 -

CONTENDO
2QUARTOS,

COZINHA, ÁREA
DESERVIÇO.

awe, VARANDA,
ÁREADE
FESTAS,

GARAGEM.

REF: 1057 - JOÃO PESSOA - 123 M' -

R$ 115.00Q,00 - EXCELENTE CASA DE
ALVENARIA CI 3 QUARTOS. SALA,

COPA/COZINHA. ÁREA DE S�RVIÇO. ÁREA DE
FESTAS, GARAGEM P/2 CARROS.

REF. 1059 • ILHA DA FlGUEIRA
R$ 130.000,00 CASA Cj 90M' ,

3 QUARTOS, SALA, COZINHA. ÁREA
DE SERViÇO, GARAGEM, awc.

TERRENO C/ 516.84 W.

REf, 1.0!M
C4SA Cj 121M' •

SCHROEDER
R$11O,000.00 "

CONTENDO

1SUÍTE.
2 QUARTOS.

COZINHA. awc
SOCIAL, SALA,

GARAGEM, ÁREA
DESERVIÇO.

REF. 6022 - ILHA DA FIGUEIRA - 2.600M2 - R$ 150.000,00
REF. 6026 - SÃO Luís - TERRENO Cf 325 M2. R$ 58.000.00

REF. 6020 - AMIZADE - Cf 350M2 - R$ 38.000,00
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Ruá Exp. João Zapella, 88 - Centro' - Jaraguá do Sul

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

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

Ref. 127,1 - Sobrado no São Luis com
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,

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, saia de
estar e jantar, bwc, cozinha, sacada cl chur.,

lavanderia e garagem. R$120.000,00,

Ref. 143.3.- Apto no Czerniewicz -

Residencial Juliana - 1 suite + 02
quartos, sala, cozinha, bwc, lavanderia e

.

garagem, R$ 120.000,00,

..
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• Compra • Vende • Aluga • Administra

DIVISÕES INTERNAS
1 suíte, cozinha (kitchen), área de serviço, sala de estar/jantar com
vista panorâmica, f ou 2 vagas de garagem (opcional), no moderno

conceito de LOFT, sem paredes fixas .'

,

CRECI643-J

41\1ETISTA LOri'

Apartamentos com áreas estimadas de:

TIPO 2
Área Total - 69,00 m2 '

Área Privativa - 36,90 m2 .

f-:- TIPO 1
Área Total - 75 m2

.

Área Privativa - 40,75 m2

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

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

NOVO CONCEITO DE MORADIA
. 12 Pavimentos
2 Elevadores de Última Geração .

Salão de Festas com Churrasqueira (Espaço Gourmet)
1 ou 2 Vagas de Garagem
Terraço de Lazer
1 ou 2 Dormitórios (opcional)
Todos os ambientes com Iluminação Direta
Etapa da Obra: Acabamento

Últimas Unidades à Venda

Construção pelo SISTEMA DE CONDOMíNIO FECHADO À
PREÇO DE CUSTO

Avenida Marechal Deodoro da Fonseca
Próximo à Marcatto Chapéus

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Fone/Fax: (47) 3370-0700 Plantão: (47) 8408-0700
Rua Maria Umbelina da Silva, 120 Vila Lenzi - Jaraguá do Sul - se

www.imoveisemjaragua.com.br

APARTAMENTOS TERRENOS CASAS/APARTAMENTOS
Ref. 2091 - Casa - Vila Lenzi- madeira R$ 65.000,00
Ref. 1871 - Casa - Amizade - 2 dormitórios, sem garagem. R$ 65.000,00
Ref. 801 - Estrada Nova - casa alvenaria R$ 70.000.00
Ref. 1851 - Rau -3 dormitórios, sala, cozinha, bwc (forrodemadiera) R$ 70.000,00
Ref. 1 001 - Jaraguá 99 - 3 dormitórios, sala, cozinha, bwc. R$ 75.000,00
Ref. 1721 - Casa de madeira - São Luiz- 2 dormitórios- Ruaasfaltada R$ 75.000,00
Ref. 1991 - Casa - João Pessoa - 2 dormitórios, bwc, garagem - R$ 80.000,00
Ref. 1921 - Apto - Novo na Barra do Rio Cerro - 2 dormitórios, 1 vaga de garagem R$
85.0011,00
Ref. 2211 - Casa de madeira - Jaraguá Esquerdo - 3 dormitórios, 2 salas, 1 bwc,
garagem R$85.000,00
Ref. 1401 - Barra Velha - casa5 dormit.demais depend. R$ 85.000,00
Ref.2111-Casa-Guaramirim-4dormitórios,1 bwc,garagem R$85.000,00
Ref. 1672 - Vila Lalau - apto em construção, Residencial Vermont, com 2 dormitórios,
sacada c/churrasqueira, garagem, a partir R$ 90.000,00
Ref. 21 01 - Schroeder- semi acabada, 3 dormrtórios, bwc, garagem R$ 90.000,00
Ref. 1701 - Água Verde, 2 dormitórios, cozinha, bwc, làvanderia R$ 95.000,00
Ref. 541 - Ilha da Figueira - casa alvenaria - 65m2 - terreno coni duas casas - casa

madeira - 57m' terreno esquina - R$ll 0.000,00
Ref. 1891 - Três Rios do Sul- R$110.000,00 com 3 dormitórios, 1 bwc, e garagem
para dois carros.
Ref. 1901 - Rau -1 suite, 1 dormitório, bwc, garagem para dais carros. R$110.000,00
Ref. 2071 - Apto - Jaraguá Esquerdo - 1 Suite, 1 dormitório, 1 vaga de garagem R$
117.000,00
Ref. 2041 - Casa - Vila Lenzi - 2 dormitórios, R$120.000,00
Ref. 1091 - Casa 3 dorm. 2bwc, 2 salas portão eletr., piscina R$125.000,00
Ref. 1241 - Vila Nova- casa 130m2 madeira- R$130.000,00
Ref. 1661 - Centro - apto em construção, Residencial Aquarela, com 1 suite, 2

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

c/churrasqueirae piscina R$160.000,00
Ref. 581 - Casa - Sobrado - Chico de Paula - :3 dormitórios, garagem p/2 carros R$
160.000,00
Ref. 831- Vila Lenzi-5 quartos, sala, copa, bwc, surte, chur., cozinhaR$180.000,00
ReUl0l - Centenário - 2 casas no mesmo terreno 150m'+ 70m' R$180.000,00
Ref. 1512 - Casa - Barra Velha - Sobrado c/ suite, 2 dormitórios, lavabo, churrasqueira
R$ 200.000,00
Ref. 2141 - Casa - Figueira - Sobrado c/ suite, 3 dormitórios, 2 vagas de garagem R$
210.000,00
Ref. 1831 - Chico de Paula, 4 dorm., 2 bwc, 2 vagas degaragem R$230.000,00
Ref. 2131 - Casa - Amizade - Suite, 2 dormitórios, lavabo, área de festas, garagem p/2
carros - R$ 230.000,00

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

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

Edson Müller CREel: 8530

IMÓVEIS
Investimento Seguro

TERRENO
Ref. 774/775 - Jaragua Esquerd'o -prox. arena - R$ 68.000,00
Ref 431 - Jaragua Esquerdo - R$ 45.000,00
Ref. 1731 - Jaraguá Esquerdo R$ 46.000,00
Ref. 514/515 - Chico de Paula - terrenos 432m' R$ 47.000,00
Ref. 1801 - ÁguaVerde - 455m2 R$ 55.000,00
Ref. 1961 - Terreno - Chico de Paulo 350,00m2 R$ 55.000,00
Ref. 1951 - Terreno - Chico de Paulo 392,00m2 R$ 55.000,00
Ref. 1541 - Rau - terreno 360m2 R$ 58.000,00
Ref. 2021 - Vila Lenzi - 406m' - R$ 60.000,00
Ref. 2081 - Vila Lenzi - 406m2 R$ 60.000,00
Ref.2181- Figueira-306,00m2- R$65.000,00
Ref. 2191 - Terreno - Figueira com 338m2 R$ 68.000,00
Ref. 1252 - Chico de Paulo - 445.50m2 R$ 75 000,00
ReI. 852 -Ilha da Figueira - terreno 1300m' R$ 71.500,00
Ref. 1681 - Ilha da Figueira - 370.80m2 R$ 75.000,00
Ref. 1531 -Ilha da Figueira - terreno 385, 17m2 - R$ 76.000,00 .

Ref. 2201- Barra do Rio Cerro - 387,30M2 R$ 71.000,00
Ref. 2202 - Barra do Rio Cerro - 387,30 m2 R$ 71.000,00
Ref. 1532 - Ilha da Figueira - 503.30m2 R$ 90.000,00
REF. 1861 - Jguá Esquerdo - CONDo DAS AZALÉIAS (Cond. Fechado) R$125.000,00
Ref.1941- Vila Lenzi 250.000m2 R$ 250.000,00

Ref. 1211 - Casa - Vila Lenzi - Suite, 2 dormitórios, churrasqueira R$ 230.000,00 -

ótimo para ponto comercial.
Ref. 2001 - Apto - Vila Nova c/ 1 suite, 2 dormitórios, 1 vaga de garagem R$ 250.000,00
Ref. 1511 - Barra Velha - sobrado "alia padrão" R$ 260.000,00
Ref. 1041 - Barra Velha - sobrado lindo prox a praia R$ 270.000,00
Ref. 1911 - Figueira - suite, 3 dormitórios, 2 bwc, garagem 2 carros R$ 270.000,00
Ref. 1521 - Baependi - sobrado alto padrão "interno inacabado" prox recr. Marisol R$
385.000,00
Ref. 2121 - Área - João Pessoa - 7500m2 - com uma casa com 3 donm. R$ 400.000,00
Ref. 281 - Penha- casa alto padrão "frente p/ o mar" R$ 550.000,00
Ref. 1571 - Centro sala comercial ótimo para cllnica, c/255m' + 2 aptos 275m' +
sobrado c/piscina R$1.000.000,00

síno / CHÁCARA
Ref. 861 - Molha/Massaranduba-260.000m' R$ 95.000,00
Ref. 551 -Corupa -1 casadealv. "estilo chale" - 40.779,00m - R$105.000,00
Ref. 741 - Rio da Luz- 2casas C/72m2, em alv., águacorrénte - 6.200m - R$120.000,00
Ref .1141 - Garibalde - area de 5777m2 com casaR$ 220.000,00
Rei.1741 - Garibaldi 75000m2 R$ 320.000,00
Ref. 663- Massaranduba -7lagoas casas, area de festa 238.000m'. R$ 600.000,00

PROJETOS E CONSTRUÇOES
TEMOS PROJETOS COM EQUIPE DE ARQUITETOS E
ENGENHEIROS, COM GRANDE EXPERIÊNCIA NO

MERCADO DE CONSTRUÇÕES.
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 ALUGAR, VENDER, COMPRAR OU ADMINISTRAR SEU
IMÓVEL,VISITE - NOS, E CONSULTE-NOS MAIS ITENS
DíSPONíVEIS ou pelo site www.mullercorretor.com.br.

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
construlda: +/-m' Terreno: 1.100,00m',
3quartos,1 suãe, R$650.000,00avista
C6d. 2005 VENDE APTO- Nova Brasilia
- 3 quartos, R$ 140.000,00 aceita

-'---'--'---='-----'--1
terreno, casa ou carro no negócio.
Cód. 2008 VENDE APTO Czerniewicz
Flat c/mesanino Edi!. Saint Sebastian.
R$130.000,0(}
Céd. 2010 VENDE APTO - Promoção
em Camburiú Barbada em Bal.
Camboriu ... l quadra do mar! R$ 210

mil, rua: 3604/165 ap. 302
Cód. 3001 llha da Figueira = Terreno
no Loteamento Helneck II, c/544 m2,
escriturado, R$ 50.000,00

1---��::':':::'::::'::'::;__==----1I-=;_;_=========---.====-.=-:--=:+-======:::::::=::::::=:-I Cód. 3011 VENDE TERRENO São
Francisco do Sul- 264 m', pronto para
construir S$ 1 t .000,00 ACEITA
CARRO NO NEGÓCIO
Cód. 3022 VENDE Terreno com

Galpão Centro - Um galpão de +/-
600,00m 2um prédiode -t- 250,00 m
- O terreno com = +/-1.180,00 m',
valor R$1.050.000,00
Cód. 3025 VENDE TERRENO com

galpão Centro - Um galpão de +/-
390,00 m2 valor R$ 550mil

Cód. 1046 VENDE casa na praia
Itaguçú - SFS - Praia Itaguaçú - Casa
com três pavimentos - 1 and. 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 festas com churrasqueira e

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

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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II�II OI tJ I� t'Dj L1
INTERMEDIÁRIA DE IMÓVEIS LTDA.

Seu imóvel está aqui.

[bJ
, HABITAT

iii ? 'to

CRECI1S83-J �
0VENDE ®ALUGA
oADMINISTRA

www.imobiliariahabitat.com.br

3371.8009
PLANTÃO DE VENDAS 8405-6125

o prazer esta em cada
detalhe qual é o

tamanho do seu

sonho?

MORADAS DA SERRA -

Localização privilegiada,
espaço gourmet, com
forno de pizza,
churrasqueiras deck e

piscina e play ground,
coberturas especiais. Rua
Hilario Floriani esquina
com Joao Planinscheck
(ao lado da jartec)
Aptos torre B - 01 suite
mais dois quartos sacada
com churrasqueira,
entrega a partir de janeiro
de 2009

3371-2117
Acesse outras opções em nosso novo site

www.interimoveis.net

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

vaga de garagem
pf 2 veículos. Rua
Bernardo
Dornbusch -

Residencial Caribe

VENDE: ILHA DA FIGUEIRA:... Terreno 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 cf móveis; ideal
para consultório, com área 108 m2. Av. Mal.
Deodoro da Fonseca (defronte Agência Caixa)

Ref: H-316 - Terreno central próx. Scar. Area
total: 2.721,85m'

Ref H 323: Terreno com 15.000,00 m' com uma

sede de 180,00 m' Massaranduba, Rodovia se
.474. R$ 160.000,00

Ref: H 309 Terreno Residencial Grützmacher,
área util é de 12 x 29 ;348,00 m' Valor R$

50.000,00
Ref. H-322: Terreno na Vila Lenzi (próxima
Arena) área 528,00m'. R$ 68.000,00

www.imobiliariahabitat.com.br habitat@imobiliariahabitat.com.br Rua Felipe Schmidt, 157 (próx. MilliumJ Centro
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IMÓVEIS
. :;C3rifit� oJb'$iidiiiV�ifn�'.'.""'.

.

heliano@imoveisjaragua.com.brWI"'" ,.. .... j:l§� .. ,� "

$&", ",'

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

8412-8933

HELIANO
Corretor de imóveis HELIANO Oribka

Protocolo 2008.24.02.00394

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

.--:.--

APARTAMENTOS
Ref 2010 apto 1 DOm' Centro
em censtr
Ref 2017 apto 1 ODm'
Czerniewicz
Ref 2015 aptos a partir de
94m' Centro

CHÁCARAS
Ref 301 O na Barra,
110.000,00m'
Ref 3011 na Barra,
127.000,00m'
Ref 3012 na Barra,
124.000,00m'
Ref 3013 Schroeder 12.500m'

CORRETOR
DE IMÓVEIS

TEL. 3370 ..6624 9102-5299 www.deoc:arimoveis.com..br

IO,OOm' mais edicula (acerta carro

na negociação) R$ 70.000,00

001 - Tifa Marlins - terreno com

393,OOm', R$ 40.000,00
com 113,52m' e terreno com

325,OOm'. R$139.000,00
madeira com 63,OOm', terreno com

390,OOm'. R$ 50.000,00

Corretor de Imóveis
CRECI· 13252 Compra, Venda, locação e Adrnínlstraçêo

I h c a r a c o O1j
i 1.462.500012, conteneol
I benfeitorias, 50 O1org051
Ide pastagem, 061
'tanques de peixes, SI
1 nascentes e planlações.1ICorupâ-SC, valoel .

.
,L1.5�()':9.�Q���:_ .. _; Terreno com 67.500m2• Com 15 mil pés TelTeflOCOm265.000m�,a i

I
.

I de eucalipto com idade de 5 a 7 anos. s km do centro de Corupá i

I : Corupá, peíovalcrde R$ 210.000,00 iSC, pelo vaíor de R$:

j L- .. _.-�_._.. -�·��:��?·d·a······11·:500rri,,··i
13.700 pés de banana i
i branca,Oi casa de alv, de

'

i 120m',rua Ervlno Moreira, i
!Cofupá.Valor de R$ i

i 135000,00. ..i
ITerreno com'
137.500m',lodoi

'I desmatado, próprio para
'.chácara cui

I
reflorestamento, a 4 Km i
do centro de Corupá, no

.

�-------��'"-------� I valordeR$60.000,OO.

,Casa com 195m', terreno
[com 17ü4m', pomar nos
: fundos, terreno encosta no

: rio. Localizada no Bairro
'Seminário, coruoa. ValorR$
! 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
RioNatal, Corupá. Valor R$
220.000,00.

Chácara, tar r an e ,

149.000m2, com 6.000
pés de eucaliptos e area
pronto para plantar mais
5.000 pés, 2 r i os
localizado a três Km da '=

I]

Terreno com 4.000.00 :
m'. localizado no Morro'

'

da Igreja, Corupá, peío: i
valorR$ 1.600.000,00. 'i

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

003 - Santo Antonio, terreno com área de 89.268,OOm' .

007 - Santo Antonio, com área de 62.352,OOm'.
008 - Nereu Ramos, Br 280, terreno com 33.947,25m'.
020 - Corupá, terreno com área de 945,OOm'.
036 - Nereu Ramos, terreno com 409,68m'. (terreno bem localizado)
045 - Vila Lenzi, com 450,OOm' .

064 - Estrada Nova terreno com área de 89.000,OOm'
065 - Santo Antonio, com área de 105.000,OOm'.
069 - Nereu Ramos, terreno com 337,50m'.
109 - Nereu Ramos, área de 11.410,OOm' (ótimo pf indústria)
111 - Schroeder, terreno com área de 3.042,OOm'.
125 - Schroeder, terreno-com 489,86m'.

R$ 5.1)0.000,00
.R$120.000,00
R$ 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
R$ 45.000,00
R$ 35.000,00

A���rAMENTO
033 • Apartamento Daependi - condominio Bartel - com 1 suite, 2 quartos, semi- mobiliado
046 - Apartamento - Cenlro, com área total de 165,OOm'. R$ 175.000,00

CASAS
017 - Chico de Paula, casa de alv. cf 140,OOm' e terreno c/720,OOm' (aceita troca por outro imóvel)
024- Vila Rau, sobrado cf219,OOm' eterreno cf390,OOm'. Mais umaediculade IO,OOm'. Negociável.
040-Água Verde, casa com 150,OOm' eterreno com 360,OOm'.
050 - centro, com uma casa mista de 125,OOm' e terreno com 774,OOm'. Aceita Proposta.
053 - Vila Lalau, com área privativa de 109,3Im'. Aceita apartamento de 02 quartos, como forma de pagamento.
062 - Nereu Ramos - casa de madeira com 70,OOm' e terreno com 378,OOm'.
074 - Nereu Ramos, casa de alvenaria com l08,OOm' e terreno com 322,OOm'.
080 - Vila Lenzi, Sobrado cl 258,OOm' e terreno cl área 418,12m'. aceita apto de (·)valor, casa ou terreno.

104'- São Luis, sobrado com 199,OOm' e terreno com 350,OOm'
151 - Três Rios do Norte· casa em alvenaria com 90,OOm' e terreno com 420,OOm'

R$140.000,00
R$165.000,00
R$165.000,00
R$ 350.000,00
R$ 160.000,00

R$ 53.000,00
R$ 80.000;00
R$ 280.000,00

R$ 180.000,00
R$ 55.000,00

155 - DR 280, sentido Corupá, cf casa de alv. de 110,60m', lanchonete, mercado, borracharia, terreno cf área aprox. de

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

172 - Três Rios do Sul, casa d� alvenaria com 161,OOm' e terreno com 498,40m'. R$155.000.00
175 - Nereu Ramos, casa de alvenaria com 12,OOm' e terreno com 378,OOm'.
188 - Santo Antonio, sobrado com área de 110,OOm' e terreno com 2.500,OOm'.

