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Entrevista com
João Varella
Presidente do TRE do Estado falo sobre
o processo eleitoral nos municípios.
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Futebol feminino -

com duas decisões
Olympya brigo hoje pelo título do Copo Garcia
e, amanhã, busco classificação no Estadual.
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FEIRA DE NEGÓCIOS DO VALE DO ITAPOCU
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Um estudo britânico afirmo que crian

ças que sentam à mesa junto com os

pais para jantar obtêm notas melhores
na escola do que as demais. O levan
tamento intitulado "As atividades e ex

periências das crianças de 16 anos na

Inglaterra em 2007", publicado pelo
departamento de Crianças, Escolas e

Família do governo britânico, foi feito
com 20 mil alunos. As estatísticos indi
caram que uma boa relação dos filhos
com os pois tem resultado direto no

desempenho escolar

Fonte: BBe Bmsil

Uma Feira de

Negócios, Lazer e Diversão

para toda a família!.

De 09 a 13 de Julho
Jaraguá do Sul - na Arena Jaraguá
Realização: Li"'\
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Motorista deve
. responder processo
A diarista Elielda Costa, 36 anos, afir
mo ter sido agredido por ser negro,
dentro do ônibus do Canarinho.
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Partidos prestes a

definir coligações
Confirmação de candidaturas acontece nos convenções de hoje até segundo.
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OPINIAO----------

CHARGE

SE ESSA COMISSÃO JÁ ERA DE PESO,
VÃO VOLTAR DO JAPÃO MAIOR AINDAI

,�.

PONTO DE VISTA

-

.

Estado, sociedade e t�cnologia
ENG, VICTOR ALBERTO

DANICH,
GElUENTE EXECI,lTJV©
DA mClJ!lAD()RA
DE PROJETOS
TECNOLÓGICOS
- JARAGUATEC

Há quase quatro anos da sua inaugu
ração, em dezembro de 2004, o Núcleo

. de Desenvolvimento Integrado de Incu

bação - JaraguaTec, vem contribuindo
para o desenvolvimento tecnológico lo
cal, de modo a consolidar metas na apli
cação sistemática de conhecimentos or

ganizados e científicos para a solução de
tarefas práticas. Tal configuração produ
tiva, na qual convive harmoniosamente
a propriedade pública com a privada, é
resultado de um quadro de referências

de um projeto nacional a longo prazo,
que implica um programa específico e

diferente de Ciência e Tecnologia para o

desenvolvimento. As alegadas caracte

rísticas universais da Ciência e da Tec

nologia, divulgadas como meras conse

qüências da expansão da sociedade de
consumo capitalista, de espírito com

petitivo e de orientação individualista,
são realizadas sem levar em conta certos

aspectos, que incluem uma política de

produção e organização social diferente, .

baseada em ciência, tecnologia e progra
mas de recursos preparados para pes:
quisa e desenvolvimento.

Portanto, a sociedade deveria ser

conscientizada de modo a parar de cri

.

minalizar o Estado como uma organiza
ção ineficiente, e passar a aceitar, sem

DO LEITOR

Parabéns, alunos
escritores!

Todos sabem que os tempos, hoje, são outros e que
são poucas as pessoas que gostam de ler um bom livro
e, conseqüentemente, a escrita não é das melhores. Co
nhecer alguém que goste de ler se tornou uma raridade,
mais difícil ainda é encontrar alguém que tenha iniciativa
e habilidade para escrever. Também fazer com que um

adolescente tome o gosto pela leitura e pela escrita é uma
tarefa dificílima, até porque não há uma receita pronta
para que a usemos no dia-a-dia. Talvez a única dica que
se pode dar, nestemomento de total desprezo à leitura, é
a de que os pais precisam tirar um momento para se de
dicar a estes pequeninos gestos, mas que trazem grandes .

resultados na vida de seus filhos. Envolvendo o incentivo
da família e da escola, cria-se, neles, o hábito e o gosto
pela leitura e escrita.

Recentemente, constatou-se que ainda temos adoles
centes que lêem e que escrevem com convicção. Foi no
mês de maio deste ano que cerca de onze alunos de esco
las da rede estadual de educação de Jaraguá do Sul tive
ram seus textos selecionados entre as escolas participan
tes de todo o estado de Santa Catarina e publicados no

livro intitulado como "7° Concurso Literário da Câmara
Catarinense do Livro". Aliás, um belo trabalho que vem

sendo realizado pela Câmara Catarinense do Livro (CCL)
já.há alguns anos. Entre as quatro escolas classificadas na
região, a E.E.B. Holanda Marcellino Gonçalves teve sete
trabalhos classificados e os alunos homenageados e pre
senteados com um exemplar do livro.

Como se observa, com um pouco de boa vontade e

.
envolvimento das áreas afins, podemos Jazer o gosto
pela leitura e escrita ressurgir em nossos adolescentes.
Eles precisam sentir prazer neste momento tão especial
- que é a leitura -, seja na escola ou em casa. Precisam,
antes de qualquer coisa, de elogios a cada vez que fa
zem uma leitura ou que escrevem algum texto de forma

descompromissada, como no caso desses alunos elas-
. sificados neste concurso. Pois não é o valor do-prêmio
que se deve levar em consideração, mas a grandiosi
dade desta atitude corajosa que foi tomada por esses

maravilhosos estudantes.

ADILSON MARCOS SBARDELATTI, PROFESSOR

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

enviados para o e-mail redacao@ocorreiodopovo.com.br. ou por cnrtn 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).

pré-conceitos, que os grandes investi
mentos na área de Ciência e Tecnolo-

-

gia são feitos, quase que unicamente,
através dele. O JaraguaTec é resultado
da obtenção de recursos por meio de
editais lançados por órgãos estatais e

governamentais (Fapesc, Finep, Cnpq).
Nessa participação construtiva, a Prefei
tura de Jaraguá do Sul , assim como o

Centro Universitário de Jaraguá do Sul
- Unerj, facilitadores de recursos e infra
estrutura -para desenvolver tecnologia,
é uma prova cabal de que. as entidades
públicas são capazes de criar diferentes
opções abertas ao empresariado, quanto
ao custo, produtividade e rentabilidade
da invenção e da inovação. Tudo isso,
sem exigir nada além do que a criação
de emprego e renda para a comunidade.

1919« 2008
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----------pOLíTICA

FALA Aí!

," Não têm

coragem de dizer,
mos não querem."

DEPUTADO FEDERAL VICENTINHO
(PT-SP), acusando líderes sindicais
de boicotarem convençõo da 011
que prega a livre associaçõo
sindical de trobalhadores.

" O político é o

espelho do el.eitor. "
CARLOS EDUARDO ABREU SA
FORTES, promotor de Justiça do
Ministério Público de Santa Cotarina,

sobre a necessidade de o eleitor conhecer
a vida dos candidatos.

" Deus não só ê
brasileiro como

está agora vivendo
no Brasil. "

PRESIDENTE LULA (PT-SP),
anunciando que o país vai triplicar
suas reservas de óleo em novos

campos marítimos.

Denúncias
A excessivo carga horário de trabalho imposto aos caminhoneiros tem de ser

visto como crime. O alerto é de presidentes de entidades do categoria feito
em audiência público (foto) no Câmara dos Deputados poro discutir os con
dições de trabalho, salário, segurança e saúde dos motoristas de transporte
coletivo e de cargo. Segundo o presidente do Sindicato dos Caminhoneiros
de Porto Alegre, Marco Antônio Ferreiro de Carvalho, o excessivo cargo ho
rário é hoje um dos principais problemas dos motoristas. Poro cumprirem o

horário, muitos vezes de 17 o 18 horas seguidos dirigindo, recorrem o re

médios, o famoso rebite, e comprometem o segurança nos estrados. No livre
negociação de fretes o caminhoneiro é explorado por um lodo pelo dono do
cargo e, por outro, pelo empresa que o controta. Somo-se o isso uma frota
envelhecido, chegando aos vinte anos.

EM DISCUSSÃO
Marcado poro dia 8 de julho audi
ência público que debaterá proje
to do vereadora Maristela Menel!
(PTdoB) proibindo o consumo de
bebidos alcoólicos em ruas e pra
ças, resumindo, em locais públi
cos. Não dá poro excluir bares que
dispõe mesas nos calçados, como
no calçadão. Também nõo dá poro
abrir exceções, como o Sammtisch,
organizadll pelo prefeitura. Sem
falar no lei Federal 11.705/2008,
que pune motoristas com uma só
gota de álcool no sangue.

BENEFíCIO
Projeto de lei do prefeito Dávio leu
(OEM) em tramitação no Câmara de
Vereadores de Massaranduba conce

de uma gratificação pelo exercício
de funçõo de direçõo, chefio ou as

sessoramento no proporçõo de 10%
o 40 % sobre o respectivo vencimen
to do cargo de provimento efetivo
ocupado por servidores municipais.
Mos só vale poro servidores concur

sedes, A g[atificaçõo será concedido
pelo prefeito levando em consideração
o importância do função.

O CORREIO DO POVODSABADO, 28 DE JUNHO DE 200ã
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(47) 3275-7500
www.saintsebastian.com.br

CHUMBO GROSSO
Conselhos comunitários que tq;mbém obrigam membros de associa
ções e entidades populares e não só pessoas diretamente ligados à
prefeitura de Jaraguá, võo definIr os resultados dos urnas. Por iss�

(!<,!n��mo atiçam o cobiço de caMjd�to� que formarão natrincbeira adA
"0v�rsária 00 governo mun1cipal. Nõo 'à toa que chapas do prefeituni
disputam seguidos eleições de associações de bairros. Quem viver até
5 outubro, verá.

PÉATRÂS
PV de Jaraguá odiou poro dia 30 o convenção municipal que seria
ontem, poro definir lista de candidatos o vereador e aliança no majo
ritário. SegundO o vereador Juraildir Michels, por causo do "cenário"
indefinido de nomes poro prefeito e vice-prefeito de outros pgrtidos.
O que mostro que o PV, solvo melhor juízo, não está fechado com o

rileleição do prefeito Moacir Bertoldi (PMDB).

VAI NÃO VAI?
A doença que acometeu o presidente de honro do PPS, Gilda Alves, al
terou o quadro eleitoral do partldo. A ausência do líder nos conversa
ções obrigam o tomar uma postura definitivo neste final de semana.

A tendência anterior, dito pelo própriO Gilda à coluna, o alinhamento
lt�eria com Dieter Janssen ( enõp, com candidatura próprio.

Mantido o representação
ção do maioria dos vereadores d araguó, por conto do alto qt't
te eleitoral. Pior ainda poro quem está em partidos de inexpressivo
militôncia. Carione Pavanello (OEM) não concorre. Dieter Janssen (PR)
e Ronaldo Raulino (PDn podem disputar em chapas majoritários. ftê
o .menos, restariam oito contando voto o voto frente à concorrêll�itl
!;(Jue promete desbancor figurós ctI,rimbados do legislativo.
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Três dias pam definir os candidatos
Convenções de 15 partidos acontecem hoje, amanhã e segunda-feira
JARAGUÁ DO SUL

Café, almoço e jantar. Das
primeiras até as últimas ho
ras do dia os dirigentes par
tidários seguem as conversas

que definirão os rumos da
política na cidade. O restau
rante tem hora certa para fe
char, às 23h59 do dia 30 de'
junho, mas o cardápio das
refeições permanese à mesa,

esperando a escolha do prato
a ser degustado.

O mês que termina com

as confirmações das can

didaturas e coligações nas

convenções, que seguem
de hoje à segunda-feira em

Jaraguá do Sul, começou
repleto de incertezas e sur

presas. Incertezas diante de
tantas e rotineiras especula
ções e dos anúncios dando
como certas possíveis com

posições que, sem tempo de
serem digeridas, foram des
cartadas.

Surpresas como a que deu
o PSDB ao anunciar o afas
tamento de Niura Demarchi
dos Santos da Secretaria Re

gional e colocando-a como

opção para compor chapa
majoritária. Com posição,
contrária ao presidente do
partido e também pré-candi
dato, Irineu Pasold, a tucana
abriu conversa com o PMDB

do prefeito Moacir Bertoldi.
Já o DEM surpreendeu ao

conseguir, na segunda-feira,
a liminar do Tribunal de Jus
tiça que permitirá ao ex-pre
feito Ivo Konell disputar esta
eleição, se assim entender a

Justiça Eleitoral. O fato inu
sitado mais recente, e sobre
tudo triste, veio na quarta
feira, quando o sindicalista
Gilda Alves (PPS) confirmou
seu afastamento da disputa
eleitoral, motivado por um

câncer.
A desistência forçada

muda o cenário eleitoral,
até então inclinado para ter

a dupla Dieter Janssen (PP)
para' prefeito e Gilda Alves,
vice. Agora, o PPS pode fi
car fora da chapa majoritá
ria. Já o PP vislumbra três
caminhos: lançar Janssen a

prefeitó, em dobradinhacorn
Irineu Pasold, ou sair candi
dato a vice. O progressista é

disputado pelo DEM e PT ou

Ivo Konell e Dionei da Silva.
Certo é o fato de que Pp, PPS
e PT marcaram suas conven

ções para a segunda-feira,
30. Com um dia a menos, e

uma incerteza a mais, DEM e

PSItB definem seus candida
tos e alianças amanhã.