R$ 55.000,00
R$ 100.000,00

SíTIOS
026 - Santo Antonio, com áre� de 475.650,OOm'.
044 - Nereu Ramos,com área de 60.000,OOm', com casa, área de festa, rancho, lagoas.
123 - Santo Anlonio - com área de 80.000,OOm'. aceita carro na negociação.

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

GALPÃO
005 - Nereu Ramos, galpão cf área de 160,OOm' e terreno com área de 459,OOm'. R$ 87.000,00

, (OMPRA - VENDE -_)lLUGA - FAZ DOCUMENTAÇÃO IMOBILIÁRIA � R: GuiJherme Weege, 166 � Edifício.Be,rga�o - Centre]hl\'�';':'�""M"''';'';��W' ;:0;.:" """mw>"'�<:'<� ""'��fu.'=�,,�"""'''''''«��'' � >" :<'«"", "''»;0;1<7: �""'""� �',x � ""'-,="o'_x � .. ",}.",�",,,,, "''''' ,,,,"<:>*""""*""' � "'m �:;;;"'_ �"",. �!i' •• �" -::��m '" � � > �i< _, 'i<'" �,
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g www.dejaimoveis.com.brldejaimoveis@netuno.com.br

Rea£izClltCla �eu �ouko.
Fone/Fax 47 .. 3275 ...2990

CONSULTE· NOS SOBRE OUTROS IMÓVEIS.

(47) 3373.1343
9923.4221
PLANTÃO PERMANENTE
aguíar.ci@bol.com.br

RUA 28 DE AGOSTO, 3062 - AMiZADE

I EIS
COMPRA· VENDA· FINANCIA· AVALIAÇÃO

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

BWC, GARAGEM. VALOR
R$ 35.000,00

BAIRRO - QUATI - Cód. 068-
LINGO TERRENO Cf 25.346,25M',
APROVADO PI O PLANTIO DE

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

NEGOCIAVEIS

BAIRRO - GUAMIRIRANGA
Cod. Oll - 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 BWC. TERRENO CI
350M'. VALOR R$ 160.000,00

'3376-1804
9904-2076

Corretor de Imóveis
ALBERTO G. MARQUARDT

e-mail: marquardlimoveis@gmail.com

Rua Pastor Alberto Schneider, 1945 - Barra do Rio CerroCRECI12152

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

Ref 065 - ERVINO - Terreno

c/364m2 (120m da praia)

Ref 072 - Rio Cerro - Terreno

com 27.000m2 - R$125.000,00

PLANTÃO
9181'-1112 I 9187-1114
9113-5472 I 9183-2900

Edifício Talires - Centro - próximo Clube Beira Rio
Apartamentos Novos com 2 dormitórios, sala de estar/jantar com ampla sacada e churrasqueira, cozinha, banheiro social, área de

L serviços com tanque em inox - ampla sacada, garagem.
�,���--��������=-����--�----�----==��------- ---=-=-=----��,-----�--=---�--�.����==�----
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IMÓVEIS
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OBILiARJA
CRECI: 57.2-.1

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

E-mail: imobiliaria@jardimjaragua.com.br

WWW.JARD.IMJARAGUA.COM.BR

ALUGA-SE VENDE-SE

EDIFÍCIO LILLIUM
RUAALBERTO SANTOS D.UMONT

BAIRRO: VILA LALAU

APARTAMENTOS NOVOS:
COM 01 E 02 DORMITÓRIOS

SEMr-MOBIL�ADOS, COM 02 VAGAS
DE GARAGEM E CHURRASQUEIRA

NASACADA

RefJD 2083-
Shoroeder - Centro,
Rua Marechal
Castelo Branco, 2928
Casa de alvenaria
com área de 283m2,
02 suítes, 02 quartos,
03 saías, , com

piscina, área de resta,
terreno cl1.600m2
Valor: R$ 340.000.00
(Negociável)

VENDE-SE
Loja -01

no Calçadão
montada com

mobilia e estoques
Valor: R$35.000,OO

Loja ".02
na Rua Reinoldo Rau

montada com

mobilia e estoques

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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OBILIÁRIA
CRECI: 572-J

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

PLANTA0: GLEDSON 8843·5751 I ONDINA 913�.4292
·ACESSE WWW.JARDIMJARAGUA.COM.BR

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



E'r;I O CORREIO DO POVO
� FIM-DE-SEMANA, 21122 DE JUNHO DE 2008 IMÓVEIS

Res. Premier
cod: 00100.015
À partir de R$ 99 900.00
Prédio ci elevador. medidor
de água e gás individual,
portão e porteiro
eletrõnico, salão de festas,
preparação para split
Apartamentos
Sala cf dois ambientes,
sacada cl churrasqueira,
cnzmha. lavandena e

estenda! 1 suíte + 1 ou 2
dormitórios

Res. Renoir cod:00015.015
À partir 129.900,00
Apartamentos
Sala ci 2 ambientes, cozinha
integrada. sacada cf
churrasqueira,
1 suite e 2 qtos, lavanderia,
bwc social.

Duplex tipo 3 cf 220m'

privativos. sala de jantar e
estar, 1 suite master Cf
sacada + 1 suíte simples, 2
quartos, bwc social, coz,
lavanderia, salão de jogos
+ terraço com churrasqueira
e 2 vagas de garagem.

Residencial Athenas 00017.018
R$ 350.000,00

Czernievicz Apto DUPLEX
4 saías, cozinha, 1 bwc social, lavabo, 2 surtes

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

Cozinha mobiliada, venha negociar!!!

Prédio 4 Aptos por andar,
área de lazer com
churrasqueira
Central de gás. portão e

porteiro eletrônico
Apartamentos
Sala ci 2 ambientes,

, cozinha IIItegrada.
�:1 sacada cf churrasqueira,

...._"""'''''!'"''. 2 quartos(com ou sem

..... suite). lavandena. bwc

� social A partir 90.000.00

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

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

quartos

Res. Alessio Beri
cod: 00063.003 - Excelente Apto
cf vista panorâmica de toda a

cidade, fino acabamento cf gesso,
paredes cf grafiatto, banheira e

moveis sob medida,
CONFIRA! ! R$ 320.000,00

Terreno - Vila nova cod:00092.001
R$ 300.000,00> Localizado na Rua 25 de

Julho cf 1.541,25m' planos

Sala comercial
Vila Nova

Aluguel R$ 800,00

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

terreno c/ 420m' , aceita troca

Terreno Barra Rio Molha cl
8.000ml:- Ótima

localização em frente a

prefeitura de Jaraguá do Sul
R$ 2.500.000,00

Sobrado Barra do Rio
Cerro - Próximo ao

supermercado Breithaupt
AT: 241m2 AC: 181m2

R$ 380.000,00
'1 suite + 2 qtos, 2 bwc,
coz, área de serv, sala,
garagem pi 3 carros,

salão de festas e piscina.

Sala Comercial
No Czerniewicz após a

canarinho,
Aluguel R$ 500,00

Edificio Klein - centro RS 220.000.00
Apto c/120m' 2 dormitórios sendo 1 suite cf
closet. BWC social, sala de estar e [antar
conjugadas, cozinha mobiliada, sacada cf

churrasqueira, área de serviço -l- duas vagas
de garagem; salão de festas decorado em

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

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

varanda, sala, churrasqueira e garagem.

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

aítamente luxuosa, lavabo, salão de 72m', 1
suite Cf ctoset, sala de iantar! estar, coz.,

dispensa, area de serviço cf fogão a lenha e

chur., área para horta. Parte Superior: sacada
.

de 15m', sala de jantar/estar,l suite cf
hidro,closet, 2 qtos, bwc social, copa, cozo +
móveis de coz., lav. coberta e descoberta.

Terreno Barra do rio Cerro
Localizado na Rua Padre
Aluisio Being c/10.845m2
próximo ao noviciado

R$ 110_000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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@lí, PLANTÁO
EspedJto 8422-Z895

9996-640,0
Karina;tá422-7894
Wàlter 8823-0207
Wander,lei'8418-6786

SPEDITO
msn: espeditoimoveis@hotmail.com

skype: espedito.imoveis1
vendas@espedítoimoveis.com.br

IMÓVEIS - CRECI: 4364 RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 124 - CENTRO - JARAGUÁDOSUL-SC

k 3 dormâóríos + 1 suite e dependência
reversíveí, com i vaga na garagem.
* 2 dormitórios + i suite.
* 1 dormitório +I 1 suite.
* 5 salas comercíais.
* 12 pavimentos
* Churrasqueira na sacada;
* Piscina, salão de festas;
* Playgrond;
Financ. direto cf a construtora
financiado em até 120 meses.

HQRÁRIO DE. ATENDIMENTO

De Spgunda a Sexta
enao às 12h.,e 13h30 às 19h Ref. 607 _ Casa de alvenaria, 02

dormitórios e demais dependências, Oi
vaga na garagem. Bela vista para a cidade.
Aceita-se financiamento e terrenos como

parte do pagamento.

Ref. 564 _ Terrenos com 324m' cada,
asfaltados. R$ 4.990 + 100 parcelas de
um salário minimo*,.parcelamento direto.

Ref. 500 - Casa de alvenaria, 03
dormitórios e dem>' 7'dependências.
Aceita-se financiar.ento e propostas.

Ref. 608 _ Casa de alvenaria, 02
dormitórios + 02 suites e demais
dependências, área de festas com

churrasqueira, 02 vagas de garagem,

Ref. 561 _ Flat moóiliado, 01 suite com

hidro, lavabo e demais dependências,
garagem. Aceita-se carro como parte do
pagamento e outros tipos de propostas.

Sábados
Das 8h30.âs 12h

www.espeditoimoveis.com.brFale com um Corretor Online acesse o site:
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A Chave do Melhor

Negócio, agora também
em Jaraguá do Sul!

PLANTÃO 24H 9604-2573

l!flI·) [';1

0054 - B.SEMINÁRIO- CASA em Corupa cf 04 dorm; 02 wc

auxiliares, lavand; armario COl; C/ garagem; Piso cerâmico e

terreno c! 357m'. Valor: 85,000.00.

0448 - APTOS NOVOS
I na Barra prox. a

Malwee, cí 02 dorm;
estar intimo; estar
social; Cal; banheiro;
lavand; gas central;
porta gar.automat;
Sacada churrasq.
Apenas 85,000.00.
Sendo 50.000,00 de
entrada +

parcelamento direto c/
proprietário

0119 • LOTE OURO VERDE: CASA em Jaragua
do Sul, C/ 03 dorm; estar social; coz; banheiro;
lavand; laminado mad.; forro rnad.: cl garagem.

Valor: 58,000.00. Aceita-se proposta.

0431 -JARAGUA ESQUERDO- CASA C/ 02 dorm: 01
suite; estar social; sala jantar; COl;· banheiro;

despensa; lavabo; lavand; ar condíc.: laje; 02 vagas
garagem; Cburrasq; Piso Cerâmico e TERRENO

C/400m2• Valor; 185,000.00.

......................................................·······IMÓVEIS····

0391 - VILA RAU:- CASA CI 02 dorm; 01 suite; estar intim
sacada; coz; 02 wc auxiliar; ensa; lavand;

iiVaranda; ·Laje;qi:;Q?lragem pi ; Churra i·Piso Cer
. ....

Valor: 2 OO.Mas é so essa sema

social; sala jantar;
; porta gar.automat;
eTERRENO C�J{50m2,

n e chroeder C! 03
dorm; estar social; Cal; banheiro; despensa;

lavand; armaria Cal; piscina; porta gar.automat;
CI garagem; Piso cerâmico e TERRENO C/527
m2. Valor: 121,000.00. Aceita-se proposta.

0439 - B.JOÃO PESSOA: CASA Cf 02 dorm;
estar social; Cal; banheiro; lavand; Depósito;

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

0546 -B.VILA NOVA: CASA C/3 donn: 01 suíte: estar
social; Sala jantar; coz: banheiro; lavabo: armaria COl;

Laje: Varanda; Sacada churrasq; Deposilll; c/garagem
pi 06 carros; Piso ceramico. Valor: 220,000.110.

0659 • B.Avaí:CASA em Guaramirim, C/ 02
dorm; Sala; coz; 02 wc auxiliares; despensa;
lavand; ar condic.; Varanda; Laje; C/ garagem;
pjso Ceramico e TERRENO Cf 487,50m2. Valor;
127,000.00. Acena-se casa ou terreno Próx. ao
Centro de Guaramirim, como parte do negócio.

0660 - CASA no Bairro.Rancho Bom, Schroeder c/ 02
dorm; 01 sute: estar intimo; estar social; sala jantar;
COl; banheiro; despensa; lavand; Depósito; Laje; Salão
festas; cf garagem; Churrasq; Piso: Ceramica. Valor:

150,000.00. Ace�a proposta.

0718 -VENHA CONFERIR!!
Ótimos APTOS em

ITAPEMA no Bairro Meia
praia cf 03 suites; estar
intimo; estar social;sala
jantar; sacada; coz:
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 cf a
construtora.

0220 -CENTENÁRIO: CASA em jaragua do Sul Cf04

dorm; estar intimo; estar social; banheiro; coz:
despensa; lavand; armaria Cal; Varanda; Forro Mad.;

üepósno: Laje; cf garagem pi 04 carros; Piso Ceramico.
Valor: 150,000.00. Acena-se Proposta.

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

lavand; armaria cozinha; porta gar.automat;
Varanda; Laje; C/garagem; Churrasq; Piso

Ceramico. Valor: 157,000.00.

0502 - CASA no Centro de Corupa c/ 03 dorm;
estar social; cal; banheiro; we auxiliar; despensa;
lavand; Forro Mad.; Cf garagem; Churrasq; Piso

Ceramico. Valor: 80,000.00.

0476 - B.SEMINÁRIO: CASA em Corupa Cf 04
dorm; estar social; Cal; banheiro; lavand; Forro
mad.; Varanda; Cf garageni; Churrasq; Piso

ceramico. Valor: 60,000.00.

0449 -ED. VICENZI- B. VILA NOVA: APTO em

Jaraguá c/52 dorm; estar social; sacada; coz;
lavand; gas central; Varanda; taíe; C/Dl vaga
garagem; Piso Cerâmico. Valor: 75,000.00

0148 -B. ESTRADA NOVA -CASA C/ 03 dorm; 01 suite; Cal;
we auxiliar; despensa; lavand; armaria Cal; Varanda; 02
vagas garagem; Churrasq; Piso Cerâmico e Terreno cf

301 m2 . Valor: 150,000.00.

0007 - Casa ci sala Comercial no Bairro Santa LÚlia, c/02
dorm; estar social; sacada; coz; banheiro; despensa; lavand;

gas central; Depósito; Salão Festas; Laje; Forro PVC; c/
garagem p/02 carros; Piso: Ceramico. Valor: 140,000.00.

Aceita proposta.

0719 - ILHA DA FIGUEIRA: ÓTIMA CASA Cf 02 dorm; 01
surre; estar social; Cal; banheiro; despensa; tavanc;

grades; porta gar. automat; Varanda; Laje; C/ garagem;
Churrasq; Piso ceramíco. Valor: 185,000.00. Pode ser

financiada pela CEF(caixa econômica Federal).
APROVEITE!

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.

0221 - ÓTIMA LOCALIZAÇÃO:
CASA NO Centro de Schroeder cf

02 dorm; estar social; coz;
banheiro; lavand; Varanda; laje; cf

garagem pi 02 carros; Piso

Ceramico. Valor: 85,000.00 ou

65.000,00 entrada +

financiamento de 240,00 mensal.

0705 • Sítio em Corupa no Bairro
. Pedra do amolar CI frutas;
plantações e uma casa CI 02

dorm; coz; banheiro; despensa e

lavand. Valor: 85,000.00.

0184 -B.CORTICEIRAS CASA em

Guaramirim C/ 03 dorm; estar
social; coz: banh; lavand; torro

Gesso; c/ garagem; Churrasq; Piso

ceramico. ValQr: 250,000,00,
Aceita-se proposta.

0753 - 02 Casas na Vila Rau c/ótima
localização e terreno de esquina cf 687m'

Valor: 150,000.00. Aceita proposta.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Ref. 6001 BARRA
VELHA - ÓTIMA
LaC. Casa ell
suite + 4 dorm., 3
bwc, área de
150m'. Início da

Lagoa. Troca-se
por imóveis em

Jaraguá. R$
135.000,00.

ReI. 500 • CZERNIEWICZ • 02
apartamentos separados com 135,00m'
cada, sondo 01 suite, 02 dormitórios,
sala, bwc. copa, COZinha. lavandena,
garagem. valor cos aptos 298.000,00.

dormitórios,
demais dep.,
R$ 195.000,00

3370-6370
Plantão de Vendas

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

SÃO LUIZ - Casa c/141 ,00m2 próx.
ao Estofados Jardim ell suíte, 2
dorm., copa, coz., sala, lavanderia,
varanda 2 garagens, chur., área
aberta superior para varal. R$

155,000,00 aceita troca ímóvel em
Rio Neguinho

Ref. 1100
CENTENÁRIO -

casa semi nova

próx à APAE em

alv, com 3 dorm"

sala de estar,
cozinha, bwc, lav.,
garagem, chur.
R$ 128,000,00

Ret 400 • Jaraguá
99· casa cf
110,00m2, OI

� suite, 02 dorm"
'!li sala, copa,
,

cozinha,
lavanderia, chur.,
garagem 02
carros. RS
79.000,00 aceita

Ref. 202 - BARRA
DO RIO CERRO -

Sobrado cí 2
suítes, 4 dorm" 4
bwc's, 2 salas

estar, 2 cozinhas,
2 lavanderias, 2
garagens. Aceita
troca por 2
imóveis.

In} Rua: Exp. Gumercindo da Silva, 119
Centro - Jaraguá "do Sul � SC

FINANCIAMENTOS

CAI'>:A
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
FacilHamos seu crédito junto a

CAIXA, Regularizamos seu

imóvel para financiamento.

VENDE-SE LOJES NOS BAIRROS:
:o<"i/ .,

Amizade, Barra; Vila
João Pe9soa e Guararmrirn.

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

EM BREVE:
Condomínio Hcnzontal

Fechado
Res. Montserrat

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



................................................................................... - ·············IMÓVEIS . ,
.

•

;mob; I ; á 'r ; a

COMPRA • VENDE • FINANCIA • LOTEIA •

Ref. 10507 - Terreno de esquina c/
396,27m2 - edificado c/ casá de madeira c/

. 130,00m' - 3 dormit - sala - coZo -Iav.
garagem. Excelente ponto comercial ao

lado do Posto Cidade.

Ref. 10.533 - Ter cf 3 edificações: l' Casa
Alv c/ suite - 2 dorm - 2 sala - coz - bwc - lav

- gar p/ 3 carros. 2' Casa de Madeira - 1
dom - coz - bwc. 3" Casa Mista - 3 dom -

sala - bwc - lav. 1 Galpão Alv - bwc.

Ref. 20255 - Res. Jardim das Mercedes - 1'----�_.......IIaIIit:!::!__---'1
Apto c/ 68,96m2 - 2 dorm - sala estar -

coz - lav - bwc -Iav - gar. Opçªo 1 - Sem
Móveis = R$ 70.000,00 / Opção 2 c/

móveis

Ref. 20271 - Ed. Resid. Torre Oi Luna -

Apto novo c/ 75,30m2 - 2 dormi! - sala

estar/jantar - sacada - coz - lav - gar.
Entrega seV2008.

SÃO BENTO 00 SUL 'RAU
,-

SÃO LUIS
- -

,- BAEPENOI .

Ref. 15131 - Sobrado novo c/
139,29m2 - suíte c/ sac --2 dormit
- bwc - sala estar/jantar - coz - lav

área de festas c/ churrasq - gar
privativa. Entrega AGO/Oa,

Ref. 30460 - Terreno cf
18.224,59m2 - edificado cf
casa de alv e casa de
madeira. Pouca vegetação.
TROCA POR
CASA/TERRENO EM RIO
DO SUL EfOU REGIAO

Ref. 30.351 - Terreno cf
4.511 ,10m2 - totalmente murado
- edificado c/ galpão de alv c/
432,96 m2 - escritório c/ 110,63
m2.(3 salas e 1 bwc).
Localização privilegiada. Próx.
Av. Marechal Deodoro. Ideal p/
construção de prédios ou ponto
comercial p/ supermercado.
Estuda propostas. VEJA NO SITE
O VIDEO DESSE IMÓVEL.
http://www.imobiliariacom.com.br .

Ref. 20.257 - RESIDENCIAL
MORADAS DA SERRA - Apto
Novo Suíte - 2 dormit. -sala

estar/jantar - COZo - bwc - lav. - sac

c/cburrasq - gar privativa.