CAROLINA TOMASELLI

Rumo das eleições
municipais só será

conhecido por completo
na noite de segunda-feira.
Incertezas marcam véspera

das convenções

Adversários desconhecidos até segunda
DEM confirmou Trevisani na disputa majoritária e espera decisão de outras siglas
MASSARANDUBA

A composição da chapa ou

chapas adversárias do DEM
na disputa pela sucessão do
prefeito democrata Dávio Leu

permanece indefinida. O re

sultado só deve ser mesmo

conhecido na segunda-feira,
quando Pp, PMDB, PSDB e PT
realizam suas convenções.

Já o DEM confirmou, na úl
tima quarta-feira, o vereador
Almir Trevisani para concor

rer a prefeito.
Opartído também escolheu

g o ex-vereador Lerídio Zanotti

� para ser o candidato vice. A

� chapa foi a única .apresentada
Trevisani concorre em Massaranduba na convenção e foi aprovada

por consenso, informou Tre
visani, que preside a sigla.
Segundo ele, os filiados apro
varam, ainda, 12 nomes para
disputar a eleição para verea

dor, três deles à reeleição. 'Ou
tros dois candidatos à Câmara
também serão lançados, tota
lizando os 14 possíveis.

Do outro lado seguem as

conversações entre Pp, PMDB,
PT e PSDB, que abi«, ••.gocía
ção para alianças com os an

tigos adversários após romper
com o atual governo.

O pré-candidato pelo
PMDB, Armindo Sésar Tassi,
reafirmou ontem a postura do
partido de ter candidato a pre-

feito, mas disse que ainda não
tem nada definido. Foi tam
bém o que disse o presidente
e pré-candidato a prefeito do
Pp, Odenir Deretti, que não
descarta a possibilidade de
abrir mão da cabeça de chapa,
dependendo dos acertos. "Só

que o PP vem nestas últimas
eleições dando a cara para ba
ter. Agora, com quatro parti
dos, seria a condição mais viá
vel", avalia-Deretti, candidato
derrotado a prefeito em 2004
e 2000.

O
.

presidente do PT, Gio
vani Tonet, vê com "dificul
dade uma composição dos

quatro partidos", apesar de

não descartá-la. E disse que
as conversas do PT. têm sido
dirigidas apenas ao PP "pela
intransígência do PMDB que
acabou impondo uma candi
datura e n_ão abriu espaço para
discussão" .

As convenções
Segunda-feira,30
• PMOB -19 h às 21 h, na Câmara de
Vereadores

.. PSOB -19h, na Comunidade
Evangélica luterano

• PP -19h, no Clube Onze-União, no
Bairro Patrimônio

• PT - '19h às 23h, no diretório do
partido (Rua 11 de Novembro)
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Autoridades defendem uso de trilhos
Pró-Jaraguá e secretário de Desenvolvimento sug�rem bonde moderno
JARAGUÁ DO SUL

Enquanto o Executivo busca
o cumprimento do projeto do
contorno ferroviário, há quem
já discute as etapas seguintes às
obras. Segundo o secretário de
Desenvolvimento Econômico,
Márcio da Silveira, os trens de
cargas devem dar lugar a um

meio de transporte adicional que
continue utilizando a linha re

manescente. "Temos uma chan
ce única na cidade. Além do VLT
(Veículo leve sobre trilhos) me
lhorar o trânsito, poderia gerar
renda", explica. A idéia também
contempla o aproveitamento da
indústria da microrregião para
produzir os equipamentos ne

cessários à construção dos bon
des. Ometrô de superfície, como
é conhecido, poderia servir para
conduzir a população de leste a

oeste do município.
Mas, não é apenas o secretá

rio que sugere a instalação. De
acordo com Anselmo Ramos, do
Pró-Jaraguá, essa espécie de loco
moção seria uma das melhores
alternativas para a utilização do

espaço deixado pelos trens.
Na opinião dele, a solução é

barata e não gera poluição sonora

ou ambiental porque os veículos
são movidos à eletricidade. Cada
um deles pode transportar entre
60 e 90 pessoas. O modelo tam

bém não prejudica o tráfego. "Ele
pára em sinais e esquinas como

qualquer automóvel", explica.
A implantação seria custe

ada pela empresa vencedora
de uma concorrência pública.
Segundo Ramos, a melhoria do
trânsito jaraguaense só será pos
sível quando se propiciar meios
de transporte coletivo eficazes.
O ex-secretário de Urbanismo,
Afonso Piazera Neto, no entan

to, tem uma segunda opção para
substituir a atual linha férrea: a

. construção de canaletas exclusi
vas para a circulação de ônibus
articulados no trajeto Guarami
rim - Bairro Nereu Ramos. Caso
a primeira sugestão seja conside
rada a mais adequada, também'
há a possibilidade de aproveitar '

as laterais dos trilhos. A extensão
seria transformada em ciclovia
cpm garagens de bicicletas ao

, longo do percurso. Com isso, a
população terá a: chance de se

dirigir aos pontos e, em seguida,
usar o VLT para chegar às fábri
cas e universidades próximas.

Trem pode sair do Centro em 2009, se desvio continuar prioritário 00 Dnit

Cassuli

Rua Donalda Gehring,135' Fa

Márcio do Silveira é favorável 00 VLT poro ligar leste e oeste joraguaense

Exército estuda a'desão ao

projeto que desvia a linha
"

O Batalhão de Engenharia
e Construções do Exército Bra
sileiro ainda não respondeu se

vai colocar em prática Q pro
jeto que modifica o percurso
utilizado pelo transporte fer
roviário nos municípios de
Guaramirim e Jaraguá do Sul.

. A idéia é desviar os trilhos
de trem no início da SC-413,
conhecida como Rodovia do
Arroz, até o Bairro de Nereu
Ramos. O contorno seria feito
pela cidade de Schroeder.