Ref. 10550 - Casa de alv. c/
385.00m2 - terreno cf 719,00m2-
suite - 2 dormi!. -, bwc - sala -

sala de TV - escritório - lavabo -

copa - cozinha - dep. Empregada
- piscina - area de festas -

despensa - bwc serviços -

garagem p/ 2 carros. Aceita apto
central de 1 ou 2 dormitarias.

Ref. 30396 - Terreno cf 32.640,85m'
plano. Trevo principal da cidade.

Ref. 30397 - Terreno c/ 2.873,30m' -

plano. Trevo principal da cidade.

Ref. 30456 - Casa de alv. cf 239,00m2 -

Terreno amplo cf 2.187,SOm'.ldeal pJ
edificação de prédio.

PODE FINACIAR E USAR O FGTS - ASSESSORAMOS TODOS
TRAMITES. Ref. 10557 - Casa alv c/ 96,OOm2 - 3 dorm - sala

estar - coz - lav - bwc - despensa.

..
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Juliana Majcher Santos
Corretora de Imóveis
Pretecole Creci 2008.24.02.00676 ..

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

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!

Tipo 1: 2 quartos, sala estar/jantar, BWC,
sacada c/ churrasq., cozinha, lavanderia,
garagem.
Tipos 2: Suíte + 2 quartos, sala estar/jantar �t:�/BWC, sacada c/ churrasq., cozinha, ,,_'................

lavanderia, garagem. Vaga de garagem extra opcional.
Entrega: Jan 2010

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 condições!

I Aptos com COZINHA MOBILIADA TODESCHINI,
i suíte + 2 quartos, BWC, sala estàr/jantar, cozinha,

área de serviços, sacada com churrasqueira,
qaraqern. 95m2 área privativa.

1 Apto com suíte + 1 quarto, sala estar/jantar, BWC,
I cozinha, área de serviço, sacada c/ churrasq.,

Aptos com 2 garagem. 72m2 área privativa
quartos a ENTREGA: 12 meses .

. partir de Entrada + parcelamento diretos com a construtora.
R$ 79.900,00. i CONDiÇÕES ESPECIAIS DE PAGAMENTO.
Entrada + 5

parcelament
o em até 50
meses,
direto com a

construtora.

Localização:
Vila Nova
Entrega:

...1'111!111......... Jan2010
Aptos com 2 quartos a partir de .

L$ 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.

�IONT VERMONT
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.

-Churrasqueira na sacada
-ELEVADOR hidráulico com Nobreak
-Área de lazer com duas piscinas, playground
e salão de festas

-Localizaçáo prívileqiada em local nobre,
na rua 13 de maio (Champagnat)

� Financiamento Direto con: a Construtora

Apartamentos
HEXAGONAL
engenharia&construçóes

Con,strulndo quallda�e de vida

Agende uma Visita

pelo fone 47 3275-1447

.

Visite nosso site:

www.hexagonalengenharia.com.br
2 o o 6
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1 VALOR a partir
. de R$ 78.000,00

(PREÇO DE

LANÇAMENTO) -

FINANCIAMENTO
,oI DIRETO COM A

��� CONSTRUTORA��.�.Ç!?

EM ATÉ 48X -

-ENTREGA EM
�==.

; JULHO DE 2010

Rua Angelo Schiochet, 280 sala 4

Jaraguá do Sul - SC
falecom@trindadeimoveis.com

www.trindadeimoveis.

COD 263 - ILHA DA FIGUEIRA -

EDIFICIO MILENA CAROLINA - 2

quartos (com ou sem suite)
cozinha, lavanderia, sala sacada
com churrasqueira, garagem.

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 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 residencia em alvenaria com 3 quartos -

Valor R$ 270.000,00

COD 300 .. RIO CERRO - TERRENO
tNDUS'fRIAL - medindo 5.000,OOm2 - com

freflt� para a BR SC416 .. proximo a

NANlZift: - Valor R$ 260.000,00
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ALUGUEL - ADMINISTRA ÃO

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

PLANTio VENDAS 9977-4654 I 9977-4652 I 9977-9336
PLANTÁO ALUGUEL 9977-9337

-

0237 RAU. 385m'. R$ 33.000,00.
0238 RAU. 680,63m'. RS 70.00D,OÓ
0294 Rio Molha. 7.898 m'. R$
240.000,00 (neg.)

1---------------+------....-----.....------------+------------1....------ ....+- -1 0437 Jaraguá 99. 731m'. h.64,000:00
(neg.)
0485 Barra' do Rio Cerro. 79.220m'. R$
520.000,00
0561 Jaraguà Esquerdo. 900m2. R$
125.000,00
0585 Centro.16.151,10m'.
RS1.000.000,OO
0618 Barra do Rio Cerro. 51 .260m'. R$
265.000,00
0692 Barra do Rio Cerro. 312,50m'. RS
70.000,00
0693 Barra do Rio Cerro. 312.50m2• RS
6g.000',OO

I- .....;__.....__�.....-===�__=;;;.,-=+----- ----+-----------....;------------�===========-I 0694 Barra do Rio Cerro. 312,50m2• RS

69.000,00
0695 Barra do Rio Cerro. 312,50m'.
1l$69.500,OO
0696 Barra do Rio·Cerro.312,50m'. R$
66.800,00
0697 Barra do Rio Cerro.312,50m'.
R$6S.500,00
0699 Barra do Rio Cerro. 318,75m'.
R$65.000,00
0700 Barra do Rio Cerro. 312,50m' .. R$
65.000,00
0701 Barra do Rio CERRO. 312,50 m'.
R$ 65,000,00

I------------+-----.........- -'i------------t===========�------------I-------..,...----ooof 0708 Vila Lenzi. 609m'. RS 50.000,00
0771 Estrada Nova. 340m'.
R$40.800,00
0820 Centenário. 750 m'. R$
315.000,00 (neg.)

VENDA �

0834 Centro. R$ 176.500,00 (aceita
permuta por casa) Apto cf 2 dorm., 1

suite, sala de estar, sala de jantar, área de

serviço cf bwc, cozinha. dep. de
empregada, bwc , areade testa, quadra de

esportes, play ground ,piscina, garagem,
2 elevadores.

0793 Centro de Guaramirim. R$
315.000,00 Casa cf 2 dorm -, (1 com

sacada). 1 suite c/ sacada, estar social,
cozinha, bwc, área serviço, despensa,

....------------....---__--------....------------"1 churrasqueira, galpãoc/escritórioebwc.

0796 Barra do Rio Cerro. RS 238.000,00
Sobrado c/ 3 corm., sala, bwc, cozinha,
lavanderia, garagem pf 2 carros c/ chur.,
edicula cf bwc, dorm. e área de testa na

parte superior c/ chur.

0801 Barra dório Cerro RS 140.000,00
(neg., aceita terreno) Casa cf suíte. 2

corm. sala, cozinha, área de serviço,
garagem ..

0803 Czerniewict. R$ 350.000,00 Casa
---....--1 c/ suite, 2 dorm, 2 salas, bwc, lavabo,

copa, cozinha, despensa, área de testa cl
chur., área de serviço.

-

0828 Vila Nova. R$ 660.000,00 (neg.)
Casa cl 4 dorm, sala, copa, cozinha e

demais dependências.

• ) 'I

Rau. Casa suite, 2 dorm. R$ 1.50á,oO
Vila lenzi. Casa suite, 2 dorm.R$1.200,00
Barra do Rio Molha. Casa suite, 2 dorm.

RS850,00
Barra do Rio Molha. Casa 3 dorm.
R$ 700,00
Rau. Casa 3 dorm. R$ 700,00

I'=======----::==::T===========t---------�=�-----------"'I""----_::_::----�r:==========:'!"'1 flau, Casa 2dorm. R$ 700,00
Amizade. Casa suite, 2 dorm. R$ 650,00
Rãu. Casa 3 dorm. R$ 500,00
Vila Nova. Apto. suite, 2 dorm. R$
800,00
Centro. Apto: 3 dorm. R$ 760,00
Vila Nova. Apia. suíte, 2 dorm.
RS 750,00 + condo
Vila Lenzi. Apia. 2 dorm. R$ 700,00
Vila Nova. Apto. suite, dorm. R$ 700,00
+ condo
Rau. Apto. 2 dorm. R$ 550,00 + condo
Amizade. Apto. 2 donn. R$ 420,00 + condo
Rau. Apto. dorm. R$ 420,00 + condo

Casa cf suite, 3 dorm" sala de estar, sala de
tv. sala de jantar, cozinha, área de serviço,

garagem'p/2 carros.

Casa cf suite. mais 3 dormitórios, cozinha,
sala estar, banheiro social. área serviço,

despensa, 1 garagensmais, varanda, edícula.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



m.-�M��g���.D!�2H��X� . IMÓVEIS

JARAGUÁ ESQUERDO
Edificio Terra BlasiUs

Aptos de 02 e 03 dormttórios.
RS 129.000,00 e R$ 155.000,00

Rua Prefeito José Bauer, bairro RAU

Apartamentos de 02 e 03
dormitórios.

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

ricardocimoveis@gmail.com PLANTÃO
8808-5378
8835-6617
8837-8299

Cod123· Terreno com 420.0Dm', na Vila
Lenzi. R$9D.OOO,OO

.

Cod. 056· Terreno cf 17.680m' no
centro de Guaramirim. Próx. ao trevo

principal. Consulte-nos.
Codl06· Terreno com 1.037.40m' no

Czerniewiez. R$300.000,00.
God. 116 . Terreno com 337,0011\' em
Irês Rios do Norte, R$34.000,OO.

Cod.109 • Casa de alv. com 1 suite
master + 2 quartos, na·Vila Lalau.
R$270.000,OO. Pode ser financiada
ou troca-se por apart. no centro.

Cód. 081 - Casa de alv. C/I suite
mais 2 quartos, no Bairro Amizade.

.

RSI90.000,OO. Aceita
Financiamento.

Cod.O?? - Prédio de.alvenaria,
com 4 quilinetes, na Vila Lalau,
próximo aWEg. R$150.000,OO

'.
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IMÓVEIS.

www.vivendaimoveis.com

�c\!A:tnlI3c�c
3372-1122

CRECI 2354-3 J

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

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

REF 1167 - Centro apto 86m2.
R$90.000,OO

Ed. Bela Vista

REF 1170 - Vila Nova - apto
69m2, R$150.000,OO

.

REF 2576 - Ilha da Figueira
casa alv. 130m2,TerrenQ
380m2, R$ 125,OGO,OO
•

REF 2550 - Barra Rio Cerro
casa madeira 115m2, Terreno

107�2,: R$120.000,OO

Terreno 390m2•
R$ 85.000,00
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RENATO Corretordelmóveis
STEFANI (47) 3371-8851 � 9929-0273CREC114.407

CZERNIEWCZ -

SOBRADO NQVO TER.
900M2, NASG. AGUA

R$ 36p.000,QO
'

�;

CZERNIEWTZ - CASA
BPA PISCINA, LINDA .

VISTA R$ 350.000,00
NEG.

BARRA - CASA 2
QUARTOS, GAR. E DEMAIS
DEP. R$ 80.000,00 FIN. CEF

VILA LENZI - APTO. 2
QUARTOS ENTRADA
MAIS PARCELAS

CENTRO -TERRENO
450,00 M2 R$150.000,00

NEGOCIAVEIS

CENTRO - CASA BOA
PARA CLINICAS, AREA
900,00M2 NEGOCIAVEIS

VILA NOVA - APTO. 3
QUARTOS E DEMAIS DEP.

GARAGEM '.

DEU.
PRADI
IMÓVEIS

��-,�.

FINANCIAMENTOS I
FACll.n�

. �

SEU eRE
JUNTOAC

BAIRRO SÃO LUIS

Com 2 Quartos, Solo e Cozinho integrado. Banheiro,
Area de Serviço e Garagem - R$ 108.000,00

(Terreno + Coso + Documentoçõo poro
FINANC. NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL

. CASAS Com 2 Quartos. Solo e Cozinho integrado.
Banheiro, Area de Serviço e Garagem.

. Valor Aportir de R$' 79.000.00 - Valor Inclui: Terreno
+ Coso + Documentoçõo poro

FINANC. NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ik-���

Sobrado excelente padrão,
com 280,00m2, com dois

apartamentos individuais,
sendo cada um com 01
suíte, 02 dormitórios,
sacadas, garagem e demais

dépendências, 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 menos da
Rodovia SC 413, com mata, água, luz,
vende/troca por imóvel como forma de

pagamento, no valor de R$50.000,00.

I
I
1

. I

Centro-Guaramirim, casa com 03 dormitórios, sala, 02
cozinhas, 02 BWCS, despensa, lavanderia, garagem, terreno
com 444,38m2, localização previlegiada. É viável a edificação
em aívenaría de no minimo 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 Quimica, com 406,00m2 no

valor de R$35.000,OO.

No ra
-

3371-0090
Site: www.nostraimqveis.com.br Email: nostra@nostraimoveis.com.br ,

,

Ref 001- Apartamento
� 104, na Vila Nova com dois

quartos, BWe, sala de

estar/jantar, sacada com

churrasqueira, cozinha,
lavanderia e uma vaga de

garagem. Preço
R$ .11 0.000,00, entrada +

financiamento bancário ..

. Ref 1001- Casa no bairro Amizade com uma suíte. dois
quartos, BWC social, sala de estar e jantar, cozinha,

lavanderia, área de festas e duas vagas de garagem. Área
156m2 Preço R$ 225.000,00

Ref 1002- Casa no bairro Vila Lalau , na Rua Carios Eggert,
com três quartos, sala de estar, BWC, cozinha, lavanderia,

uma vaga de garagem e área de festas. Área: 122m2•
Terreno: 20Óm2 (10m x 20m). Preço R$ 125.000,00

Ref 002- Apartamento em

construção na Vila Lalau, á 500
da Portaria da WEG II, com
uma suíte, dots 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.1 004 - Casa com suite mais dois dorm., sala,
cozinha mobiliada, garagem para dois carros, lavanderia -.

Área da casa 119m2, e area do terreno 304m2• Bairro Ilha
da figueint.

Ref 2001·Terreno no bairro Vila Lalau, fundos da WEG
lI,na Rua Geraldo Harnack. Áre'J. : 420m2( 15m x 28m)

Preço R$ 82.000,00
-

--���--�,�--�--����-�-

- _. ._

"
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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 gasaqe80{Tl2, ranchos, pOl'Qart: :f;

�íversifioado tocaüzado na EstraQa Jacu:::,. M'
'

, ,_

açú-�üa(arnirim. R$ 85.000�.OO
ill

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 II
.

9974-1915
9923-6418
nemezioirnoveiséspop.com.br
COMPRA I VENDE I ALUGA

AMIZADE - 3 qtos e de
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 edemais dep. R$ 95.000,00
SANTA LUIZIA - 3 quartos, cozinha, d+ dep.
JOÃO PESSOA- 2 quartos sala cal/com moveis, churrasqueira. aíarme. R$115.000,00 aceita
financiamento pela caixa economica federal.

.

PESSOA - 12x21. R$ 21.000,00
SANTA LUZIA - Áre.a de 11.000m'. R$ 215.000,00
AMIZADE - c/ 560m'. R$ 78.000,00
SCHROEDER BRAÇO DO SUL - c/450m'. R$ 16000,00
SANTO ANTONIO - cf 326m'. R$ 30.000,00 á vista, cf finane. próprio
SCHROEDER CENTRO - Otimo Ponto Comereial1500m2 R$ 165.000,00
SANTO ANTONIO 324m' com financiamento próprio. Ultimas unidades

, O CORREIO no POVO mI MOVE IS ---------------------------------------

----FIM.DE.SEMANA;2i/22" DE JUNHO :oE2õõa-

* Soleras * Pias e BWC * Cozinhas
* Lareiras * Túmulos * Jazigos * Escadas, etc

Marmoraria Vitória
Tudo em mármore e granito

Ugue: 3372-0706
9122-3581 (Lucas,
9606�2371 ·(Sidnei,

iConfira nossas Promoções de Inverno

.�E _LG
cP (�\idea.I�mI�l)

�'Springer
f)GREE

TÉRREO 121.00m' 1°PVTO 55.00rri2
Garagem 2 Carros Suíte Master cf Closet
Hall Social TerraçoSala TV/Estar

Circulação SocialSala Jantar Integradas 2 D i-suítesHome Office errn

Cozinha Bwc Social
Lavabo
Área Serviço
Espaço Gourmet cl Chur.

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

Ref. 1016- Sobrado em

Guaramirim - Suite e

2 dorm ..

R$165.000,OO

Terrenos:

Ref. 1004 - Rau
R$98,OOO,00

Ref, 1015 -Jíha da .

Figueira, 361.f1'l"
R$ 46.000,00

Ref. 1003 - Sobrado
em Construção

Rio Molha
R$450.000,OO

Ref. 1002- Casa Mista
Nereu Ramos, 3 dorm.

R$70.000,00

Ref. 1014 - Barra
455m" R$48.000,OO

ALUGA·SE
QUITINETES
EQUARTOS

MOBILIADOS.
Mensal e diário.
Próximo WEG II

Reserve também na praia.
3370-3561 c/ proprietário

TEL: 3370-9513
E·mall: climasularcondlclonados@gmail.com
• Rua José Theodoro Ribeiro, 1015. Sala 3 •

• Ilha da Figueira • Jaraguá do Sul· se.

Contato'!
Técnico

Denilson
Tel.: 3370 9513

C�I.: 8428 6133

! m EleetroIux
:

SERVIÇO ....UTORIZADO

Consul

�YORK

Garagem 4· Catres
Ha)i Externo
Hall Social
SalaTV/Estar 1°PVT0107.0o.rn"Sala Jantar
Home Office
Cozinha
lavabo
Área Serviço
Depósito
Ampla Área de Festas éI
BWe, Churrasqueira e Varanda

Suite Master ci Closet,
Banheira e Sacada
2 Suites
Circulação Social
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NOVO ENDEREÇO:
AV. MARECHAL
DEODORODA
FONSECA, 1698

.

(EMFRENTE
AOREGISTRO
DE IMÓVEIS)

EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS

A número·.1
em apartamentos'
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CLASSIMAIS

PROD O & SE V ç
INFO.RMÁTICA I .TECNOLOGIA'

FIM-DE-SEMANA, 21/22 DE JUNHO DE 2008

•••••#.. 9
�

Rcsl/t'vas/liospedagCII:>

�
Cf ReniMurara
472'106-0101

I
1'��19J_9

RBI�

18/07 (Sexta-Féira) Entrada R$ 5,00

19:00 - Starboys Zerinho Show
20:00 - 8Ice 1IiaI e Moto TI18I Gas Gas - SP

21:00 - FIeeSlyIe Show EIIIIn 8edcer e aa

22:00 - PROIORI( AlIo Giro Show - SP

22:00 - Show NacionalNENHUM DE NÓS

07:00 - Alvorada Festiva

09:00 - Largada do Encontro
15:00 - Chegado do Encontro
17:00 - Sorteio das Motos

18:00 - Show OS NATIVOS
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PRODUTOS & SERViÇOS

APENAS

R$499,90
GUITAR.RA WIRELESS

GUITAR HERO PARA PS2

APENAS

R$R$99,90ÀV'STA

AGORA EM· NOVO ENDEREÇO:

��U=a�D:O:m�.in�g�o:sida�N�O�V�al�4�O�3�(p�r�ÓX�im�O�a�S�tu;d�i0f:F�M�)iCOImle�s�ta=c:io:niam:e�n�to��pr�ó�pr�iO�)�::�::::��1IMicro Computador Intel
'

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 DVD (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 Rígida (HD) 160 GB
* DVD Super Multi Gravador e Leitor de CD/DVD
* Tela 14.1" WXGA Cristal Brite
* Placa de Vídeo Intel X31 00
* Câmera Integrada Crysta' Eye
* Wireless 802 .11 big

.

* Licença Windows Vista Horne Premium
* Cor: Grafite

c/ maleta
de brinde!!!

* Processador Intel Celeron 550 2.0 GHz.
* Memória 2048 MB DDR2
* Disco Rígido (HD) 120 GB
* DVD Super Multi Gravador e Leitor de CD/DVD
* Tela 15.4" WXGA Cristal Brite
* Placa de Vídeo Intel X31 00
* Câmera Integrada Crystal Eye
* Wireless 802 .11 big
* Licença Windows Vista Home Premium

,
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----------PRODUrOS & SERViÇOS.
.