Com a adesão do Exército,
é possível extinguir parte dos
trâmites comuns ao processo.
Segundo Afonso Piazera Neto,
ex-secretário de Urbanismo, a

licitação para escolha da em

presa responsável pela obra
passa a ser desnecessária.
Com isso, o tempo de execu

ção da obra encurta e os gastos
também· ficam menores. Não
há qualquer previsão quanto

aos prazos.
Conforme a assessoría do

Dnit (Departamento Nacional
de Infra-Estrutura' de Trans

portes), a sugestão integra a

lista de prioridades do gover
no federal e deve sair do pa
pel no próximo ano. Ele passa
por reavaliação de custos no

órgão, em Brasília. Estima-se

que o orçamento das obras
possa alcançar os R$ 100 mi
lhões. A obrigação de finan
ciar a construção ficou sob
responsabilidade da União

porque o município doou o

projeto, cumprindo assim os

20% de contrapartida exigidos
da Prefeitura jaraguaense.

Há um mês, o Dnit enviou
o documento ao Batalhão para
tentar o auxílio operacional.
Ontem, a equipe iria dar o re

torno. Porém, segundo Piazera
Neto, a resposta ficou para as

próximas semanas.

OpçÕéS �O
mondô· afora
o Rio de Janeiro pQssui, desDe
1812, o Bo de Santa Te-

''A cidade está peró���do
dinheiro porque poderia
colocar um bondinho
no local para passeios
turísticos ou como

transporte público. Se
tirarem os trilhos, tiram
também a beleza de
Jaraguá do Sul".
ANTHONYWACHSMANN,
24, AUXILIAR ADMfN!STRAi!l!O

,

"Eles devem ser usados
para o turismo e, numa

segunda opção, pode-se
fazer uma outra
estrada no lugar".
CLAUDEMIR DOS SANTOS,

45, METALÚRGICO

"Deixar inativo para
recordação porque os

trilhos chegaram antes
do desenvolvimento de
Jaraguá do Sul ou tam
bém é interessante usar

para transporte público.
Talvez aprenderíamos a

.utilizar essa �pçãO".
ANA JÚllA FRANCO,

36, VENDEDORA
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POLÊMICA

Diarista diz ser vítima de preconceito
Elielda Costa pretende abrir processo contra motorista da Viação Canarinho

bus", relembrou.
Segundo ela, o fato revol

tou os outros passageiros, que
começaram a criticar a atitude
do motorista."Então ele deu a

partída, freou' bruscamente vá
rias vezes e disse bem alto: 'Esse
bando de macacos do meio da

roça só presta para incomodar a
gente", descreveu a diarista, que
acredita que o motorista tenha
sido preconceituoso, pelo fato'
de ela e o filho serem negros.

Ao parar no terminal, Eliel
da deixou Mateus na creche e

foi até a agência de passagens
da Canarinho, onde relatou o

caso ao gerente de tráfego. Em
seguida, seguiu à delegacia
com duas testemunhas e regis
trou um boletim de ocorrência.
"Nunca havia sofrido nenhum
tipo de preconceito, mas hoje
me senti agredida pela minha
raça", lamentou Elielda, que
pretende abrir processo contra
Baschera.

.

O gerente de tráfego, Rubens
Missfeldt, afirmou que não havia
outras queixas sobre o motorista.

GUARAMIRIM

A diarista Elielda Costa, 36

anos, passou por uma situação
constrangedora namanhã de on
tem. Ela afirma que foi vítima de

preconceito racial por parte do
motorista da Viação Canarinho,
Norberto Luís Baschera, que fa
zia a linha Jaraguá/Schroeder 1.

A Canarinho informou que ele
foi demitido da empresa.

Todos os dias, Elielda pega o
ônibus que passa na Vila Ami
zade, em Guaramirim, em dire
ção ao terminal rodoviário de
Jaraguá do Sul. Como sempre,
a diarista sentou com o filho
Mateus, de 3 anos, num dos
bancos próximos ao motorista,
para evitar de passar pela ca

traca com a criança. Dessa vez,
porém, o motorista ordenou,
que ela sentasse com o menino
mais atrás, afirmando que o ga
roto era "mal educado".

"Ele (motorista) disse: 'É
melhor você passar para trás

porque o seu filho é muito mal
educado. Quando me neguei
a trocar de lugar, ele pegou no

meu braço e queria colocar eu
. e o meu filho para fora do ôni-

ftoje me S6n'i
agredido pela
minha raça.

,Pena é de um
a três anos
,Elieldo contou que

'

problemas com o m motodsta
na quarta-feira passo/da, 18. "Ele
nos ameaçou dizendo. que ia nos

colocar para fora do ,ônibus se o

Mateus não ficasse qúieto. Meu fi
lho não é mal educado, ele se com

porta como qualquer £rianço dessa
idade", comentou., () ente d�
tráfego Rubens M

".não há lU
lenhasid
dequeei
sageiros. Con
a peno poro'O Cfl
lificado (usor{oç(J\{
do pessoa como for
de um o três anos de

Elielda diz que motori"sta queria colocar elo e o filho poro foro do ônibusDAIANE ZANGHELINI

Programação dos 111 anos de Corupá
Eventos do aniversário de fundação acontecerão durante todo o mês

de-semana. As comemorações do
aniversário dá cidade acontecerão
durante todo omês. Acompanhe a

programação no quadro abaixo:

CORUPÁ
A Prefeitura de Corupá ini

ciou nesta semana os festejos em
comemoração aos 111 anos de

fundação do município. A partir
da noite de hoje, estão previs
tas bailes, encontros folclóricos e

peças teatrais para animar o fim-

,

11 h - Bando do 620 Batalhóo de Infantaria oinville
12h - Duplo Sertanejo Humberto e Lorival com Bando
13h30 - Apresentaçóo de Danço Tradicionalista
14h - Festival do Cançóo com o Bando Som do América
17b30 - Apresentaçóo de Danço Tradicionalista
18h - Bando Sonatas de Sóo Bento do Sul
• 7.7 - 6h - Alvorada Festivo - 9h - Bolo de Aniversário/
Açóo Comunitária/Maratoniriha/Atividades Esportivos
14h - Baile Terceira Idade

• 9.7 -14hr Tarde do Saudade-Sociedade Hanso Humboldt
• 11 e 12.7 -170 Jeep Raid de Corupó - Praça ArthlnMüller
• 17 o 20.07 - 5° Encontro de Trilheiros BANANALAMA

- Seminárío Sagrado Coraçóo de Jesus
• 19.7 - 22h - Baile de Rei e Rainha - Sociedade Ano
Bom
• 20.7 -11 h - Galeto do Jardim de InfânCia Anita Gari

baldi - Galpóo de Festas do Igreja Luterano
• 25.7 -19�30 - 3° Noite Germânico - Sociedade Conto

Esporte Guarani
• 26 e 27.7 - festa do Padroeiro - Capela Sóo Cristóvão '

no RIo; Paulo
.

, ,� '�"";�*fF!$W_"
• 28 e 29.6 - 20h30 - Peço Tea'tral "O Inferno Contratá"
com o Grupo Experimental de Teatro "Tanto Foil"
- Campo de Futebol D. Pedro II

• 28.6 - 17h - I Encontro Folclórico Germânico em

Corupá - Salóo Paroquiallgreja Luterano
• 28.6 - 22h - Baile do Rotary Clube - Seminário
Sagrado Coraçóo de Jesus

• ·3.7 -19h30 - Concerto de Inverno do Bando Musical
Jazz Bond Elite - Salóo Paroquiallgreja Luterano

• 4.7 - 20h,� Solenidade de Abertura do Festa dos 111

",Qnos de'Corupó - Seminário Sagrado Corgçóo de
Jesus/ Abertura Exposiçóo - Corupá 111 anos de História
- 21 h - Show-baile com o Bando In Natura

• 5.7 -14h - Desfile dos Majestades/Apresentações
Folclóricos/Tarde Dançante com o Bando Estrelo -

D'Alva de Concórdia - 18h - Show com as Bandos
locais - Fótons, Bedinis, Kanaó e Nóis - 21 h45 - Show
Pirotécnico - 22hOO - Show-baile com o Bando POP
BAND de Joinville

• 6.7 - 9h15 - Composição do Palanque.- 9h30 - Desfile
memorativo - 10h30 - Corri�o �9st1ca

REIVI�DICAÇÃO PELA VIDA
'Cerca'de 150 pessçus realizaram um rrionfiesto .em' frente à

ponte do Portal, no tarde de ontem."É uma reivindicação pelo vida.
Muitos pessoas estão morrendo no' BR-280", argumento Graça Ma
rio Codonho, 53 anos, moradora do bairro Schroeder I. que partici
pou do ação. A intençóo é alertar os autoridades paro o necessida
de de uma "ilha" de acesso 00 bairro Schroeder I, funcionamento
da lombada eletrônica, além do duplicação do pista. Durante 20
minutos, os moradores fecharam o entra'da do município com

apoio da Polícia Rodov�ária Federal. Eles exibiam faixas de protes
to e distribuíam pagfletos paro conscientizaçãq gps motoristas.

"-<j'{
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Rodoviária será fechada em 15 dias
Empresário declarou que vai transformar o local em galeria de lojas e serviços
BARRA VELHA

A Rodoviária intermunici-'
pal de Barra Velha pode fechar
nos próximos dias. A informa

çãoédo proprietário do prédio, .

Tito Gornick, que transformará
o local em uma galeria de lojas
e serviços. Gornick já enviou
comunicado oficial ao Ministé
rio Público e à Prefeitura anun
ciando a decisão.

O empresário vinha solicí
tando à Prefeitura equipara
ção das taxas de embarque ao

nível de cidades como Itajaí e
Joinville. Como o pedido não
foi atendido pelo Executivo
local e com o agravante da.
rodoviária estar parcialmen
te interditada por conta de
falhas na estrutura metálica
de uma parte ao teto, Gornick
decidiu encerrar as ativida
des. "Eu não fechei a rodo
viária antes em respeito às

pessoas que neçessitam deste
espaço. Porem, como não há
acerto .com a Prefeitura, VQU
mudar de atividade e já dei
15 dias para que 9 Executivo
encontre outro espaço para
instalar o terminal", disse.

Autoridades de Barra Velha
ainda não se manifestaram ofi
cialmente sobre o assunto, po
rém estão avaliando judicial,·
mente a situação. De acordo
com Onofre Araújo, contro
lador interno da Prefeitura,
o empresário possuía uma

concessão de 15 anos para
explorar o local e agora está
rescindindo contrato. "Temos

que ver como fica isto perante
a lei antes de tomar qualquer
posição", disse Onofre.

O terminal está parcial
mente interditado desde 12 de

janeiro deste ano, porém há
cerca de um mês foi iniciada
uma reforma. Nesta obra fa:.
ram reestruturadas as antigas

.

salas comerciais do andar tér
reo e o restaurante do primeiro
andar. O objetivo da reforma
seria promover melhorias para.
a instalação de uma loja de ma
teriais de construção. Gornicl{
jnformou que a .parte inteidí::·
tada já está sendo reformada
também e deve ser liberada em

'

algumas semanas.

OSNIALVES Taxas de embarque, razão da briga entre o empresário e a Prefeitura, rendiam R$ 6 miVmês ao proprietário do tenninal

Estudantes de Corupá participam de oficinas e orientações de saúde

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

na torrna da Lei. etc.
Faz saber a todos quanto este edital. virem que se

acham neste Tabelionato para protesto de Titulas contra:

DEVEDOR
ESPECIE NUMERO

DOCUMENTO CREDOR
VENCIMENTO VALOR SACADOR

CONSTRUSENNER COMERCIO MAT CON 05.761.947/0002-10 OPINIAO S A
I 095603 D/E 09/06/2008 222.72 CECOl CERAM.CORDEIROPOLlS,RCPl

GRAZIElA E JUREMA BOUTIQUE LTDA-ME 01.835.496/0001-86 DAGCOU GONFECGOES lTOA-ME
I 4325/5 20i03/Z00a 459,50 O MESMO

ILARID VIEIRA 712.838.709·91 BV FINANCEIRA SA
cca 500257629 A VISTA 7.850.34 O MESMO

INES FERNANDES 173.669.368-98 TEEN COMERCIO DE CELULARES lTOA ME

ISOlETE Bk���/02 10106/20g�Ô973.:4���3 O M���i?tRA MAT DE CONSTRUCAO
I 1721 12/06/2008 117.00 O MESMO

JULIO CESAR lOPES MORO 535.510.360-04 CONDOMINia RESIDENCIAL AMARYLLIS
I 9200019783 12/06/2008, 174,30 O MESMO

lEONI OlMA PNEUS KONIG 284.667.050-15 SOCIEDADE EDUCACIONAL DO VALE DO ITArOCU
I 6814 . 10/06/2008 100.00 O MESMO

lUIZ AMilTON PIOn1l 850.079.519-00 VENTUS PNEUS IMPORTADORAE DISTRIBUI[}ORA
I 4938/1 08/06/2008 182.37 O MESMO

MASKE E RODERMEl lTOA 95.790.481/0001-92 MAJETEX INDUSTRIA DO VESTUARIO lTDA ME
I 1433i1 06/0612008 1.490.00 O MESMO

MASKE E RODERMEL lTOA 95.790.481i0001-92 MAJETEX INDUSTRIA DO VESTUARIO LTOA ME
I 1432/1 06106/2008 1.476.00 O MESMO

f, como os ditos devedores nao foram encontrados ou se recusaram a aceitar a devida intimacao, faz pur intermedio-do presente
Ednal, para Que os mesmos comparecem reste Tabelionato na Av. Ma!. Deodoro da Fonseca. nr. 1589, 110 prazo da lei, a fim de

liquidar o seu debito. ouentao, darrazao porque naoctaz. sob a pena de seremos referidos protestados nafonna da Lei. etc.