O CORREIO DO POVO EmFIM-DE-SEMANA, 21122 DE JUNHO DE 2008

"ator x..
Informática &
Automação

COMPUTADOR AMO +

LCD IS"
orAMO SempronLE-1150 + 2_0GHZ
eSN/R
512 Mbytes DDR2

Placa de Vídeo Integrada
Drive Leitor de Cartão 6X 1 Preto
Hard Disk 80 Gbytes Samsung Seria!Ata
Gabinete 4 Baías ATX
Gravador de OVO
Teclado Padrão ABNT2 PS2
Mouse Óptico Ps2

.

Fax Modem 56K
Caixas de Som Acústicas
Monitor LCD 15"

alJiJizador 300VA de Brinde

.as RS 1..1.99,00 à Vista
.,àte 24 X de as 7S,oo

273-0090. I (47) 3371-0155
, 813 - Centro - Jaraguá do Sul - SC

il.oorn,- fa�orX,automaCê:'o@gm�1 com

XBOX360
apenas

1.449,00
8x sem juros

Pt....ft'f"'EiTRT'IClrl a

apenas

1.449,00
ax sem juros

j===l__s-��
�on.2
apenas

499,OO_� _

- Ui30Boa

" ·fJbt�
4Aeo..

;

�J1tc:DtufiP.�
.r))o&�V"c:IItHDt'Co&
L"� 9C11tm& de Coc:IcI& CI&�

.

e "'ui"Do U2c1i& !

apenas

1.280,00
'

8x sem juros
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PRODUTOS &SERVIÇOS---------

.�-

ESCOLA DE CABELEIREIRO ClEM SAHB -

JARAGUÁ DO SUL/SC
Certificado reconhecido pela Secretaria
Estadual da Educação Portaria E nO 186

28/12/1999 - Registro n° 4480

IMAGEM PESSOAL:
- Cabeléireiro - Estética Facial e Corporal
- Manicure e Pedicure - Unhas Artísticas
- Depilação - Maquiagem

Você já pensou em aperfeiçoar-na
.

na arte de DESENHO MANGÁ?

A Faculdade SENAC Jaraguá do Sul traz
.

'até você o curso de Desenho Mangá
que tem como objetivo aperfeiçoar
profissionais nos traços e expressões
dos personagens em Mangá para

.

estórias em quadrinhos, livros e

materiais publicitários.

'i Período: 23/06 a 24/09/08

;( Horário: 8h30 às 11 h30
',- .

'

2a 4a f
.

'P', e eira
�

::;;:

3275-8400

Jdlomas IIPARTIRDE:

Inglês R$59.00
.

Básico. Interme<!íário, AvanÇado. liIENSAIS

Espanhol
8ásico, IntermeâJãrio, Avançado

Office Profissional
!PO,Windows,Woro, Excel.
Powelf'oinl, mmmet

Office Avançado
Wool, Excel, PaWerPoinl

Editoração Gráfica
Cll!'8lOraw, Phoroshop

Web Designer
.

Flash,O_mweav8T,
Firewort<s, Publicação FTP
Web Master
IHML, ASP I PHP

AutoCAD
20 - Bãsico, 3D - Avançado
SolidWorks
SkelChs, Features.
Assembles. Drawings
KIDS
O�ador, Cuidados,
SofIwateS,ln!eme!

Proflss/onallmntes II PAA1iR DE:

Secretária Administrativa R$59.00 .

12óWaula MENSAIS
Assistente Adminlstralhfa
120lllaula

ManUfençào de Computadores
.64Waula

RH I Departamento Pessoal
120n.'au1a

Rua Joâo.Januario Ayroso, 1723 47 3273 7143Bairro Jaragua Esquerdo -

MATRíCULAS ABERTAS

HABILITAÇÃO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM - período noturno
Início das aulas: AGOSTO 2008

*Sem taxa de matrícula .

*Primeira mensalidade em Agosto/2008
* Convênio para estágios remunerados

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



----------PRODUTOS & SERViÇOS

h•

IS recursos.
TRABALHO TEMPORÁRIO � RECRUTAMENTO E SELE(ÂO _ CONSULTORIA ,.m

l
s

Rua Henrique Piazera, 103 - Centro Tel. 3276-0700 www.grupometa.com• li

JARASUÁ DO SUL ENGENHEIRO MECÂNICO Ensino Superior
completo. Disponibilidade para atuar no bairro
Ilha da Figueira. Conhecimento na função no

ramo metalúrgico com montagem de máquinas.
ENGENHEIRO CiVIL! ARQUITETO Ensino

Superior Completo. Conhecimento corri
execução de obras (editicios residenciais).
Disponibilidade para atuar em Rio do Sul ou

Itajai.
ESTAGIO EM VENDAS Cursando Ensino

Superior ou técnico no ramo metal mecãnico.
FAMACÊUTICO IA) Disponibilidade para atuar
em horário normal, no bairro Ilha da Figueira.
Ensino superior completo.
FRESADDR CNC Conhecimento em tresa CNC:

noções de leitura e interpretação de desenhos
mecãnicos. Disponibilidade para atuar no bairro
Barra do Rio Cerro II.
FRESADOR CONVENCIONAL Conhecimento em

fresa convencional: noções de leitura e

interpretação de desenhos mecãnicos.

Disponibilidade de atuar no bairro Barra Rio
Cerro II.
FURADOR DE BANCADA Disponibilidade' para
atuar em horário normal no bairro Ilha da

Figueira. Conhecimento com metrologia e

interpretação de desenho.
GARANTISTA Preferencialmente 2' grau
cursando ou completo. Conhecimento na área
de garantia de peças.
GERENTE COMERCIAL - CONSÓRCIOS 2' grau
completo. Conhecimento na área comercial e
com liderança de equipes.
LAVADOR DE VEicULOS Desejável
conhecimento na função.
MECÂNICO DE MANUTENCÃO Conhecimento
na função no ramo têxtil; com teares circulares;
setap e regulagem. Disponibilidade para atuar

em horário normal no bairro São Luiz.
MONTADOR Z SOLDADOR Conhecimento na

função com solda: (tig, mig ou elétrica).

Disponibilidade para atuar no bairro Água Verde
em horário normal. Ensino superior completo ou

cursando.
AUXILIAR DE ELETRICISTA Disponibilidade para
atuar nas proximidades oa Barra do Rio Cerro.

Desejável conhecimento da função.
AUXILIAR DE ELETRICISTA
Conhecimento em montagem de painel.
Disponibilidade para atuar na Ilha da Figueira.
AUXILIAR DE EXPEDlCÃO Disponibilidade para
atuar em horário normal no bairro Chico de
Paula. Desejável ensino médio completo ou

cursando.
AUXILIAR DE PADEIRD Disponibilidade para
atuar em segundo turno. Desejável ensino
fundamental completo ou cursando.
AUXILIAR DE PRODUCÃO Cursando 2' grau.
AUXILIAR DE PRODUCÃO l' grau Incompleto.
AUXILIAR DE PRODUCÃO Disponibilidade para
atuar em Schroeder no primeiro turno. 2' grau
incompleto.
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS! ZELADOR

Disponibilidade para atuar em horário comercial,
no bairro Baependi.
AUXILIAR DE VENDAS 2' Grau Completo.
Conhecimento na Função. Desejável
conhecimento no ramo de cosméticos e estética.

Disponibilidade para atuar em horário comercial.
AUXILIAR TÉCNICO 2' grau completo.
Conhecimento em eletrônica. Desejável noções'
em consertos de aparelhos telefônicos e central
telefônicas; instalação de redes de

computadores; camêras de CFTV
COSTUREIRA Disponibilidade para atuar no

primeiro ou sequndo turno. Desejável
conhecimento em reta e overlok.
COORDENADOR DE RESTAURANTE Ensino

Superior Completo em Nutrição ou Técnico ern

Nutrição. Necessário registro no CRN.
Conhecimento na elaboração de cardápio;
liderança de equipe em cozinha lndustrlal'

Disponibilidade para atuar na Ilha da Figueira.
MONTADOR MECÂNICO Cursando Técnico
em Eletromecânica ou mecânica.
Conhecimento na montagem de máquinas.
OPERADOR DE PRENSA Conhecimento em

operador máquina 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. Desejáve!"I' grau completo ou

cursando.
PROJETISTA MECÂNICO Cursando Ensino

Superior ou Técnico. Conhecimentõ na função
e em Solid Works e projetos de usinagem.
REPOSITOR DE LOJA Disponibilidade para
atuar no segundo turno no centro. Desejável
I' grau completo ou cursando.
REPOSITOR DE DEPÓSITO Disponibilidade para
atuar no Centro em horário comercial. Desejável
l' grau completo ou cursando.
SUPERVISOR DE OBRAS Conhecimento com a

supervisão de obras; controle de qualidade.
Disponibilidade Para deslocamento (pernoitar)
para outras cidades.
SUPERVISOR DE PECAS Conhecimento na

supervisão de peças.
TALHADOR IA) Conhecimento em talhação
manual e enfestar.
TORNEIRO CNC Conhecimento em torno CNC:

noções de leitura e interpretação de desenhos
mecânicos. Disponibilidade para atuar no bairro
Barra do Rio Cerro II.
TORNEIRO MECÂNICO Conhecimento em torno
convencional: noções de lettura e interpretação
de desenhos mecânicos. Disponibilidade para
atuar no bairro Barra do Rio Cerro II.
TECNICO ELETRÔNICO Disponibilidade para
atuar no bairro Água Verde·em horário normal.

Desejável curso técnico em eletrônica completo

. Superior Completo em Contábeis;
Administração ou Finanças. Conhecimento
com cooperativa de crédito; técnicas de
vendas.
ESTAMPADOR IA) Desejável conhecimento na
função. Disponibilidade para atuar no horário
normal na cidade de Guaramirim.
ENCANADOR INDUSTRIAL Conhecimento na

função com tubulação.
EXPEDIDOR IA) Disponibilidade para atuar em

guaramirim.Desejável conhecimento na função
e seundo grau completo ou cursando.

GERENTE INDUSTRIAL - CONSTRUÇÃO CiVIL
Desejável estar cursando Ensino Superior.
Conhecimento em processos e gestão de

pessoas.
GERENTE INDUSTRIAL -CONSTRUÇÃO CiVIL
D�sejável estar cursando ensino superior.
Conhecimento no contato com representantes;
análise de vendas; orçamentos; prospecção de
clientes.
MONTADOR INDUSTRIAL Conhecimento da

Função.
PROGRAMADOR IA) 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.
.

MONTADOR INDUSTRIAL Conhecimento da

Função.
.

SOLDADOR INDUSTRIAL Conhecimento com

solda tig e eletrodo.
VENDEDOR IA) EXTERNO - MÓVEIS
PROJETADOS Desejável estar cursando ensino

superior ou técnico em Designer ou arqultetura
ou curso de designer de interiores.
VENDEDOR IA) EXTERNO - SETOR
ALiMENTiclO Ensino Médio Completo.
VIGILANTE Desejável conhecimento na função.
Disponibilidade para atuar no terceiro turno na

cidade de Guaramirim.

ou cursando.
SOLDADOR Conhecimento na função com

solda: MIG.
VENDEDOR·IA) EXTERNO - SETOR
ALIMENTíCIO
Ensino Médio Completo.
VENDEDOR IA) DE PEÇAS Desejável estar
cursando 2' Grau. Conhecimento no setor de

peças automotivas.

AFIADOR DE FERRAMENTAS Desejável 2'
Grau Completo. Conhecimento na função.
AGENTE DE ATENDIMENTO -

TELEMARKETING
2' grau Completo. Conhecimento em

informática, atendimento ao público.
ANALISTA DE GESTÃO DE CONTAS
"TELEFÔNICAS
Désejável estar cursando Ensino Superior.
Conhecimento em análise de contas
telefônicas.
AJUDANTE DE COZINHA I' grau Incompleto.
Disponibilidade para realizar horas enras nos

feriados e finais de semana.

AJUDANTE DE MOTORISTA Disponibilidade
para'atuar no bairro Chico de Paula em horário
normal e segundo turno.
ATENDENTE DE CARNES Disponibilidade para
atuar em segundo turno. Desejávell' grau
completo ou cursando.
ATENDENTE DE CARTÃO Disponibilidade para
atuar em segundo turno. Desejável ensino
médio completo ou cursando. Conhecimento
em informática.
AUXILIAR DE ACABAMENTO Disponibilidade
para atuar em horário 'normal ou terceiro turno.
Desejávell' grau completo ou cursando.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO Disponibilidade
para atuar no bairro Água Verde em horário
normal. Desejável ensino superior completo ou

cursando.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 2' Grau Completo.
Desejável estar cursando ensino superior.
Noções do setor financeiro e do faturamento.

Disponibilidade para atuar no Bairro Ilha da

Figueira.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO - COMÉRCIO
EXTERIOR

_'IIIRIM'

AJUDANTE DE PRODUÇÃO
Desejável conhecimento no manuseio de
ferramentas no ramo metalúrgico.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO
1 grau cursando ou completo.
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO
Conhecimento com a organização de
aviamentos. Disponibilidade para aíuar no
bairro Imigrantes.

.

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.
DESENHISTA - CONSTRUÇÃO CiVIL
Desejável estar cursando ensino Superior.
Conhecimento em Auto Cad e informática.
DISTRIBUIDOR DE FACÇÃO Desejável
conhecimento na função. Disponibilidade para
atuar em horário normal na cidade de
Guaramirim.

.

.

DOBRADEIRA Desejável conhecimento na

função. Disponibilidade para atuarern horário
normal na cidade de Guaramirim.
CAIXA Ensino Médio Completo. Conhecimento
em produfos bancários.
COORDENADOR DE OPERAÇÓES Ensino

Os interessados devem comparecer com sua Carteira de Trabalho na Meta Recursos Humanos

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



PRODUTOS & SERViÇOS

,.

MECÂNICO DE MANUTENÇÂO DIESEL
manutenção de máquinas agrícolas.

Conhecimento com VIGILANTE - Para atuar como horista. Preferência ensino médio

completo. Possuir curso de vigilante EM DIA. Desejável conhecimento
nafunção.

www.back.com.br
selecao.jaraguadosul@back.com.br

AUXILIAR DE PRODUÇÃO - Para' atuar em primeiro, segundo e OPERADOR DE EXTRUSORA - Ensino fundamental completo.
terceiro turno. Operação de centrifuga, secadora e máquina de lavar Conhecimento na função em.indústria de materiais plásticos.
industriais. Residir nas proximidades do bairro Ilha da Figueira.

AUXILIAR DE PRODUÇÃO - Para atuar em horário normal. Residir nas OPERADOR DE INJETORA - Ensino fundamental completo.
proximidades do bairro Ilha da Figueira. Conhecimento na função em indústria de materiais plásticos;
AUXILIAR TÉCNICO - URGENTE - com conhecimentos em instalação, PROJETISTA - Ensino. médio completo. Conhecimento em Solid

programação de telefonia e rede. Works, Auto Cad e projetos de máquinas para indústria metalúrgica.

AUXILIAR TÉCNICO - UR(1ENTE - com conhecimento na área de SOLDADOR - Curso profissionalizante em solda ou caldeiraria.
CFTV, interfones e portão eletrônico. Desejável ter noções de mecânica, pneumática, hidráulica e desenho.

Conhecimento em solda oxiacetilênica, elétrica e mig.
CALDEIREIRO - Ensino fundamental completo. Conhecimento com

indústria metal rnecânlca. TECELÃO _ Conhecimento em tear circular ou retilíneo.

CALDE!RISTA. - Ensino. fundamental complet�. Experiência com TELEMARKETING _ Ensino médio completo, Conhecimento na área
?peraçao de caldera a vapor com aoastecrnento manual ou de televendas ativo e receptivo.

.

mtormaüzado.

. TORNEIRO MECÂNICO - URGENTE - Ensino fundamental completo.FRESADOR - URGENTE - Ensl�o fundament�1 completo. Conhecimento em leitura e interpretação de desenho técnico e torno
Conhecl�ento em, leitura e mterpretaçao de desenho técnico e fresa convencional. '

convenclonal, Horárlo normal.

, VENDEDORA / BALCONISTA - Ensino médio completo. Desejável
INS!ALAD�R D� SOM A��OMOTIVO - URGENTE - Conhecimento facilidade no atendimento ao cliente e boa comunicação verba, Para
em mstalaçao eletnca. Horano comercíaí atuar com vendas de artigos artesanais.

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!
I\UAILII\n UI: rnuuultl\u (1'111::0 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 - Jaraguá do Sul e Schroeder
- Cozinheira
- Designer Gráfico
- Eletricista automotivo
- Eletric�sta industrial
- Encarregada Limpeza
- EngenHeiro Mecânico
- Fresadór
- Impressor Flexográfico

- Mecânico Máq. Costura
- Montador Mecânico
- Porteiro
- Projetista
- Serralheiro
- Soldador
- Torneiro
- Vendedor de Veículos
- Vendedor Externo (rótulos e

etiquetas cl experiencia)- .

- Vendedor de acessórios ". ,

automotivos
- Zeladores

<:.; "

Sbttmii FfHitlnfyfio das J/tdu9tris'S
<X> £;$'.1111 � $MifJ! c«1firin�

RECRUTA CANDIDATOS
SESlscwww.sesisc.org.br

.

(!ink: Trabalhe conosco)

COZINHEIRO (A)
Jaraguã do Sul

Atédía 24/06 na RuaWaner
Marquadt, 835- Jaraguã do Sul ou

pelo site

ORIENTADOR DE ATIVIDADES Ensino Superior em Educação Física e Registro
FislCAS noCREF

Jaraguá do Sul

Até dia 26106 pelo site

Ensino Fundamental lncornpleto

SESC SELECIONA PROFISSIONAL PARA TRABALHAR EM
JARAGUÁ DO SUL

SANTA CATARINA
www.sesc-sc.com.brlink..Banco de Talentos

Area de atuação
___o --_.__ .._------_.... _.-

Requisitos Informações para o Processo
Seletivo

I - Curso S'uperior-Completo em Inscrições pelo site

I EDUCAÇÃO Pedagogia, preferencialmente com www.sesc-sc.com.br até dia

I INFANTIL habilitaçao ou Especialização em 24/06/2008 - Link

Educação Infantil Educação Infantil

- Afinidade rom Educação Infantii
.

- Curso superior completo em fnscrições pelo site

Letras/Literatura, Artes Cênicas. �VWW,�SC-lil1.çQm.br até dia

CULTURA Cinema ou Artes Visuais; 2410612008 - Link CultUra
- Habilidade em ativiqades culturais,

coordenação de projetos. elaboração
de proposta de cursos e estratégias de

acompanhamento e avaliação;

I
- Ensino médio completo; Inscrições pelo site

AUXILIAR DE - Habilidade no desenvolvimento de wWW.'iesc·sc.com.hr até dia
, BIBLIOTECA projetos culturais (leitura e literatura); 24/06/2008 - Link Auxiliar.
i ,

de Biblioteca ,I - Conhecimento de leitura/literatura;! - Domínio de informática

l-
DEMAIS INFORMAÇÓES",---,N�O--,S-,-IT,-",E,--- .�d

..
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----------PRODUTOS & SERViÇOS
Contrata-se Engo.Civii ou
Supervisor de Obras com
conhecimento na área de

Pisos Industriais.

Interessados enviar
curriculum ou contato por

telefone. E-mail:
comercial@sitevvp.com.br

Tel: (47) 3370-5995 .

CONTRATA ..SE .'
.

CARP1NTEIIJO !

Ubm experiência rra
f4!flÇ&O. Para trabal
emJ �

CONTRATA-SE
MESTRE DE OBRAS

Com experiência na função
Requisitos desejáveis:

curso de mestre de Obras
Para trabalhar em .

Jaraguá do Sul

Interessados entrar em

contato:(47) 3275-1447

A PORTAL IMÓVEIS
está selecionando corretores de Imóveis, com experiência e que

possuam veículos próprio.
Interessados ligar no 3376-0102.

INSTITUiÇÃO DE ENSINO DE GRANDE PORTE
CONTRATA:

COORDENADOR GERAL - ATUAÇÃO EM JARAGUÁ DO SUL

ATUARÁ NA GERÊNCIA FINANCEIRA, CONTÁBIL, ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E NA GESTÃO DE
PESSOAS DA UNIDADE.

FORMAÇÃO SUPERIOR COMPLETA EM ADMINISTRAÇÃO, CIÊNCIAS CONTÁBEIS, ECONOMIA OU
ÁREAS AFINS.'

.

CONHECIMENTO EM LEGISLAÇÃO TRABALHISTA, ROTINAS ADMINISTRATIVAS DE PESSOAL E
CONTROLES FINANCEIROS.

CONHECIMENTOS EM WINDOWS, PACOTE OFFICE E INTERNET.

A Instituição oferece salário compatível com a função, oportunidade de desenvolvimento

pessoal e profissional, registro em carteira, assistência médica e odontológica.
Os interessados poderão cadastrar o currículo no www.marista.org.br - na SE!ção Trabalhe Conosco.

CONTRATA-SE
Contrata operadores de crédito para atuar junto às revendas de automóveis e

caminhões nos municípios de Jaraguá do Sul, Guaramirim, Corupá, Massaranduba,
Rio Negr·inho e ItajaL

Oferecemos: Registro em Carteira, fixo (piso salarlal regional), comissões progressivas,
premiações por metas superadas e áreas de atuação fechadas.

Exigimos: Veículo (moto ou carro), celular e conhecimento da região pretendida.
Observação: Não exigimos exclusividade e nem experiência específica da operação de

crédito. É desejável experiência na área de atendimento.

Enviar currículo para creditocerto.sc@creditocertobmc.com.br

USINA BOA ESPERANÇA DE SANTA LUZIA D' OESTE - RO,

ADMITE:
· Engenheiro Eletro-Eletrônico - Com experiência em instrumentação.
· Técnico Eletrônico -:- Com experiência em instrumentação.
· Engenheiro Mecatrônico - com experiência em automação industrial.

.
.

Disponibilidade para morar no alojamento ou cidade próxima à Usina.

ENVIAR CURRICULUM COM PRETENSÃO SALARIAL PARA:
Email: profissionalcv@terra.com.br - ASSUNTO: USINA.

... , ..

NOTEBOOK Acer 5315
Processador Intel Celeron 2.0

Memória de 1 GB
HD80GB
Gravador de OVD e CD

15,4"Web Cam Integrada
Drive 1GB

Maleta!

��Q�!Q£QÁM
Rua: Epitácio Pessoa, 85 - Centro

Maiores Informações
Fone: 3055-2021 '

wwww.allcebel.com.br 3372 - 0062

ligu,� e ,assine!!,! 3371-1919,
,: ... �

• _ '" �. • I ,::, ._ ,
•

� , n
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� O CORREIO DO POVO
I:A,I FIM-DE-SEMANA, 21/22 DE JUNHO DE 2008 CANTINHO ANIMAL-----------

•
olD
PET SHOP

BANHO A PARTIR DE

R$10,OO
3275·3560 Rua Waldemar Grubba, 1389 • Vila Baependi

10 pedidos de um cão
Ol)Minha vida dura apenas uma parte de sua vida;

qualquer separação de você signifíca sofrimento para mim.

Pel�se muito nisso antes de me adotar.

02) Tenha paciência e me dê um tempo para que eu possa

compreender o que você espera de mim. Você também nem

sempre entende imediatamente as coisas.

03) Deposite sua confiança em mim, pois eu vivo disso-e vou

compensá-lo por isso rnais do que ninguém.
04) Nunca guarde rancor de mim se eu aprontar alguma, e
nãome prenda "de castigo". Você tem outros amigos além de

mim, tem seu trabalho e seu lazer - mas eu só tenho você.

05) Converse comigo. Eu não entendo todas as palavras, mas
me faz bem ouvir sua voz falando só paramim.

06) Pense bem como você, seus amigos e visitas me tratam.

Eu jamais esqueço.
'

07) Também pense, quando você quiser me bater, que eu

poderia facilmente quebrar os ossos da mão que rnemachuca,
mas que eu não lançomão deste recurso.
08) Se alguma vez você não estiver satisfeito comigo, porque
estou de mau humor, preguiçoso ou desobediente, imagina
que talvez aminha comida não estejame fazendo bem ou que

tenho estado muito exposto ao sol, ou que meu coração já
está um pouco cansado e fraco.

09) Por favor, tenha compreensão comigo quando eu

envelhecer. Não pense logo emme abandonar para adotar um
<'

cãozinhonovo e bonitinho. Você também envelhece.

10) E quando chegar meu último e mais difícil momento

fique comigo. Não diga "não posso ver isso". Com sua

presença tudo fica mais fácil paramim. A fidelidade de toda a

minha vida deveria compensar estemomento de dor.

BANHO A PARTIR DE

R$10,OO

3275·3560 9123-0657
www.fotolog.terra.com.br/ajapraRua Waldemar Grubba, 1389· Vila Baependi

Pastor Alemão
,

Vendo excelentes filhotes de Pastor Alemão com pedigree. Filhos
do campeão da criação Argentina de 2007 (King de los Danicar).

Disponível 3 machos, sendo 2 com nível de exposição.
Contatos com Maurício (47) 9966-63-67

f\1,IICAO
CLiNICA VETERINARIA

3372-2614
Rua Bernardo Dornbusch, 2181 - Vila La

B.BllleneZllmlna2151·lIIIlzade

3274-8944 I 3275-1141 I 3275-1788

Shopping Center Breithaupt - G1 - Sala Q17

3275·6101

.�...'
,....ou/..

.[
..

;� }
- ... . ®

rramy's
HOSPtTAl- aiNtCAVETERINÂRfA - PET SHOP - CANil

3274-8944 I 3275-1141 I 3275-1788

Vende-se lindos filhotes:
BOXER

LABRADOR
PASTOR ALEMÃO
LHASA APSO

FOX PAULISTINHA
POODLE
PEQUINÊS
DALMATA

SÃO BERNARDO
SCOTTISH TERRIER

COCKER
HUSKY

YORKSHIRE
GOLDEN

BASSET HOUND
GATO SIAMÊS
ENTRE OUTROS
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CLASSIMAIS FIM-DE-SEMANA, 21/22 DE JUNHO DE 2008

,

REDE DE CONCESSIONÁRiAS PEUGEOT

,.:

Segunda a Sexta das 8h às 19h. Neste Sábado das 9h às 17h. www.strasbourq.com.br DIRIJA ESSE PRAZERII.,

CAEP - Central de Atendimento Especializado Peugeot: 0800 703 2424 - www.peugeot.com.br Peugeot usa e recomenda lubrificantes TOTAL.

Peugeot 407 Sedan Peugeot 407 SW Peugeot 307 HB Peugeot 307 SW Peugeot 307 CC Peugeot l07 Sedan
, l'eugeot 206 Escapade Peugeot Partne,. Peugeot Boxer,

Strasbourg Jaraguá do Sul- (47) 3370-1900
Rua Reinoldo Rau, 414 - 'Centro

Blumenau - (47) 3331 -:-4500
Itajaí - (47) 3344-7000

Brusque - (47) 3396-8661
Rio do Sul- (47) 3522-0686

Fotos somente para fillS Ilustrativos. Campanlla "Dia P é dia de Fe.lrãode fábrica nas cencessenãrlas Peugeot", ó vãlmde 04 deJunho até() dia 1" de Ju.lhode 2008.P8ugeot206 HBSensation l.4L Flex, 3 portas..anofmooelo 08108, plnbJrametàüca Proto Perta Ner8,através do Peugeot On Une - Frete incluso - Preço
público sugerido para vendá à vl:sta através do Peugeot on Une: AS 28.690,00 - 200 unIdades em estoque na fábrica da Peugeot em Porto Real no Rio de Janeiro_Peugeot 206 HB Presence 1.4l Rex -03 portas -Ar condicionado manu1Ú - Direção Hidráulica - Vidros etravas etéetees - Faróis de Neblina
Ano/Modelo. :08106 - Pintura sólida - Frete Incluso - valortabela de 1\$ 39.290,00 -Valor pronroclonal apartir de AS 34.990,00 com R$ 4.300,00 de bônus j8.lncluso -04 unidades em estoque nas ücncessionânas Strasbourg. Peugeot206 SW Escapade 1 ,6L 16V Flex, 5 portas -Ar condicionado - Direção Hldrául[ca
Vidros e travas etétncas -üoõas de Uga - faróisde Neblina - Regulágem dealtura do banco do 1TlDt000sta e rogulagem de attura dos faróis - FreiosABS de série - Suspensão reforçada - AnoImodelo 08/{):Q, pintura sÓllda_ Frete incluso. Preço público sugerido para venda à vistaapartir de RS 49,940,OO,preço pública
promocional sugerido paravenda à vistaapartir de R$ 44,990,00 com bônus de R$ 4.950,00Já incluso - t 5 unidades em estoque nas Concessionárias Strasbourg.Peugeot307 sedan 2.0FelineAutomátJco -COmpleto + CãmbioAutomátícoTiptronfc -At condlciooado digitalbl-zena-Freios AOS - Airbag duplo de série
- Sensor de chuva e de Iluminação - COpiayerMP3 -Ano/MOdelo: 07/0B - ROlla de IlgaAto 16" - Pintu1'aSOUDA-FreteMAo Incluso -Valor tabela de R$ 68.600,00 - Preço promockmal EXCLUSIVO para o Mês de Junho de 2Ó08 a partJr de RS59.990,00à vista com bônus deAS 8.610,00 Incluso - 02 unidades em estoque
nas concessionárias,Unha Peugeot 206 HB Feline 1.6R.EXAutomatico-Ar Condicíonado Digltal-'Direção HidràuUca- Sensor de iluminação e sensor de chuva - Vidros emas elêírícas-. Faróis de neblina -Rodas de liga leve- rretosASS -Ano/Modelo.:07/08- Pintura sólida - Frate Incluso-Valor tabela de RS

49,950,00 -Valor promocional apartirde RS45.95O,00 com AS 4.000.00 de bônus ia incluso, - 02 unidades em esteqeerea Concesslonàrlas Strasbourg_Peugeot 307 SW 2_0AllureMecânica -Teto panorâmico devidro-Arcondicionado - Direção Hldráulíca -06Aírbags-frelosAbs - CO Player MP:! - Pintura Metálica
- Frete Incfuso-A parUrde as72.990,00- 0111nidades em estoque nas Concessionárias Strasbõürg,Prazo de vigência desta promoção é do dia 11/06J2008 ao dia01/07/2008, ou enquanto durarem us estoques.Todos cs financiamentos siio sujeito à aprovação de crédito. As taxas poderão set'alteradas se houver
atferaçõessignmcatlvas nomereado financeiro, semaviso prévio,Todas as fotos somenteperaãns ilustrativos, Não cumulativa para outras promoções. Pammais Informações sobre preços e condições especiais. consulte umaConcessionária StTasbourg.
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Santana CL
1800 i 1995
branca gas/gnv

básica
R$ 1_5_000

Logus GLS 2.0
1994 branco

gaso completo
8.0+14x225

Fone: (47) 3273-7018
www.2.93veiculos.com.br

Gal plus 2001
branco gaso
completo-dh
R$ 20.000

Palio EDX 4p
2000 branco

gaso completo
ar, R$ 17.500

Rua João Planínscheck, 293, Nova Brasília, Jaraguá do Sul, se
: !

Corsa super ! Vectra gls
.

Vectra cd
vermelho ! 1999 pràta 1997 branco

gaso te, 1999 I gaso completo I asa completo
R$ 16.000

.

R$ 25.500 i R$ 20.000
j

Gol CL 1.6
1994 bege,
gaso básico
R$10.000·

Saveiro CL
1993 bege
gaso cd

6.0+33x288

i

Blazer executive i

4x4 1999 verde I
gas/gnv
completo
R$ 36.000

Gol cli 1.6
1995 azul
gaso básico
R$11.500

······RádétfSCe
EFI1993
vermelha

gaso básico
6.5+30x290

Uno mille IE
1996 preto
çaso básico
R$10.000

Tempra SX
1997,prata

gaso completo
R$12.000

Ka GL2001
branco gaso
ar, te, It,dt R$

15.500

Pagera 10 4x4
automatic 2000
azul gas/gnv
completo
R$43.000

.....•....•.••. _ ......•..• - __ ._ .. _ __ _ ..

.Tipo 1995
preto gaso
completo
R$10.500

Gol CII.8
1992 azul

gaso
7.5+26x283

Chevi 500
1993 branca
gaso básico
R$ 9.800

Kadett GL 1.8 1996
. verde gaso te,lt,dt,

R$10.000

Verona GLX
1991 azul

gaso completo
R$ 7.800

Fiorino furgão
1991 branco
gnv básico
R$ 8.500

Opala
diplomata 1990
azul gas/gnv
completo

5.5+20*360

. Escort 1985
branco álcool

básico
R$ 4.200

Chevette SE 1987
azul álccol

básico R$ 5.500

Honda Civic LX 1.7
2001 AC DH VE TE AB
UN.DDND

. Rua Walter Marquardt, 2670
Fone: (47) 3370-7500

AS MELHORES TAXAS DE MERCADO
. CARROS COM PROCEDÊNCIA

.

O CliENTE É ESPECIAL

PALIO EX 4P 2001 LOTNE/TE
BESTA GS 1998 COMPL
GOL POWER 2002 DH, VE, TE, AL, CD
VECTRA GL 1998 AC, DH, VL,TE,
DT, RLL+GNV
SANTANA EVIDENCE 1997 AL, DH,
VE ,TE, DT, RLL
ESCORT SW 1.8 2000 AL, DH, CE,
TE, LDT, MT, GNV
PICASSO GSX 2.0 2004 AC, DH,
LDT, VE, TE, BC
UNO FIRE 2002
ESCORT GL 1.8 1997 AC, DH, TE,
ET; LDT
GOLF 1.6 2000 COMPL
MERIVA 1.8 2004 COMPL
VECTRA GLS 2000 COMPL+ABD

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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" A

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 1014 - Centro

(em frente Posto Marechal)

TEMPRA 2.0, 4PTS,95,
AZUL, COMPLETO

TEMPRA 2.0 IE, 4P. 95,
AZUL,COMPLETO

MONZA GL 1.8,94,
BOROÔ,4PTS

L200, 4X2,PRATA,94,
DIESEL, COMPLETA

VECTRA CO 2.0, 94, ESCORT GL 1.6, 93',
PRATA; COM OPCIONAIS BORDO,COM OPCIONAIS

TEMPRA IE 2.0, 4P. 93,
BRANCO,COMPLETO
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www.giovaneveiculos.com.br

AGORA EM MAIS UM ENDEREÇO
Rua Bernardo nórnbusch, 1880 - 3275-1055

EMAIL
VECTRA gl com pI. 00
VECTRA GlS 98
CORSA HATCH 4P 02
CORSA SEDAN 1.6 05
CORSA 4P OPCS + VIDRO 99
CORSA WINO 2P 97
OMEGA GlS 2.2 95
GOL G4 2P ar + opes 06
GOL Gill 1.6 COMPL. 05,

. GOL G3 4P CITY 8V + OPS 03
STRADA ADVENTURll.6 2002 COMPLETA GOLF Gl COMPL. 1.8 96

PALIO WEEK 1.5 8v completa 99
PALIO EO 4P ar + trava 98
FUSION completo 06

��C��cG�Nb8;fmgleto _ 8ó
KA 00
FIESTA Gl 4P COMPL. 00
FIESTA 1.0 4p c/dh 99
ESCORT ZETEC 4P c/OH+ opcs 98
ESCORT SW Gl compl. + gnv 97
ESCORT HOBBY 95
ESCORT 95
ESCORT l 1.6 2P álcool 91
VERONA GHIA 4P compl.Hd 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

TEMOS MUITO MAIS OPÇOES!!!
CONSULTE-NOS

v e í c u los
.corn.br

Realizando sonhos

VENHA COMPRAR SEU CARRO CON-O'SCO!
SPACEFOXPLUS 1.6
ANO 2007 - TOTAL FLEX
COR BRANCA

Ar condicionado
Direção Hidráulica
Vidros elétricos
Travas elétricas
Espelhos elétricos
Limpador e
,desembaçador traseiro
Rodas de liga-leve
Faróis de neblina
CD player

4 OCO

lU
CLIO HATCH 4P
EXPRESSION 1.0 16V
ANO 2007 - HIFLEX
CORPRATA

Ar condicionado
Limpador e
deeernbaçador traseiro

CELTA S 2P 1.0
ANO 2006 - FLEX
CORPRATA

Air bag duplo
Ar condlcionado
Direção Hidráulica
Limpadore
desembaçador traseiro
"t:ravas elétricas
Vidros elétricos

NOVOS E

1-

Air bag duplo
Ar condicionado
CD player
Direção hidráulica
Faróis de neblina
Limpador e
desembaçador traseiro
Travas-elétricas
Vidros elétricos

FOCUS SEDAN GL 1.6
ANO 2007 - GASOLINA
CORPRATA

Ar condicionado
CD player
Desembaçador traseiro
Direção hidráulica
Espelhos etétricos
Travas elétrica
Vidros elétricos

Rua. A'ngelo Schiochet, '80
Centro· Jaraguá do Sul

Fone: 47 3275-1132
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..... Vai comprar ou trocar
seu carro ???'

Por que não vem aqui?

A·UTONlÓVE/S'__ °

"

Temos mais de 1 00 OFERTAS
·,i

I

E a MENOR prestação da cidade

.. CONFIRA ...
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FI�!A,��E, iTOS (lJ3373.1387 / 3373.1387
l'E\.£J.Q) 1�,SES Rod. BR-280 km 60, sIn - Imigrantes � Guaramirim

Consulte' outros carros
www.tinoautomoveis.com.br 1

'"

TINO AUTOMOVEIS
CONSULTE·NOS'

SOBRE CARRYO Okm
DE TODAS AS MARCAS ,

FINAt£EIRA
= " - . j

�'"':<� iíW3'�
'% � �

% e,

,�

CONFIRA ALGUMAS DE NOSSAS VANTAGENS

'J/. Sem taxa de adesão;
If. Redução de parcela após contemplação (via lance);
ff Carência de 2(dois) meses após contemplação (via lance);

ntecipação de parcela na ordem direta ou inversa;
em juros, sem taxas extra etc;

oral:a_lIã_
sõrclo de lnaõvels

PLANOS DE CONSÓRCIO
PARA VElcULOS

93
MESES

113
MESEd

'13.'15700

.

I 67
CREDITOS, MES'ES

22637

30.00p 00

'15.350,00 264.'1 '1

35.000,00
38709 32'1 24 '17.543,00 30'1.84

40.000,00
45'1,6'1 374,77

50.000.00
516,'13 428.32

60.00000
645,'16 535,39

70.00000

77419 64247

80.000,00
90322 74955

90.00000
'1.032,58 856,63

100.00000

'1.'16'1 29 96372
-s ,29032 '1.070.79

guá do Sul
�l,Ia João Januárío Ayroso, 80

AIL: uníaosilver@netuno.com.br

3371-8153
,

, I

9936-13041
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JAVEL Concessionária FIAT_ Rua Expedicionário João Zapella, 214 - Fone 3274 0100 - Jaraguá do Sul- SC - www.jcvel.corn.br
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Jaraguá do Sul' � ��a José Theodoro Ribeiro, 658 - B. Ilha da Figueirêl
ilrl1A�1

'Ofertas válidas até 25/07/2008. 'Financiamento sujeito a aprovação cadastral. ABERTA DE SEGUNDAA SEXTA DAS 8:30HS ÁS 19:00HS. SÁBADOS AtÉ AS 12:00 HORAS.
'Imagens de cunho meramente ilustrativas.

velCULOS SUPERANDO EXPECTATIVAS

SEIIIIOVOS rellsados com .Iarantla e, qualidade Emmendorfer

CO ,FIRA NOSSAS OFERT S!
301 FELINE 2.0 200S
R$ 50.000,00
PEUGEOT· Preto
4 Portas, Air Bag.