Jaraçua do Sul. 27 de Junho de 2008

Secretaria de Educação realiza
palestra de orientação sexual
CORUPÁ

Desenvolver nas crianças
o

e adolescentes á valorização
da vida, a promoção da saú
de, o respeito a si e ao outro,
através de uma visão posití-
va da sexualidade. Este é o

principal' objetivo do pro
grama educacional de orien

tação sexual realizado em

Corupá.
. Segundo a professora de

ciências e responsável pelas
oficinas, Luciane Dall Tgna,
os temas abordados nas ofi
cinas são: corpo, identida
de, autonomia, auto-estima,
afetividade, sexualidade,
mudanças no corpo, namo

ro, gravidez, doenças sexual
mente transmissíveis/AIDS e

métodos contraceptivos. ''As
aulas são uma forma de pre
vençâo através da educação,
pois apesar do tabu que existe
em torno do tema, as crianças

estão amadurecendo cada vez
mais rápido", disse.

Segundo a professora, o

cronograma de ações peda
gógicas e orientação indi
vidual de educação e saúde
preventiva são desenvolvi
dos no período de março a

novembro. As oficinas são
realizadas uma vez por mês
com alunos de 2a, 6a e 7a sé
ries, no período matutino e

vespertine,
Os últimos a particípa

rem das palestras e orienta

ções foram estudantes das
Escolas Aluísio Carvalho de
Oliveira, Francisco Mees e

José Pasqualini. A rede de
educação pública de Coru

pá possui mais de três mil
alunos. Além deste progra
ma de orientação sexual, há
oficinas de empreendedo
rismo, preservação do meio
ambiente e outros.

Acias comemora
13 anos em julho
A Acias comemora 13 anos de ati

-vidade no dia 2 de julho com coquetel
de confraternização e palestras aos

associados e interessados. O evento
aconteceró na sede da entidade e para
adquirir a credencial para a progra
mação, que estó sendo preparada, o

telefone é (47) 3374-1545.

ADH oferece
curso na região
A ADH (Assessoria de Desenvolvi

mento Humano) e a Escola de Governo
da Microrregião realizam os cursos

Issem e Aposentadoria, nos dias 30
de junho, 7 e 14 de julho e também
o curso de Gestão por Resultados nos

dias 2, 9, 16, 23 e 30 de julho, das
13h30min às 17 horas, no auditório da
Amvali. O público-alvo sõo os servido
res públicos municipais. Informações
no 2106-8213.
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PREFEITO ENTREGA
PROJETO A MINISTRO

I
,

O prefeito de Borro Velho, Valter Morino Zimmermann, foi recebi
do pelo ministro do Pesco, Altemir 6regolin, durante o evento de
inauguração do tanque de combustível no colônia de pescadores
de Balneário Camboriú, no quarto-feira, dia 25. Após o anúncio
do preço subsidiado do diesel poro os pescadores e inauguração
do tanque, o prefeito se reuniu com ministro e entregou cópias
de dois projetos. Do abertura e fixação do foz do Rio Itajuba e de
cosas do Cohab poro pescadores. O ministro prometeu ajudar.

VALE DO ITAPOCU

Empresas do
região disputam
competição

Malwee, Marisol, Duas Rodos, Weg e

Zanotti, de Jaraguá do Sul, estão entre
os 28 empresas que participam hoje,
dia 28, do mais tradicional competição
poro testar o agilidade de brigados in
dustriais em situações de emergência.
A Combiville (Competição de Brigadas
Industriais de Joinville) reunirá parti
cipantes de Santo Catarina e convida
dos do Paraná e de São Paulo em pro
vas de combate 00 fogo, atendimento
pré-hospitalar e de conhecimentos no

área de segurança. O evento vai acon
tecer no Centro de Eventos Sítio Novo,
que fico no Avenida 'Santos Dumont,
próximo 00 Aeroporto de Joinville. O
horári{) do evento será dos 7h30min
às 12 horas. Ao final, os equipes
que completarem os provas no me

nor tempo recebem premiação em

troféus e medalhas. Informações no

(47) 3433-1735.

JARAGUÁ DO SUL

Convênios
com Apaes

o Governo do Estado, através do Fun
dação Catarinense de Educação Espe
cial e o Secretario Regional de Jaraguá
do Sul, assinou convênios com os Asso
ciações de Pois e Amigos dos Excep
cionais dos municípios de Jaraguá
do Sul, 6uaramirim, Massaranduba
e com o Associação dos Amigos dos
Autistas. Já foram repassados R$
147,663 mil.

''o LANÇAMENTO MAIS ESPERADO DO ANO, DA INDUSTRIA AUTOMOBILISTICA NACIONAL, VAI ESTAR EM EXPOSiÇÃO NA CARAGUÁ AUTO ELITE, A PARTIR DE SEGUNDA FEIRA".

GUARAMIRIM

Festival do canção
acontece sábado

O festival do canção de 6uaramirim
acontece hoje, às 19 horas, nos de
pendências do Porque Municipal de
Exposições. O objetivo do evento é
descobrir e projetor talentos do re

gião alravés de competições divididos
em três modalidades como sertanejo,
popular e internacional. Haverá 30
intérpretes 00 som do bando Som do
Amé�ica.

GUARAMIRIM

Bombeiros Voluntários
em situação precário

Hilton Faria, tesoureiro do Corpo de Bombeiros Voluntários de Guaramirim, de
clarou em reunião plenário no Aciag que o situação do corporação é delicado.
Até o mês de maio o divido dos Voluntários estava em R$ 89.386 mil e ri receito
previsto seria de R$ 104 mil. Porém, grande porte dos recursos calculados no receito
vem de verbos estaduais e municipais que sõo parcelados e nem sempre depositados
em dia. Em função disto, há atraso de pagamentos aos credores. Segundo Hilton, até
o pagamento dos 18 bombeiros efetivos esteve comprometido este ano .