*-Alarme, Ar
.

o,,,Condicionado,
Ar Quente, Des,
Traseiro, Dir. Hide,
Insulfilm, Limpador
TraseirO,Manual,
Retrovisor Elefrico,
Ro.das De Liga Leve,
Trava Elétrica. Vidros
Elétricos

ASTRASEUAN
ELEGANCE
2005
R$ 40,000,00
Preto- FLEX
4 Portas, Air Bag
Duplo, Alarme, Ar
Cond" Ar Quente,
Des.Traseiro,
Olr. Hiór.,
lnsulfilm, Manual,
Retrovisor
Batoco, Rodas
De Liga Leve,
Trava Elétrica,
Vidros Elétricos

VECTRA GLS 2.2
2000
R$3HOO,OO
Branco
4 Portas, Alarme,
Ar Condicionado,
Ar Quente, Des.
Traseiro,
Dir. Hidráulica,
lnsulfilm. Manual,
Retrovisor
Eletríco,
Rodas De Liga
teve, Trava
Elétrica,
Vidros Elétricos

BLAZER DLX 2.4/
2001
fl$ 41.000,00
Prata- GAS.
4P. 4x2, AL,
AG, AO, Aviso
Sonoro Dos 'Faróis
Aceses.Des.
Traseiro,
OH, fnsuffílm,
impador Traseiro,
Manual, Pintura
Metálica,Porla
Copos, RE, RlL,
TE,VE

ZAflRA EL�NCE
2005 • R$ 52.000,00
Praia· FLEX
4 Portas, Ab.ertura
Interna da Tampa do
Cómb, ABO, AL, AC,
AO, Coluna De Direçâo
Ajustavel, Descanso De
Braço Central, Des,

.

Traseiro, OH. Farol De
Neblina, Insultilm,
LI, LON Traseira,
Manual, Regulagem
Altura Do Banco,
Regulagem EL Dos
Faróis, Retrovisor

L T

.."EAlAlEAfOÓflFEfl Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 557 .; Centro - Jaraguá do Sul 1;:0j'Fone: (47) 3274.4444 Fax' (47) 3274.4441 18409-6976 Llj
emmendorfer@emmendorfer.com.br &:�'
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Av. Pref. Waldemar Grubba nO 3841
Centenário' auto-facil@uol.com.br

(47) 3372 - 0011

Mota CG Titan 150cc 2005. R$3.900,OO

Fone:
3371-1743

veiculas

3370-3113
Av. Prefeito Waldemar Grubba, 4040 - Centenário - Jaraguá do Sul

www.streetcarveiculos.com.br_

Gol Gill 1.0 Power Ano 2002 R$ 22.490,00

t4'Losango .W'Wcffifinancial @'§ilicr

Em Jaraguá do Sulligue: .Redecred
(47) 3371-0081 Sua vizinha. Sempre pertinho de você.

�---·-------------------I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Financiamos: I
* Carros Caminhões à partir de 1976 I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Refinanciamos:
. * Carros apartir de 1990
* Carros a partir de 1980

Sycred
Financiamento para veículos:
* A partir de 1997 até 60x
* A partir de 1994 até 48x

FINANCIAMENTOS

Fone: (47) 3055·3400

r Correspondente Bancário:
. I

S Rua Reinaldo Rau, 60 - Sala 02 - Centro
I Banco'Qaycoval � BANCOPAULISTA Market Place - Jaraguá do Sui- SC I
._-----------------------
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PALlO ElX 4PTS 08 OK AQ
KIT SPORT PRE SOM FN
METAlleo

PAllO FLEX 4PTS OK 08 AC
DHVETELTDTKITCELEB.II

'

. " t .•\

SIENA FIRE 1.0 FI!:EX 4Pl:S 08
OKACD

(47) 3370-3015
ANTES DE COMPRAR SEU CARRO NOVO ...

CONSU EmNOS

Rua Presidents Epitácio Pessoa 570 , sala 02 - Jaraguá do Sul - Santa Catarina

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Promoção
do mês de

.

Preços
imbatíveis só

Festa Junina

Sua melhor escolha está aqui!
(47) 3373 ..4047•

LB AUTOMÓVEIS
Ibautomovcis@hotmaíl.com

BIl 280, I(m 60, nO 329 • Imigrantes· Guaramirim. se

COMPRE O SEU CARRO DE PARTICULAR E FINANCIE CONOSCO

97A O KM Am- 60� COMATÉ 100% DEFINANCIAMENTO

FINANCIAMENTO A PARTIRDO ANO -1980 A OKM

..
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NA TROCA OE ÓLEO E FILTRO
É CORTESJA A VERIF.ICAÇÃO DE:

- Sistema de freios
- Suspensão

- Sistema elétrico
- Injeção eletrônica

- Lavação de aparência.
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Pneu em
/IW

superpromoçao
na DPaschoal

Rua Walter Marquardt, 170 - Vila Nova � F. 2106 - 1100

·Pizza G35cm + refrigerante = R$ 19,00
Pizza M 30cm = R$ 12,00
PízzaP 25cm = R$ 7,00

* Bordas recheadas
* Entrega à consultar taxa

Disk Pizza-----
3275-2876
Todos os dias a partir das 18h30

Vende-se Ranget XL,
01/01, 4x4, cabine
dupla, completa, em
excelente estado.

R$ 40.000,00 aceita-se
carro de menor valor
Tr: 9973-9412 ou

3275-2910 com

Rogério ou Jane.

PROCURO CASA
OU QUITINETE
PI LOC.AÇÃO,
C/1 QUARTO.
Direto com o

proprietário nas

proximidades
do centro.

Tr: (47) 9106-9496
Cristina

CONTRATA-SE
MENINAS MAIORES

DE 18 ANOS
para trabalhar em casa

de massagem, ganhos
acima de R$ 3.000,00.
Tr: com Jorge ou Thais

.

(47) 9918-2372
(47) 8829-1614

MULTI(]UM
SEGURANÇA ELETRÔNICA

• Portão eletrônico
• Interfone
• Alarme
• Controles de acesso

• Câmeras - cftv

INSTALAMOS ALARMES NAS 'PRAIAS

EnContro I)()S amigOS e casais

Show I>e streep tese.
com maiS �e 15 mUlheres

Aberto de Segunda a Sexta.
Horárto: das 15hOO as 3hOO
Rua Joaquim Francisco de Paula, 10
Chico de Paula

Tel. 3273·2347 I 8853-971

473273·7226 I 9171-1023
Rua José Narloch, 1456 . São Luis
multicom. jgs@brturbo.com.br

DETETIVES
PARTICULARES

Investigação em Geral, Civeis e

Criminais, Comércio, Indústria, Furto,
Roubo, Sinistro em Geral, Conlra

Espionagem Induslrial,
Desaparecimentos, Exira-Conjugal,

Investigações Trabalhistas

desfrutar
das novas

gatas
simpáticas,
atraentes

(47) 3372-0556
9912-8114

ATENDIMENTO 24 HORAS
{8RASIL E EXTERIOR}

MAfRtcúlAS ABER1AS
BERÇÁRIO - MATERNAL

JARDIM - APOIO <-

Próximo ao Posto Marcolla e Weg I
ceicolmeia@yahoo.com.br

Fone: 47 3372-1123

frete emudancas
�---_.-----------.-
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• CARTÕES DE VISITA· CARIMBOS ·,FLYER'S· PANFLETOS·

CARIMBOS DE
MADEIRA A PARTIR

ARIMBOS
TOMÁTICOS
PARTIR,

$ 12,90
CARTÕES DE VISITA

A PARTIR DE

= $45,80
._O,M �, ..

,

(047) 3273-6433
dwcarimbos@hotmail.com
dwcarimbos@brturbo.com.br

Processador Intel Dual Core E2140
Placa Mãe PcChlps SmnIRede/Vídeo

,

Memoria 2048MB DD&2-667
HD Samseng SataH 450Gb 7200

Gravador de DVD LG S10 Sara
Monitor LCD 17'" AO 16SWX

R$1.399,00
1+12 de R$137,57*

@
(ha
acer:

AMD�

TH"!L"lEADERSHIP'
GROU

J
.J

Tela:'15 •..tWWidwscreen
Web Cam 1.3 Integrada

R$ 1.688,00.
1+12 de R,$165,38*

Rua Quintina Bocaíuva, 281 Baía 1. � Centro Fone; +55 (47) 3370-3505 I E-Mail: tecspot@terra.com.br
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., S=-'bado até 17h.
es,e

Já pensou se tudo o que
você comprasse viesse
com ALGO GRÁTIS?
NA RENAULT VEM.

VENHACONHECERO NOVO RENAULT SANDERO
www.renault.cont..br Rede Renault Mats de 150 concessionárias no Brasil.

rrAJAi ·1334.-3341·
JQIHVlll£
3'45-3'45

IAMGUA DO SUL
3274-0000

SEMINOVOS

I BUJMEHAU
•

3340-7700

RENAULT
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---------VARIEDAQES. o CORItEIO DO POVO IESABADO. 21 DE JUNHO DE 2008

Por Jéssicu Ehmke Kroetzer
.recepcao@ocorreiodopovo.com.br

,

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

Parabéns poro o lindo Débora
Donieli Ciconeti, que completa 15
anos amanhã. Seus familiares e o
namorado Tiogo desejam felicidades

Felicidades poro Wilson José,
qlle trocou de idade no dia 19.
Parabéns do esposo e do filho

,

Emelly, que troco de idade dia 27.

No foto Adriano e Lindomor,
curtindo o Baile de Gola no

Sitio Novo no dia 7.-

o filho Nathan e o esposo
Everaldo Corrêa, desejam
felicidades paro Marcia
Denize Rother, que trocou

de idade no sai 12.

Parabéns paraJéssica que
completou 17 anos. Felicidades!

Em click para o coluna Leonardo e a

mãe Márcia no Jumeiroh Mosque, em
Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.

Melhorias Realizadas:
• Ajardinamento da Águas de Guaramirim ,

• Atendimento via 0800 24 horas pó':día
'

• Humanização do atendimento ao cliente
• Tampas para os reservatórios

Diana Seidel Bortolotti, Secretário de Educação de Corupá, Elaine
Paes e Lima, presidente daOMEP e Tércio Millnitz Demathé, Assistente

Pedagógico do Educação Infantil, no Encontro intermunicipal de
coordenadores de educação infantil em Corupá no dia 21/5.

A aniversariante Patrícia ,Daione Santana, agradece o todos que
comemoraram juntamente com ela seu aniversario no dia 14.

Na foto o grupo de dança formado por alunos e alguns
professores fazendo pose na tradicional festa junina na Escola

de Educação Básica Teresa Ramos, em Corupá dia 14.

• 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 veículo modelo GalO Km
," Compra de uma Bomba para captação de água bruta

- 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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w O CORREIO DO POVO
SABADO. 21 DE JUNHO DE 2008

QUATRO COISAS
QUE VOCÊ PRECISA

SABER HOJE!

Reu,nião Acijs
Apevidia 23

A reunião plenária da AcijsApevi, que
acontece sempre às segundas-feiras,
às'18h, no Cejas, terá na pauta, do
dia 23, os seguintes assuntos: Situa
ção das micro e pequenas empresas
no Brasil e em Santa Catarina, Ato
Declaratório Interpretativo e Efeitos
da revogação e Espaço Empresarial.
Para os interessados, mais informa
ções pelo telefone: 3275-7000 ou

'através do site: www.a.eijs.com.br.

«,

Prefeitura muda
via preferencial

A Rua Floriano Stahelin, ontem (20),
passou a ser preferencial no cruza

mento com a Rua José Narloch, no

Bairro São Luís. O objetivo é reduzir
o número de acidentes deJr,ânsito no

local, conforme soliciíóÇÕ(Hló comu

nidade. De acordo com, (J coordena
dor de Trânsito e Transportes do Pre
feitura de Jaraguá do Sul, Francisco
Jungblut, o locol será �inalizado com

linha de retenção de calotas, placas
. de advertência e de regulamentação.

E que nos primeiros dias haverá um

cavalete com sinalização paro alertor
os motoristas sôbre a mudança.

,;
,Cia Alnfa Livre

A Cio Alma Livre fez uma intervenção
urbano na último quinto-feira (19) no
praÇa Ângelo Piazeira, em frente do
Museu Emílio da Silva. Lá estiverom
as atrizes Mery Petty e Nicoli Pereira,
que interpretarom cientistas malucas
disponibilizan,do à população testes

para rev�.lar O;�ray;:�e "Dom Ouixote"
que existe deotro ifê cada pessoa. ps
testes envolvigrn .os cinco sentidos,
como provar uma gelatina de moron
go Com gosto de limõo, não gaguejar
00 falar travo-lingpos, etc.

o
Orientação po

o.'

i"icio no próxiln un Il� eiio (23)
e vai ate o dia a 21 de junHo em Ja
raguá do Sul, junto com a cerimônia
de homenagem· e premiação aos 27
alunos vencedores da Etapa locol do
Concurso de Desenho e Redaçõo do
CGU para o Ensino Fundamental. Am-,
bas us ações pertencem 00 Progra'mo
Olho Vivo no Dinheiro Público do Con
troladoria Gerol da União.

VlTRINE----------

ESCOLA PROMOVE FESTA JOI1INA
A escolo Francisco Mees, em Corupá, reóliza festa junina neste sábado (21}, às 17h, no ginásio da unidade de
ensino. lá terá brincadeiras, como jogo de .Iatas, argolas, pescaria, além do destile caipira e 'apresentação de
quadrilhas. Dentre as atrações, o tradicional festival da canção será à 19h.

SAÚDE

Convênio será
firmado em 2009

A partir de uma iniciativa dos prefeitos
da Amvali aconteceu na última quinta
feira (19) a reunião extraordinário de
prefeitos, no qual forom coQvidodos
secretários de sO,úde e as. diretorias dos
Hospitais de Joroguá do Sul e de Gua
ramirim. No oportunidade foi discutido
projeto poro rateio dos custos com o

manutenção de algumas especialidades
méd_icos junto aos Pronto Atendimentos
- 24 horas dos Hospitais. O assunto será
debatido pelo Colegiado de Saúde da
Amvali 00 longo do ano visando convê
nio �ara 2009.

AVISO

Acesso a BR-l0l
terá só meia' pista
Paro a conclusão do serviço de microrre
vestimento das faixas do BR-282 (Via Ex
presso Florianópolis - São José) a rodovia
terá meio pista poro o tráfego no sentido
Ilha - Continente entre o km 2 (próximo 00

Angeloni) até o acesso à BR-l0l (em São
José). A restrição será das 6h às 18h, no
sábado (21) e dos 6h até às 15h, no domin
go (22). A Polícia RodoviÓria Federol fará
o monitoramento do trânsito. Em coso de
mau tempo, o trobolho será concelado.

PORTO ALEGRE

Congresso Nacional' Marista
A Ullião Marista do Brasil tem sede em Brasília e tem como associados todos
os mantenedoros maristas do país, está organizando o 3° Congresso Nacional
Marista de Educação que acontecerá em Porto Alegre nos dias 15 o 18 de julho,
no Centro de Eventos da PUCRS. O evento contará com o presença de dois confe
rencistas internacionais e além das grandes conferências, o Congresso vai center
com outros 15 conferências temáticos.

LOTERIA JARAGUÁ DO SUL

180 Festa
Italiana

A 18° Festa Italiano será neste final de
semãno, 21 e 22 de junho, no salão de
festas do Comunidade Nosso Senhora
Rainha do Paz. no Vila Noyo, em Joro
guá do Sul.

QUINA
CONCURSO N° 1915

14 - 22 - 45 - 64 • 72

Diretório Municipal de Jaraguá do Sul - SC
EDITAL DE CONVOCAÇÃO CONVENÇÃO MUNICIPAL

O Presidenle da Comissão Executiva Municipal do Partido Progressista - PP, do Municipio de Jaraguá
doSul, na forma que dispõe o artigo 12, 19 e 30 do EstaMo Partidário e da Legislação elettoral vigenle,
CONVOCA os convencionais com diretto a voto, suplenles e pré-candidatos a vereadores, para com

parecerem à Convenção Municipal do Partido Progressista - PP a ser realizada no dia 30 de Junho
de 2008, às 20 horas, tendo por local o Noviciado Nossa Senhora de Fátima, cito à Rua Padre Aluisio

Boeing, n° 742, Bairro Barra do Rio Cerro, neste municipio, com a seguinle
ORDEMDODfA

1) - Deliberação sobre coligação partidária para eleição majoritária e proporcional. Dis-
cussão, aprovação e nome da coligação.
2) - Escolha e homologação de candidato a Prefeito e Vice-Prefeito.
3) - Escolha e homologação de candidatos a Vereador.

4) - Sorteio dos respectivos números para candidatos a Vereador.
5) - Outros assuntos de interesse partidário e eleitoral.

Jaraguá do Sul, 19 de Junho de 2008

DIETER JANSSEN· Presidente da Comissão Executiva Municipal
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---------COMUNIDADE

Dolmann concorda com implantação de área específica, aberta e separada para fumantes

VOCÊ CONCORDA COM O FUMO
EM RESTAURANTES E SIMILARES? ..

DEISE EWALD,
26 anos, vendedora

"Eu não concordo em lugares
fechados porque quem não
fumo tem o direito de respirar
um ar puro".

VILSON DA SILVA PORTO,
32 anos, auxiliar
de serviços gerais
"Deveria ser proibido porque
não faz bem para a saúde e .

para quem não fuma".

CLEITON JOSÉ ALVES,
26 anos, bancário
"Não, porque quem não fuma
tem o direito de respirar. Se
as pessoas querem prejudicar
a saúde que prejudiquem
sozinhas".

EDUARDO DE LIZ,
.

26 anos, gerente
"Concordo que tenha lugares
reservados para' os fumantes.
Cada' um tem seu direito de
escolha".

KAREN DE MIRANDA,
20 anos, vendedora

"Eu acho que tem que ter
uma ala para fumantes e não
misturar. Quem não fuma não
merece ficar perto de quem'
está fumando".

JOÃO AVELINO DA SILVA,
38 anos, tintureiro
"Sou contra, porque incomoda.
Não tenho nada contra os fu
mantes, mas em lugar fechado
incomóda".

CIGARRO

O CORREIO DO POVO IE�ABADO, 21 DE JUNHO DE 2008

Proibição de
fumo nãotem
unanimidade
Em [oinville.lei vai vigorar·

,/ . .

nos proXImos seis meses

de doenças causadas pelo fumo têm
aumentado. E, como os efeitos nocivos
do cigarro começam '0 aparecer em 15
ou 20 anos de consumo, os pessoas'que
começarom o fumar há mais de uma dé
cada hoje onerom o sistema público de
saúde. Mesmo que haja uma diminuição
no número de.usuários, os efeitoseconô
micosporo o governo só serão sentidos o
médio e longo prazo.

JARAGUÁ DO SUL do bom senso e da educação
Em [araguá do Sul, ao con- de cada um. "Se têm pessoas

trário de Ioínville, a discussão lanchando, o fumante não deve
sobre a proibição do fumo em acender o cigarro".
bares, restaurantes e similares Dalmann comentou que se

ainda não foi levada oficial- caso o município aprovar um
mente à Câmara de Vereadores. projeto nesse sentido, será obri
Por ser um assunto polêmico, a gado a fazer as adaptações ou

presidente da Câmara de Vere- perderá fregueses, porque se

adores, Maristela Menel (PTB), gundo ele um fumante que che
acredita que antes de criar um ga ao estabelecimento para to

projeto é preciso fazer uma con- mar uma cerveja e não encontra
sulta à população, uma ala para fumar acaba' indo

Apesar de ser favorável à embora. "E lei a gente tem y,18
proibição do cigarro em lugares cumprir", completa.
fechados, a presidente do Legis- Em Joinville, o autor do pro-

.

lativo acha que todos os estabe- jeto de lei que proíbe o fumo nos
lecimentos devem ter uma área restaurantes é o vereador Mar-

.

aberta para os fumantes. "Temos co Aurélio Marcucci (PSDB). O
que respeitar as pessoas que não objetivo era restringir o cigarro
fumam", afirma. Maristela, au- por completo. Entretanto, al
tar de projeto de lei proibindo o terações foram feitas a pedido
cvonsumo de bebidas alcoólicas do Sindicato de Hotéis, Bares,
em ruas e praças, que ainda tra- Restaurantes e Similares permi
mita na Câmara, disse que irá tindo uma área aberta para os

avaliar a possibilidade de pro- fumantes. A emenda não agra
posta do gênero. dou o vereador, mas afirma ter

Cleverson Dalmann, 31 sido um bom começo e que irá
mos, proprietário de estabeleci-

.

fiscalizar os estabelecimentos.
menta na RuaQuintina Bocaiú- "Cigarro e comida não combí
va, área central da cidade, apóia nam e a maioria da população
a idéia, porém ressalta que seria concorda comigo", comenta.

difícil fazer a adaptação de uma A lei foi sancionada pelo pre
área aberta só para fumantes feito Marco Tebaldi (PSDB) e

na'sua lanchonete, porque o vigor em 180 dias.

espaço também é pequeno. Ele
acredita que também depende DAIANA CONSTANTINO

AUl1!entar 'preço s�riq alternativa
A idéia de elevar o percentual acima

da inflação, e assim aumentar o preça do
cigarro poro diminuir o número de acesso
da população ao fumo, é uma alternativa
defendida pelo secretário-executivo do
Conferência dos Portes da Convenção
Ouodro poro Controle do Uso do Tabaco,
vinculada à Organização Mundial de
Saúde (OMS), Haik Nikogosian.

O gastos públicos paro trotamento
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SOCIAL-----

BONECO
U em um jornal que o venezuelano Hugo Chávez é um dos personagens mais
odiados no Colômbia, segundo pesquisas recentes. Um publicitário colom
biano encontrou uma formo supostamente divertido de exteriorizar o àversão
00 líder bolivariano. Ele criou um boneco no qual os pessoas podem descar
regar o raiva que sentem contra o mandatário do país vizinho. O brinquedo,
um voodoo feito de pano, uso o típico camisa vermelho de Chávez e vem com

cinco alfinetes. O produto está despertando o interesse de colombianos e

estrangeiros. Huuum, mos qual boneco poderio ser lançado aqui no Brasil?

,

BOA NOTICIA
Na próxima segunda-feira, a Prefeitura de Jaraguá do Sul
começa às obras da ponte que liga os Bairros Ilha da Figueira e

Centenário, próximo a Weg Il.lsso realmente é uma boa notícia.

�..��I�ll,,�,tflJl�ftlll'.
�81;(m)�"��

�1llQÍ1;iiJ\tlmli,t�IIMffll

," Ouando se
-� - ,,"" . ,-"'ÚCônse;gutõliun1(i�' �".,'

coisa que se deseja,
é muito bom

deixá-Ia ónde está"
WINSTON CHURCHILL

FALTA POUCO
Pois é ·gente, falto pouco mais de uma

semana poro que estejam fechados.
.

os coligações rumo às eleições de
outubro: Por isso, todo mundo acerto
os detalhes decisivos poro finalmente
eséolher de que lodo vai ficar. Tem até
crise de identidade.

LEITORA DO DIA
A leitora do dia é o amigo Elisa Pessoa
Silvo que sempre lê esta coluna poro
ficar por dentro dos melhores novida
des de nosso sociedade. Valeu mesmo!

NOITE SERTANEJA
Hoje tem uma animado noite de
sertanejo no Scar, com o duplo
Ander e Fael, interpretando os

músicos de Victor e Leo. Vai ser um
arrosto pé até de madrugado.

GENTE FINA
• Quem conhece vai concordar ce-:
migo. ASra. :Vera Marcatto também
continuo send.o uma dos mulheres
mais elegantes do região.

-
. .:_ .... �"" ..

• Dois jovens que engataram na

moro, poro valer, são os bem nasci
dos Jader Unz de Souza e Fabrício
do Costa. Casamento à visto.·
c

FELIZ ·DA VIDA
Quem está mais feliz que ganso novo

no lagoa é o casal de amigos meus

L�iz Alberto e Dilma Opermann. Todo
felicidade deles é 'pelo nasciménto do
primeiro neto, o garotão Tiago Araú
jo Opermann. Embora more em São
Paulo, ele nasceu em Jaraguá, poro
o felicidade do vovô. O pimpolho já é

gremista. Sem "imposição", é elaro!
Felicidades o todo o família.

.BEMVINDO
O Dr. Gilberto Polli, é o novo Promotor
de Justiça do Fórum de Jaraguá do
SuL Está titular à quase dois meses.

W=�,.;\<;\:·f�"*.. <., .. .-.'iI�.i\\\w.;�.,, ....<.�.

�

I�S,eed Pressl
·,12�kt-.�
, 3371:2552 .

'��:';';:'."::':I;''''�'';''':'':''.'''''-'''''.• .'.�'''''''-'_'

A manhã' (22), a queridíssima Vanda Piermann, mãe dos meus

amigos Chico e. Vande Piermann, que posa ao lado de Rosanda
Balestrin, estar6 festejando a idade nova. Mil Vivas.

O meu amigo e advogado reinoldo
Murara, o Nonô, reuniu todos
os seus familiares� na chocará
da família, para comemorar em

grande estilo os seus 45 anos. .

Curtiro leiloado do lions.
. \nternoc\ofla\ na.\grejo MotriZ.

E assistir 00 progr�mo
Moa Gonço\ves, us
13h15mio, no SBl

CASAL
O Dr. Edson e Jane Schutlz é um casal
especial que está sempre se destacan-

.

do nos melhores momentos sociais e

culturais de Jaraguá do Sul.
'. Côm essa, fui!
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o que você mais quer em
relação a seu emprego?

_,____�---�--CARREIRA EM PAUTA

LUIZ MARINS, CONSULTOR
E PALESTRANTE

Se urna empresa quiser reter seus melhores
talentos, deve fazer com que seus colaboradores
sintam-se constantemente treinados e crescendo

profissionalmente. O trabalho deve ser desafian
te e dar sentimento de missão e propósito e a

liderança da empresa deve ser forte, inspiradora
e confiável, de tal forma que consiga desafiar
os colaboradores a sentirem-se bem no empre

go e possam oferecer o melhor de seu talento à

empresa. Essas três coisas somam '88,3% do que
as pessoas realmente querem em relação a seus

empregos. Note que salário vem em quarto lugar
com 6,5%.

Essas são as verdadeiras motivações que fa-

zem a diferença. O salário assume o primeiro lugar
quando os colaboradores sentem urna liderança fra
ca e pouco inspiradora, o trabalho não é desafiante
e não dá o menor sentimento de missão e propósito,
e eles não se sentem crescendo profissionalmente.
Esta enquete com mais de 1.800 participantes em

nossq site - www.anthropàs.com.br - apenas confir
ma dezenàs de outras pesquisas e enquetes sobre o

mesmo terna.

A verdade é que o colaborador preci
sa de reais motivos para que possa valorizar o

seu emprego e essa motivação vai muito além'
do dinheiro. Ela passa pelo respeito às idéias,

. pela coerência entre o discurso e a prática, pelo

INDICADORES CÂMBIO
MOEDA
Dólar comercial (R$)
Euro (em US$)

COMPRA VENDA VARIAÇÃO
1,605 1,607 0,19%
1,538 1,538 0,00%

O CORREIO DO POVO mSABADO. 21 DE JUNHO DE 2008

cumprimento fiel das promessas e da legislação
trabalhista, por um sistema de treinamento e

desenvolvimento que respeite as características
individuais e aumente a empregabilidade, pela
participação nas decisões, por um constante fe
edback das ações, por um sistema justo que va

loriza quem realmente faz e não 9S bajuladores,
por benefícios extensivos à família e pela ética

que dará orgulho em pertencer à empresa. Tudo

isso é necessário se quisermos atrair e reter pes
soas que façam a diferença e tenham prazer em
colaborar com o sucesso de nossa empresa.

Pense nisso. Sucesso!

Rede.Marista de Colégios de mlos
dadas com a. comunidade japonesa.

(47) 3371-0313 .

COLÊG.lO
MARISTA.
SÃO Luis
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Fiesc "

A Federação das Indústrias (FIESC)
reconduziu, nesta sexta-feira (20),
a atual diretoria, com chapa única

encabeçada pelo atual presidente,
Alcantaro Corrêa, para mais um

mandato.
,A solenidade foi precedida por
diversas homenagens aos em

presários de destaque e a todos
os seguimentos do Trade da Mídia
Catarinense.
O presidente da Associação de
Diários do Interior de Santa Ca
tarina (ADI-SC), Ámer Félix Ribeiro,
recebeu das mãos de Corrêa uma

placa em homenagem ao trabalho
'

realizado por todos os veículos de
comúnicação do interior em favor do desenvolvimento do Estado (foto).
Foi entregue também, a Ordem do Mérito Industrial de Santa Catarina a cinco empre
sários, além da Ordem do Mérito Industrial da Confederação Nacional da Indústria, a

Victor Fontana.

Homenagem
Nesta quinta-feira (19) o desembargador An
tônio Fernando do Amaral e Silva informou ao

deputado Décio Uma (PT) que ele será agra
ciado com a Medalha da Ordem do Mérito
Judiciário do Estado de Santa Catarina. Lima
é autor da PEC que estabelece 35 anos 'como
idade mínima para ingresso nas carreiras de
Magistraturae do Ministério Público, e em dez
anos o período mínimo de exercício da advo
cacia para ingresso na carreira. O convite ofi
ciai será feito na próxima semana, em Brasília.

Japão
Na última quarta-feira (18), durante sole
nidade em comemoração aos 100 anos da
chegada dos primeiros imigrantes japone
ses ao Brasil, na Assembléia legislativa, o
více-presídente da Federação das Associa
ções Nikkeis de Santa Cataria, Fumio Honda,
recebeu um placa das mãos do deputado
Jorginho Mello (PSDB). A condecoração con
tinha a transcrição da lei que transforma a

data de 18 de junho no Dia Estadual da Imi

gração Japonesa, criada por Mêllo.

Debate
Na próxima quínta-felra (26) um dos maiores
nomes do rap brasileiro, Gabriel, O Pensador,
será o 110 palestrante a participar do progra
ma O Brasil em Debate, na Assembléia le

gislativa. No evento, que acontecerá às 19h
, no' auditório Antonieta de Barros, e conta
Gam o apoio da Associação Catarinense de
Imprensa e do Sindicato dos Jornalista de
Santa Catarina, o rapper vai tratar do tema

"Comunicação, Poesia e Música':

Férias
o presidente do Tribunal de Justiça de Santa
Catarina, desembargador Francisco Oliveira
Filho, tomará posse no exercício do cargo de
governador do Estado no próximo dia 30. A
transmissão do cargo será feita pelo governa
dor luiz Henrique da Silveira, que em seguida
entra em período de férias. O vice, Leonel Pa- .

van, assim como o presídente da Assembléia
legislativa, deputado Júlio Garcia (OEM),
substitutos naturais, vão estar em viagens
para o exterior neste período.

"

Tributos
A PEe sobre a Reforma Tributária, que trami
ta na Câmara dos Deputados, está sendo de
batida no Estado por uma Subcomissão da
Assembléia legislativa, presidida pelo de
putado Renato Hinnig (PMDB). Ele defende
que todo brasileiro tome conhecimento da
proposta já que ela atinge a todos.

'

Cefet
Começa neste do'mingo (22), o vestibular
de inverno do Centro Federal de Educação
Tecnológica de Santa Catarina (Cefet-SC), vai
selecionar 360 estudantes entre os 1.373 ins
critos para ingressar em seis cursos superio
res de tecnologia no segundo semestre de
2008. As provas, com início às 14h, ocorrem
em Florianópolis, São José além de quatro
pólos de ensino a distância, em São Paulo,
Rio Grande do Sul e Paraná. O segundo e úl
timo dia de provas é segunda-feira, 23.

Aeroporto
A Santur anunciou nesta semana que já es

tão bem adiantadas as negociações com à
lnfraero para revitalizar a infra-estrutura do
Aeroporto Internacional de Florianópolis -

Hercílio Luz. Segundo ValdirWalendowski,
presidente da entidade "a idéia é oferecer
novas áreas de embarque e desembarque
a partir da próxima temporada de verão,
'atendendo ao crescente fluxo de passagei
ros para os destinos catarinenses. No ano

passado, o aeroporto registrou um tráfego
de J, 1 milhão de pessoas contra uma capa
cidade de 900 mil.

Médicos
O Conselho Regional de Medicina terá
troca de gestão, em 2008, com a renova

ção dos 40 conselheiros que fazem parte
da instituição. Paralelamente à eleição es

tadual, ocorre a dos delegados regionais,
secretários e suplentes das 17 delegacias
do Conselho. O prazo para se inscrever a
candidatura das delegacias vai de 23 de
junho a oito de julho. O voto é obriga- .

tório para os médicos inscritos no CRM e

em dia com 'a anuidade. Todos os médicos
inscritos no Conselho receberão o mate

rial para votar por correspondência e os

médicos residentes em Florianópolis po
derão exercer oVoto presencialrnente na

sede do CRM, no dia sete de agosto.

TIM
Para proporcionar melhorias, na cobertu
ra GSM, a TIM ampliou a rede próxima ao

município de Bom Retiro, na Serra Cata
rinense. A ação serve para garantir'mais
qualidade de sinal tanto no município

, quanto na rodovia que liga Florianópolis a

Lages, a BR 282, na altura do km 145. Com
mais esta ampliação, a TIM passa a cobrir
93% da população urbana catarinense.
Líder no mercado de telefonia móvel em
Santa Catarina, a TIM alcançou a marca de
33,4 milhões de celulares no Brasil.

,....

INVESTIMENTOS

Ocupa'ção de
, .

areas 'exige
fiscalização
Empresas precisam de estudo
paraminimizar os impactos
FLORIANÓPOLIS

O Estado têm atraído atenção
de empresas e tornado-se um

potencial para investimentos na

região sul do País. Setores como

energia,mineral, automobilística,
turismo e lazer tem se destacado
gerando emprego e renda nas re

giões que instalam-se. São cada
vez mais recorrentes os anúncios
de empresas decidindo a vinda
de novas instalações, o que preo
cupa o balanço sócio - ambiental
e o impacto regional.

Para permitir as atividades e

evitar os riscos, a legislação bra
sileira exige o licenciamento
ambiental. Este vem tornado-se
uma ferramenta do Estado para
o controle e minimização dos.
impactos. Em Santa Catarina o

órgão expedidor do documento
,
é a Fatma (Fundação do Meio

Ambiente).
Segundo o presidente da ins

tituição, Carlos Leomar Kreuz,
através do licenciamento am

biental os projetos sofrema ne

cessária crítica para proteger
a sociedade de determinadas

conseqüências. "Não podemos
resolver um problema e criar um
novo. O licenciamento dá qua
lidade ao desejado crescimento

econômico", define.
De acordo com o Gerente de

Licenciamento Urbano, Heriber
to Hulse Neto, só no ano passado
foram expedidas, cerca demil Li
cenças Ambientais de Operação
na sede da Fundação, em Floria

nópolis. O gerente estima que a

Fatma tenha 60 mil processos de
licenciamento em todo o Estado.

EXEMPIDS DE INVESTIDORES
Omais novo projeto, que ain

da tramita na Assembléia Legis
lativa, pretende formar o primei
ro pólo álcool-químico da região
sul. A Energy sul teve sua pro
posta aprovada pelos deputados
estaduais. O diretor da empresa,
Almir José Aguiar, aponta quatro
estudos que garantem a alta pro
dutividade da cana-de-açúcar no
Estado. O projeto está em fase de

captação de acionistas e tem seu

início previsto para 2010.
A GM, que terá sede na cida

de de Joinville, deve dar entrada
no processo de licenciamento
ambiental. A fábrica de motores
está finalizando os estudos am

bientais e deve protocolar o do
cumento junto a Fatma.

CNR/ADI
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Presidente da Fatma, Kreuz diz que licenciamento qualifica projetos,
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Operação é inédita, diz Cardoso

Receita contra

sonegadores
BRASíLIA
A Receita Federal infor

mau ontem que vai iniciar na
próxima semana uma "blitz"
contra possíveis empresas
sonegadoras da contribuição
da Previdência Social.

Do universo de 6,4 mil .

.

pessoas jurídicas identifi
cadas com "fortes indícios"
de sonegação, 1,7 mil come
çarão a ser "visitadas" por
auditores fiscais do órgão a

partir da próxima segunda
feira, 23, por apresentarem
as "maiores divergências"
entre valores declarados e

pagamentos efetivamente
feitos em iNSS. O resto das

empresas deverá sofrer fis
calização "in loco" nos pró
ximos meses.

Estados e municípios que
utilizam o Regime Geral de
Previdência .Social (RGPS)
não são objeto desta ope
ração; informou a Receita
Federal, mas poderão ser in

vestigados posteriormente.
Segundo Paulo Ricardo

de Souza Cardoso, secretá

rio-adjunto, da Receita Fe
deral, a operação é inédita e

está sendo realizada somen

te por conta da unificação
da Receita Previdenciária
com a Receita Federal- auto
rizada no ano passado pelo
Congresso e que culminou
na criação da Super Receita.

VOTAÇÃO

O CORREIO DO POVO rnSABADO. 21 DE JUNHO DE 2008 .

Novo CPMF fico poro julho
Senado entra em ritmo de 'recesso branco' na 2a feira

BRASíLIA
. O Senado vai entrar em

recesso branco na próxima se

mana e só no dia l°de julho
retomará as votações no ple
nário. A decisão foi anunciada
essa semana pelo presidente
do Senado, Garibaldi Alves
(PMDB-RN), acrescentando
ter sido 'tomada em reunião
com todos os líderes partidá
rios. Além das festas juninas
no nordeste, que mobilizam
os políticos, Garibaldi ressal
tou que os senadores estarão
envolvidos nas negociações
políticas por conta das con

venções municipais.
Com isso, o projeto da nova

CPMF, a CSS (Contríbuíção
Social para Saúde), que ainda

. está na Câmara e precisa da
votação de seu destaque mais

polêmico, ficará para depois do
recesso. Na Câmara, os gover
nistas conseguiram derrubar
na quarta-feira, 18, três dos

quatro destaques à proposta
da CSS que ficaram pendentes,
mas desistiram de concluir a

votação, ao perceber que o ple
nário estava esvaziado.

Garibaldi disse que o governo
não quer votar a CSS no Senado
antes das eleições e a oposição
quer "simplesmente derrubar o

novo tributo". Na avaliação de
Garibaldi,· o texto aprovado pela
Câmara alterando o projeto de

regulamentação da emenda 29

aprovado no Senado foi um ga
nho político do governo e mante-

Presidente do Senado, Garibaldi Alves apresentará a líderes partidários proposta alternativa à CSS

ve os mesmos recursos já aplica
dos hoje na saúde.

.

Garibaldi vai discutir com
os líderes partidários uma a

proposta alternativa à CSS,
que prevê a criação de uma

Contribuição sobre Interven

ção do Domínio Econômico

(Cide) para taxar produtos
como bebidas, fumo e auto
móveis de luxo. A arrecadação
seria destinada à saúde. A pro
posta, que seria apresentada
como substitutivo ao projeto
da Câmara, é mais uma reação
política à criação da CSS.

Pelos cálculos de Garibaldi,
os recursos serão na ordem de
R$ 8 bilhões, também previs
tos pela CSS. "Se houver con
senso dos líderes vamos apre
sentá-la", afirmou Garibaldi.

AGÊNCIA ESTADO

PF· prende 38 por desvio de verbas
Operação João de Barro foi realizada em sete Estados e no Distrito Federal

.�
SÃO PAULO

Cerca de mil Policiais Fede
rais. realizaram 'ontem em sete
Estados e no Distrito Federal a

Operação João de Barro para de
sarticular o esquema de desvio
de dinheiro público para obras
de casas populares e estações
de tratamento de esgoto, previs
tas no PAC (Programa de Ace

.Jeração do Crescimento). Foram
'5. expedidos' 231 mandados de
� busca e apreensão e 38 manda
� dos de prisão temporária.

PF expede 38 mandados de prisão O desfalque, estimado em

R$ 700 milhões atingia as cha
madas Transferências Volun

.. tárias, que compreendem 're

cursos financeiros repassados
. pelá União aos Estados, Distrito
Federal e Municípios em decor
rência da celebração de convê
nios ou empréstimos cedidos
pela Caixa Econômica Federal
eBNDES.
A operação está sendo reali

zada nos estados de São Paulo,
Rio de Janeiro, Espírito Santo,
Rio Grande do Norte, Minas
Gerais, Goiás, Tocantins e no

Distrito Federal.
A partir de denúncias

,.

vei
culadas pela imprensa, uma

auditoria do TCU realizada em

29 municípios do leste de' Mi
nas Gerais revelou indícios de

.

fraude na execuçãó de obras.
Em seguida, a investigação po
licial resultou na desarticula
ção de um esquema criminoso
de desvio de verbas públicas
destinadas, principalmente, à

construção de casas populares.
e estações de tratamento de es

goto em vários municípios.
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EUA e exilados criticam decisão da UE
Países do bloco decidiram retirar sanções a Cuba para estimular reformas

� ,�

7
WASHINGTON

O governo dos Estados
Unidos criticou a decisão da
União Européia de suspender
sanções diplomáticas impostas
em 2003 a Cuba. O porta-voz
do Departamento de Estado
norte-americana, Tom Casey;
afirmou que a determinação
da UE pode dar a sensação de

que se está dando "legitimida
de" a um regime ditatorial. Os
27 países do bloco decidiram
facilitar um processo de diálo

go política no marco das "mu
danças empreendidas pelo
presidente Raúl .Castro", que
no início deste ano substituiu
oficialmente seu irmão Fidel
no cargo.