.

www.marista.org.br

,

"

Deixe o conhecimento guiar
o caminho do seu filho.

Qualquer camínho fica mais fácil quandn alguém experiente está
guiando você. Por meio de uma infra-estrutura moderna e de

professores Qualificados, o Marista proporciona aos seus alunos uma
experiência completa, desenvolvendo de forma plena todas as suas
potencialidades. Essa aprendizagem, Que vai além de transferência
de conhecimentos, faz com Que os alunos tenham crescimento como

pessoa, participaçãóIesponsável na sociedade e ótimos resultados
na vida profissional. Da Educação Infantil ao Ensina Médio, no
Marista seu filho tem tudo para ter um caminho bem-sucedido.

(47) 3371-0313
-::::!* C O L É G I O
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ELA VAI DESCER
DOSALTO

Sarah Jessica Parker volta a viver
solteira, mas com menos glamour

Depois da repercussão do longa-metra
gem Sex and the City - O Filme, a atriz Sarah
Jéssica Parker pode voltar a viver uma soltei
rona no cinema. Mas desta vez, a persona
gem deve ter menos glamour.

A atriz negocia com os estúdios da
Warner Bros para estrelar o filme The Ivy
Chronicle. A história é de uma poderosa
nova-iorquina, Ivy Ames, que depois de

perder o emprego e enfrentar um divór
cio, precisa trocar o apartamento no chi

que Upper East Side par urn lugarzinho
mais modesto. Depois de tirar os filhos da
escola particular, ela começa um negócio
para ajudar mulheres de classe média a

colocar filhos em jardins-de-infância de
primeira classe.

O filme é inspirado no livro com mes-

mo nome e será produzido por Karen

Quinn Jerry Weintraub (de Onze Homens
e um Segredo). Baseada no romance de Ka,
ten Quinn, a trama é descrita como uma

mistura de O Diabo Veste Prada com The
Nanny Diaries, e uma pitada de The Star
ter Wife, uma série de sucesso nos Estados
Unidos protagonizada pela ex-Will & Grace
Debra Messing. No Brasil, foi exibida pelo
canal pago Telecine.

A escolha daWarner Bras por Sarah Jessi
ca se deve aos números de Sex in the City. O
filme se tornou um dos maiores sucessos do
verão norte-americano, 'e arrecadou mais de
US$ 300 milhões em todo o mundo. Desde
então, muitos projetos foram apresentados
para a atriz, que optou por interpretar a mãe
divorciada de The Ivy Chronicles.

De 09 .a 13 de Julho
Jaraguá do Sul • na Arena Jaraguá

Atrações: " " ,': ,�' '
'

,

..ú')
APEVI
=:��
Mais informações: FUNTURISMO SlWUllAllUlDODl_�, �
(47) 3275·7011

CIIIIIIlurtJII '� iJW

FEIRA DE NEGÓCIOS DO VALE DO ITAPOCU

www.expo2008.com.br

Feira de Negócios;

Espaço Casa - produtos e
serviços voltados para a casa;

Exposjção de Veículos;

Dia da Gelatina;

Realização: Apoio:

Dia do Sorvete;

Praça de Alimentação;

Espaço SESC,
Atrações para as crianças;

Espaço infantil Turma do Miguelito.

O CORREIO DO POVOHSABADO. 28 DE JUNHO DE 2008
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Sarah Jessica Parker

negocia com Warner
Bros para estrelar
The Ivy Chronicles
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CRÔNICA

CARLOS HENRIQUE SCHROEDER, ESCRiTOR

Estou de férias!
A partir deste domingo estou .de férias.

Uma semana. Podem me ligar, encher mi
nha caixa de e-mails, não respondo! Férias
são férias! Adiantei as crônicas para O Cor
reio do Povo ... Terminei a coordenação dos
livros que saem em julho na editora em que
trabalho ... Deixei todos os detalhes acertados
para a 2a Feira do Livro de Jaraguá do Sul...
Encerrei meus cursos de literatura do primei
ro semestre ... Ufa, estava mesmo precisando
descansar! No domingo (29) sigo até Parati,
no sul do Rio de Janeiro, relaxo uns dois dias
e, na seqüência, mergulho no maior festival
literário da América Latina: a VI Festa Lite
rária Internacional de Parati (2 a 6 de julho).
Lá aproveito para fazer a oficina de roteiro de
cinema (a qual fui selecionado) com o Karim
Ainouz (de "Madame Satã" e "O céu de Sue

li") e a Lucrecia Martel (de "O pântano" e ''A
menina santa") ..

Também fui na edição passada, em 2007,
quandó a cidade' abrigou 76 escritores de 11

países (dois vencedores do Prêmio Nobel), 20
mil turistas e 10 mil crianças nos 21 debates
sobre literatura, cinema e teatro, nas mais de
100 atividades infantis e eventos paralelos.
Cultura gera emprego, renda, e principalmen
te, mais cultura.

Da edição passada, lembro bem de uma

mesa com o César Aira, estupendo escritor

argentino," e Silviano Santiago, crítico, poe
ta e romancista brasileiro. Aira leu um texto
curioso sobre a crescente dificuldade que têm
os humanos de desmontar as máquinas que
constroem ("por oposição aos velhos tempos
quando bons mecânicos ou técnicos desmon
tavam qualquer carro ou fogão").

Isto me lembra da dificuldade que nós
temos em desmontar outra máquina: o tem

po. Mal nos permitimos descansar, tirar uns
dias para o ócio, sem nos sentirmos culpados.
Somos consumidos pelo tempo. "Só nos es

quecemos do tempo quando o utilizamos" já
disse o poeta Baudelaire.

Minha linda também vai à Paratí comigo,
e juntos, vamos tentar desmontar esta máqui
na, o tempo. Pois arrisco dizer algo que a lite
ratura me ensinou: férias são como as páginas
em branco entre um capítulo e outro. Pois a

vida é um livro só.

VARIEDADES------'--------

Preste atenção no .

chão que você pisa
Uma família tem a paz ameaçada por uma

civilização oculta tão inteligente quanto
a sua - uma colônia de formigas. Pode
parecer uma guerra fácil, mas é melhor
não subestimar esses seres que medem
de 0,01 a 3 centímetros: enquanto os

humanos somam cerca de seis bilhões
de indivíduos, há por volta um bilhão de
bilhões de formigas na Terra.