A medida, adotada durante
a cúpula de chefes de Estado e

de Governo da UE, em Bruxe
las, será revista dentro de um

ano. O presidente da União
Liberal Cubana, Carlos Alber
to Montaner, disse em Miami '

que "teria preferido que fos
sem mantidas as sanções".
Ele elogiou, entretanto, o re

conhecimento dado pela UE à

oposição interna na ilha.

Unicef alerta
sobre o Haiti
GENEBRA

Mais de 50 crianças foram
seqüestradas neste ano no

Haiti e muitas foram estupra
das e torturadas, alertou on

tem o Unicef (Fundo das Na

ções Unidas para á Infância).
Algumas crianças foram,

inclusive, assassinadas, segun
do a porta-voz da entidade, Ve
ronique Taveau, manifestando
sua preocupação pelo cresceu

te número de casos de violência
infantil, principalmente em pa
íses vivendo conflitos armados.
Na República Centro-Africana,
grupos armados seqüestram
mimares para pedir resgates;
na República Democrática do

Canga, crianças são recrutadas
como soldados.

No Iraque há um número
crescente de crianças recru
tadas pelas milícias e meni
nas seqüestradas e vendidas

para explosão sexual, acres
centou a entidade.

A decisão" tem como objeti
vo estimular mais reformas por
parte do presidente Raúl Castro.
A idéia do bloco europeu é faci
litar um processo de diálogo po
lítico "recíproco, incondicional,
não-discriminatório e voltado a

obter resultados". As sanções
- que consistiam em limitar as
visitas bilaterais de alto nivel,
impedir acordos de cooperação
e empréstimos, e facilitar asilo
político de' dissidentes - estão

suspensas há três anos graças à

pressão do governo espanhol.
"Este processo de diálogo

deverá abranger cooperações
em todos os âmbitos, inclusi
ve nos setores político, econô
mico, científico, cultural e dos
direitos humanos", indicam as '

conclusões do documento. '

Organizações do exílio
cubano pediram essa semana

aos países do bloco que man

tivesserri as sanções diplomá- ,

ticas contra Cuba até que uma

mudança democrática na ilha'

caríbenha ocorresse, os direi
tos humanos fossem respeita
dos e os presos políticos fos-
sem libertados.

'

Porta-voz do Departamento do Estado norte-americano, Tom Casey criticou decisão da União Européia

Crise com-produtores agropecuários .aumenta imagem' negativa de presidente

Popularidade de presidente
argentina cai 6%, diz pesqui�a
BUENOS AIRES

A popularidade da presí-.
dente argentina, Cristina Kir

chner, caiu de 26% -em maio

para 20% em junho, em meio
a enfrentamentos do governo
com o setor agropecuário por
uma alta de impostos, disse

pesquisa divulgada na quinta
feira,19.

A pesquisa, que consul
tou mil pessoas e foi realiza
da pela consultora Poliarquia,
mostrou que a imagem negati
va da presidente, que assumiu
no último dia 10 de dezembro,
subiu de 34 para 46% entre os.

consultados.
Há 100 dias o governo ar

gentino enfrenta protestos
dos produtores agropecuários,
que recusam um aumento de

impostos às exportações de

grãos.
A primeira reação de Kir

chner foi a de contestar com

veemência os protestos, cha
mando os manífestantes de

"golpistas". Depois disso, o

governo iniciou uma série de
negociações mal-sucedidas e

ultimamente, voltou a elevar
atom.

Ao mesmo tempo, os blo

queios de estradas realizados
pelos produtores e transporta
dores em todo país provocam
desabastecimento de 'alimen
tos e escassez de combustíveis
em várias cidades.

Na quarta-feira, 18,' a pre
sidente promoveu um ato na

Praça deMaio com 60mil pes
soas no qual voltou a acusar o

setor agropecuário de querer
desestabilizar seu governo.

A pesquisa da Políarquía se

soma a outra feita pela Giaco
be y Asociadas, que também
indicou que a imagem positi
va de Kirchner caiu para de 23

para 19,9% em junho.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



�---------ESPORTE

Atletas jaraguaenses farão doi's jogos em casa contra o Guarani amanhã e contra o Müller no dia 29

NO JOÃO MARCATTO

Olympya embalado
para jogar o returno
Tropeço do Avaí pode deixar o time na ponta
JARAGUÁ DO SUL

As representantes de [a
.raguá do Sul no Campeonato
Catarinense de Futebol Fe
míriino embalaram a compe
tição e estão otimistas para
mais Ulna vitória no início
do returno. Nesta reta final o

Olympya tem uma vantagem
importante: fará dois jogos
em casa nos próximos finais
de semana. ,A primeira ba
talha será contra o lanterna
Guarani de Palhoça amanhã,
às 15 horas, no João Marcat
to. O outro jogo será contra o

Müller no dia 29 de junho. /

O fato de ter vencido o time
de Palhoça fora de casa por 2x1,
segundo o, técnico Polenta, não
deixa o Olympya como favorito
para o confronto. "Elas ainda
não venceram e vão lutar para
se manter na competição", ana-
lisou o treinador.

.

As comandas de Polenta
já conhecem o estilo do time
de Palhoça. Segundo Polenta,
é uma equipe jovem, que cor

re bastante e tem como ponto
forte as jogadas pela direita. A

estratégia para neutralizer esta
característica será fazer uma

cobertura forte no setor. Para o

jogo de amanhã Polenta adian-

Polenta comanda time do Olympya

tou que será o mesmo time que da disputa", comentou. Mes
jogou a última partida. Apenas mo assim o treinador consi
a jogadora Taís estará, pois sen- dera o conn-onto de amanhã
tiu dores na virilha. como um dos mais importan-

Caso o Avaí tropece contra teso O regulamento prevê a
,

o Müller e o Olympya ganhe • classificação dos dois prímeí
do Guarani, a classificação es- ros colocados de cada uma das
tará mais próxima. No entan- duas chaves. Os quatro times
to, na visão de Polenta antes passam para a segunda fase e

da quarta rodada nada está-se enfrentam em cruzamento
definido. 'Ainda não está nada olímpico nas semifinais em

resolvido no Ca:tarinen ,;. Es-
.

partidas de ida e volta.
tamos a apenas três pOD lOS do
terceiro colocado e na metade GENIELLI RODRIGUES

O CORREIO DO POVO fI)SABADO, 21 DE JUNHO DE 2008

O jaroguaense Filipe se

apresentou ontem no

Rio de Janeiro, onde
fará um amistoso com o

Seleção Olímpico contra
um selecionado carioca.
O lateral-esquerdo do lo
Coruna tem chances ate
de ser o titular no jogo
que será amanhã, às 11 h,
em Volto Redondo. Ele
disputará o vogo com Nei,
do Ponte Preto. Pode ser o
oportunidade dele carim
bar o passaporte poro Pe
quim. Talento poro isso, .

ele tem. E de sobro.
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CBF convoca Ronaldinho para Pequim
Ricardo Teixeirajá anunciou que craque será um dos três acima dos 23 anos
DA REDAÇÃO

Dunga nem sabia, mas Ricar
do Teixeira já tinha confirmado
um dos três atletas, com idade
acima do permitido, para as

Olimpíadas de Pequim. Depois
do jogo contra aArgentina, o pre
sidente da CBF (Confederação

. Brasileira de Futebol), conversou
com Ronaldinho e ontem saiu a

notícia de que o jogador (que ain
da é do Barcelona) está convoca
da para os Jogos Olímpicos.
A atitude mostra que o trei

nador brasileiro pode estar na

corda bamba com a direção da
entidade. O argumento de Tei
xeira para tal atitude foi a de que
não poderia ficar de braços cru

zados diante de uma crise que a

seleção principal vem sofrendo
às vésperas da Olimpíada. O di
rigente já tinha conversado com

Ronaldínho horas antes do con

fronto entre Brasil e Argentina,
e agora veio apenas confirmar o

que aconteceu.
De acordo com pessoas próxi

mas ao cartola, Dunga resignou
se diante da nova ordem. Para o

'resgate de Ronaldínho', como foi
apelidada a empreitada, o cartola

traçou um cronograma de prepa
ração para o jogador, que só não

viajará para China se voltar a se

contundir ou demonstrar que
ainda não se recuperou da con

tusão na coxa, sofrida em março.
Dunga acredita em complô

para derrubá-lo, mas que vem

princípalmente de fora da CBF.
"Vim para fazer um trabalho, e

algumas pessoas não estão con

tentes. Coloquei regras, e alguns
não gostaram disso", disse o

treinador, que se referia ao veto
de entrevistas exclusivas e a

restrições a montagem de gran
des estruturas de emissoras de
TV nos locais de treinamentos
da seleção, fato corriqueiro para
a Globo nos. tempos de Carlos
Alberto Parreira.

.

Após o pífio empate no Mi

neirão, o treinador reclamou do

comportamento da torcida, que o
chamou, entre outros xingamen
tos, de 'jumento'. "O que gostaria
é que no momento mais difícil
e complicado a seleção tivesse

apoio, Se tiver 'que reclamar e

xingar, que faça depois do jogo",
disse o técnico, elogiando o com

portamento da torcida do Peru.

Ex-jogador do São 'Paulo é

atração na Taça Pomerode·
POMERODE

O lateral esquerdo o Nelsi
nho, ex-jogadordo São Paulo,
Corinthians, Flamengo e Sele
ção Brasileira (80 e 90), estréia
amanhã pelo Clube .Atlétíco
Pomerodense na Taça Pome
rode contra o Flamengo, às
15h15, na localidade de Testo

Rega, emPomerode, A contrata

ção de jogadores de renome é a

mais nova jogada de marketing
do clube, que possui o apoio de
seu patrocinador. Segundo o

presidente do Atlético Pomero
dense, Marcelo Kamchen, os jo
gadores irão promover a empre
sa e também o time. Para a fase
final da competição Kamchen

. promete a vinda de César Sam

paio e. Careca. De acordo com

ele, os jogadores ainda não
vieram devido a incompatibi
lidade de agendas. O dirigente
não quis nivelar os valores das

negociações.

Lateral Nelsinho jogará no Atlético

Além do jogo entre o ru

bro-negro e Atlético Pomero
dense jogam também Cruz de
Malta contra Floresta, hoje,
às 15h15. Amanhã o lanterna
Vitória enfrenta o Botafogo, às
15h15, e o Atlético de Jaraguá
pega o Água Verde de Pomero
de, também às 15h45. O Noite
a Fora não Joga nesta rodada.
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Convocação de Ronaldinho Gaúcho feita pela CBF pode provocar mal-estar com o técnico Dunga

Rodada de hoje decide os semifinalistas
As seis equipes que seguem na competição têm chances de classificação
JARAGUÁ DO SUL

Hoje é dia decisivo no 26°

Campeonato Varzeano de Fute
bol. As partidas que acontecem

no campo do João Pessoa, a par
tir das 13h45 irão definir quem.
irá para a semifinal da compe
tição. Na Chave J, a Kiferro vai

para o tudo ou nada contra. o .

Operário. O time da Vila Lalau

perdeu os pontos nesta semana,
por isso precisa vencer hoje.
Já o adversário pode perder de
até um gol de diferença. Para o

Barrabaxo fica a missão de tor

cer para que a Kiferro vença por
mais de dois gols.

Na Chave K, o Roma lidera
o grupo com dois pontos e torce

para que haja um vencedor no

jogo entre Galvanização Batisti e
Caxias, às 15145. O placar igual
(lx1) deixa todos empatados nos

critérios e aí a decisão vai para o

número de cartões: o Caxias tem

16,aBatisti 23 e o Roma 20. Só a vitória interessa para o Caxias (listrado) que enfrento o Botisti
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BRASILEIRÃO

Para confirmar a boa fase
São Paulo recebe o Sport querendo mostrar sua força
SÃO PAULO

_

Quatro jogos abrem neste sá

bado, todos às 18h20, a sétima
rodada do Campeonato Brasilei
ro. E a principal atração do dia _

é o São Paulo, atual bicampeão,
que recebe o Sport no Morumbi
e tenta consolidar sua reação no

torneio. O time vem de duas vitó
rias consecutívas, contra Atlético
Mineiro e Flamengo, com nove

gols marcados nessas partidas, e
tenta provar diante do campeão
da Copa do Brasil que já esque
ceu o início claudicante e é can

didato a faturar seu sexto título
brasileiro.

O Sport vem de derrota para
o Figueirense, fora de casa, e o

técnico Nelsinho Baptista con
ta com a volta de dois jogado
res importantes que não atu
aram nessa partida:

_

o volante
Sandro Goiano e o atacante
Carlinhos Bala, recuperados
de lesões sofridas na decisão
contra o Corinthians, há dez
dias. O time pernambucano
começa a rodada em 12.° lu

gar, com oito pontos.
Uma posição abaixo, _

com

a mesma pontuação, mas pior
saldo, o Figueirense recebe o

Cruzeiro, que tenta se reabilitar
da goleada por 5x2 sofrida para
o Palmeiras na última rodada,
e- começa a rodada dividindo a

ponta com Flamengo e Grêmio,
todos com 13 pontos. Dos três,
no entanto, o Cruzeiro é o que
tem pior saldo, de cinco gols,
contra sete dos cariocas e seis

São Paulo, do atacante Aloísio (E), marcou nove gols nos ultimos dois jogos e quer manter a escrita hoje

dos gaúchos.
_ Também com oito pontos,

a Portuguesa,
_

11a colocada

porque tem mais gols marca-

bateu Internacional e Atlético
Paranaense, jogando no Ca
nindé. O time carioca tem sete

pontos e está em 15°, preci
sando da vitória para se afas
tar da zona de rebaixamento.
Em 16.° lugar, com seis pontos,
o Corítíba tem boa chance de
se recuperar e conseguir sua

segunda vitória no Brasileiro:
enfrenta o Fluminense, que
segura a lanterna, com apenas

dos que o Sport, visita o Bota- dois pontos, e mais uma vez
fogo, no. Engenhão, em busca entra em campo com o time
de sua primeira vitória fora

-

reserva, à exceção do goleiro
de casa - nas últimas rodadas, Fernando Henrique;

Massa é o mais rápido do dia na França
Treino que decide o grid de largada é hoje às 9h e corrida é amanhã também às 9h

MAGNY-COURS

Com o tempo de
Imin15s306 marcado na ma

nhã de ontem, Q brasileiro Fe

lipe Massa fechou o dia como

o mais rápido nos treinos li
vres do GP da França de F-l,
no circuito de Magny-Cours.

. Além do primeiro lugar
nos tempos agregados, Massa
ficou em segundo no treino da

,S! tarde, superado apenas pelo
� espanhol Fernando

_

Alonso,
� da Renault, que surpreendeu

e Icar na pole na casa da escuderia fran-

cesa marcando o tempo de
Imin15s778. O brasileiro da
Ferrari ainda teve uma saída
de pista no final da segunda
sessão, sem bater em nada.

Atrás de Massa e Alonso
nos tempos agregados, ficaram
a Ferrari de Kimi Raikkonen
(lmin15s999) e a dupla da
McLaren com Lewis Hamilton
(lmin16s022) à frente de Hei
kki Kovalainen (lmins16s055).

- Entre os outros brasileiros na
pista, Nelsinho Piquet fechou o

ilia cam a n�J).a posição, marcan-

do lmin16s543 na segunda ses

são. Rubens Barrichello, com a

Honda, ficou na 19a e penúltima
colocação (lmin17s491).

A liderança do Mundial de
Pilotos da F-l está nas mãos do

_

polonês Robert Kubica, com

42 pontos, quatro à frente de
. Lewis Hamilton e Felipe Mas
sa. Kimi Raikkonen é o quarto
colocado, com 35. O grid de
largada para o GP da França
será definido neste sábado,
às 9h. A corrida acontece no

mesmo horário, no domingo.

O CORREIO DO POVO mSABADO, 21 DE JUNHO DE 2008

Próximos Jogos
7° Rodada
'Hoje
18h20 - Botafogo x Portuguesa
181120 - São Paulo x Sport
18h20 - Coritiba x Fluminense
18h20 - Cruzeiro x Figueirense
Amanhã
16h - Ipatinga x Flamengo
16h - Vitória x Internacional
l6h - Vasco x Palmeiras
l8hl0 - Grêmio x Atlético-PR
l8h 10 - Santos x Goiás

_

l8h 10 - Náutico x Atlético-MG

Próximos Jogos
7° Rodada

Hoje
16h - América-RN x Avaí
16h - Vila Nova x Juvl1ntude
16h - Ponte Preta x Corinthians
20h30 - Gama x Brasiliense

_

, ',

Resultado
Croácia x Turquia
Hoje
15h45 - Holanda x Rússia
Amanhã
l5h45 - Espanha x Itália

7° Rodada
_ Hoje (15h15)
Floresta x Cruz de Malta
Amanhã (15h15)
Água Verde Pomo x Vera Cruz

-

Vitória x Botafo�o
Atlético ENEC x Agua Verde Til".
Atlético Pomo x Flamengo
Tupi x Caramuru

-,

4° Rodada
Amanhã (15h)
Joinville x São Bento
Müller x Avaí
Olympya x Guarani

9° Rodada
Resultados
Marcílio Dias x Guarani
Joinville x Chapecoense
Juvenil (13h30) e Júnior (15h30)
Atlético Ibirama x Figueirense
Juventus x Metropolitano
Cidade Azul x Avaí

Municipal de Bocha em Dupla
Cancha da Prainha da Oma
Final

_

14h - Itapocu B x XV de Novembro
A (3° lugar) _

l5h - Prainha da Oma A x Prainha
da Oma B (final)

Campo do João Pessoa
Hoje
13h45 - Kiferro x Operário
l5h45 .; Galvanização Batisti x
Caxias

-

Hoje
19h - Carlos Barbosa x Unisul
19h - Atlôntico x RCG/Banespa
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� O CORREIO DO POVO
SABADO. 21 DE JUNHO DE 2008 CONTRA-CAPA---------

• 6P meses para pagar*· Antes de 'cemprcr, compare � Venha fazer um Best Drive •
www.vw.com.br. Financiamento está sujeito à aprovação de cadastro pela financeira. Os veículos Volkswagen estão em conformidade com o PROCONVE (Programa de Controle de-Pclulçâo deAr por Veiculas Automotores). Ofertas válidas até 21/0612008 ou enquanto durarem os estoques, o que
ccorrerprimelro. Go11.0 (Sw1LL4) 2 PORTAS Total Flex MY 08f09, com preço promocional à vista a partir de R$ 25.790,00 ou entrada de 600/ci e saldo em 12 parcelas fixas mensais com taxa de 0,29% a.m. e 2,43 a.a. IPVAreferente ao proporcionai ano de 2008 mais tanque chela com abastecimento a
álcool de no máximo 511itros. Unha Parati, Total Flex, MY OB109, com entrada de-eO% e saldo em 12 parcelas fixas mensais com taxa de 0,20% a.m: e 2,43 a.a. Operação Venda Direta: Bora 2.0 (3c21k6) MIY 08/08 com-preço.basepromoclcnat à vista a partir de R$ 59.790,00. Alarme original
VOLKSWAGENTECH BR202 PADLOCK CódigoVW TECH (APRf998605/B) com preço promocional á vista R$ 179,99. A instalação não está inclusa no preço anunciado. Garantia de 3 anos para a linha VW 08/08, sem llmüe çe quilómetragem, para defeitos de fabricação e montagem em componentes
internos de matare írensrnlssãc (exceto Kombi, limitada a 80.000 km). E necessário, para sua utilização, o cumprírnentodo plano demanutenção.lmagemmeramente llustratíva, nãocondlzente necessariamentecom 05 modelos ofertados. 'Em caso-de dúvida, consulte sua concessionària Volkswagen.
SEMtNqVOS: -TAC não inclusa para todas asmodalidades definanciamento, que estão sujeitas à aprovação de cadastro peloBanco Volkswagen. Todos os vetcutcs d�ste anúncio com 60% de entrada. Consulte sua concesslonéna Volkswagen ou a Ouvtdoria Banco Volkswagen: 0800 701 2834.

GRUPO AUTO EUTE
Ao MAIOR EMAiS MODERNA REDE De CONCESSIONÁRIAS D� SANTA CATARINA

Caraguá Auto Elite
'Uma relação de conficnco.
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