Gabriel: o anjo
, quer vingança

'o anjo caído Sammael quer conquistar
o mundo com a ajuda de seus perversos
cúmplices. Mas eis que surge Gabriel, o

último dos sete arcanjos do céu. Rapida
mente a coragem de,Gabriel ameaça di
zimar o mal de Sammael e redimir Jade,
o anjo perdido do coração de ouro.

NOVELAS

CIRANDA DE PEDRA
Rogério parabenizo Afonso pelo promoção. Ira
cema desconfio 00 ver Rosa com um pingente
de aura. hou Herta canto o Notércio que Daniel

planejo viajar com louro. Notércio convido Frau
Herta poro almoçar. Notércio anuncio o noivado
de Bruno e Rogério. Otóvio encontro o camiso
la do noite de núpcias no enxoval de Bruno e

debocho dela. Pedro levo Divino poro passear
em um dos carros de Notércio. Notércio chamo
Daniel poro uma converso e se oferece poro fi
nanciar o viagem de louro aos Estados Unidos.

BElEZA PURA
Ciro diz que os bens de Guilherme podem ser to
mados pelo justiça, mos existe o possibilidade
do Singular fazer um acordo. Mórcio encontro
Eduardo e Débora conversando animadamente.
Rokelli digito novo procuração e Robson rasgo.
Sônia pego o colar no coso de Alex. Rokelli
posso no teste poro um comercial. Olavo diz
.o Sônia que falto um pedaço do mapa. Klaus
levo Fernando poro passear de corro. Suzy diz
o Nnrmo poro o Singular fazer um acordo com

Guilherme. Sônia encontro o resto do mapa no

medalhão.

A fAVORITA
lora pede que Cilene conte tudo sobre o crime.
lora estronho quando Cilene diz que Silveirinho
abriu If porto no dia o crime. lora estranho o

versão de Cilene. Copolo encontro o caminhão
de Cido. Zé Bob pede o Rito um fio de cabelo de
Comilo poro fazer o DNA. Silveirinho diz o lora
que Donotelo e Marcelo se desentenderam de
pois do seqüestro do filho. lora se surpreende
quando Silveirinho diz que Marcelo saiu de coso

poro viver com Floro. Homens colocam Floro em

um corro e elo se vê cum Gonçalo.

OS MUTANTES
- CAMINHOS DO CORAÇÃO
Gpbrielo resolve contar poro Morto o que sobe
sobre Valente. Elo diz que Freda e Paglia usaram

nomes falsos e tentaram motor Valente. Morto
fico intrigado e diz que preciso descobrir quem
é Valente e por que Freda quer motó-Io. Freda
e Paglia aterrorizam lupa. Cassandra diz que
Ágata e Aquiles precisam ir poro um orfanato.
lucas e Jonete repreendem o mãe. Jonete tem
uma visão de Juli e Somiro com os bebês e diz

que Mario foró mal às crianças. Vlodo diz que
encontrou um borco e comemoro com ísis.

AMOR E INTRIGAS
Alice pede desculpas o Pedro e diz que Alexan·
dro contou que Dorotéio estava por trós dos

ormoç!íes. Petrônio diz poro Volquírio que eles
precisam roubar um corro poro fazer o primeiro
assalto deles. Kika pede Neide em casamento
e elo aceito. Eles se beijam. Paulo flagro e se

irrito. Joeiro escuto que Petrônio e Volquírio vão
fazer um assalto. Joeiro diz o Volquírio que isso
é errado e diz que vai vender empadão no pis
cinão de Ramos. Romeu diz o Telmo que ainda
tem muito poro contar o Felipe e Débora.
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--�------VARIEDADES

Casal em clima
de lua-de-mel
o casamento do cantor Rod
Stewart com Penny lancaster vai
de vento em popa. O casal em fé
rias na Itália, foi surpreendido no

último tim de semana num clima
para léde caliente a bordo de
um iate. Os paparazzi flagraram
momentos bem intimo dos dois.
Não é a primeira vez que o cantor
é visto em clima de carinho, com
lancaster.

SUDOKU

Globo e Record:
duelo de titãs
Nesta quinta-feira (26), a assessoria
de comunicação da Globo enviou
à imprensa um comunicado, infor
mando que um de seus funcionários
foi desligado da empresa, devido à

divulgação, através de seu e-mail
'corporativo, de informações relativas
à emissora carioca para a TV Record:
O comunicado afirma que tal profJdi
mento, ilícito e ilegal, causa .grandes
prejuízos a qualquer empresa.

DIVIRTA-SE

Fé
O que faz ajoelhado aí,
Joãozinho?
- Rezando pro rio Amazonas
passar para a Bahia, mãe.
- Mas porquê, filho?
- Porque foi isso que eu

escrevi na prova!

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

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

Procuro-se
Um homem colocou nos

classificados: "Procura-se
esposa".
No dia seguinte ele recebeu
centenas de cartas. Todas
diziam a mesma coisa:
"Pode ficar com a minha".

A estréio do
filho do rainha
E a filhota da rainha dos baixinhos
vai participar de um longa-metra
gem baseado no livro "O Fantástico
Mistério de Feiurinha". Segundo a

assessora da apresentadora, a idéia
foi da própria Sasha: "Ela leu o livro
a pedido do colégio e a Xuxa acabou
lendo com ela. As duas se encantaram
e deddiram fazer o filme". Sasha fará
o papel principal, mas não aparecerá
durante todo o filme.

PREVISÃO DO TEMPO Fonte: Ciram/Epogri

SOLUÇÃO

_I ÁRIES
I' (20/3 a 20/4)

O dia. promete boas

vibrações para tra-,
bolhas em equipe,

especialmente de investimentos
imediatos. As amizades estarão.
em alta e lhe darão muita paz
e tranqüilidade. Os investimen
tos pessoais recebem ótimas
energias, mas não abuse.

•

TOURO
. (21/4 a 20/5)
O dia começa carre
gado �e inspiração
espêcialmente no

ambiente de trabalho. Deixe que
o melhor de você se expanda e

permita que toda boa energia
que sente flua diretamente de
seu coração. A vida familiar
também recebe boas vibrações.

A Ir,ente fria mantém�;', tempo fechado com

chu.vo no Estado. Hó;risco de chuva forte,
temporal com descàrgà elétrica e queda de
granizo isolado. Teq1peratura estável.

�:.��,:��
� Jaraguá do

HOJE ,t�..

,MíN:16°C �
MÁX:20°C �,
Cnuvoso

)(
GÊMEOS
(21/5 a 20/6)
O dia traz possibili
dades de cresci
mento, seja no am-

biente doméstico ou no trabalho.
Difícil será concentrar a atenção
em um só foco. Isso deve ser

feito para não perder as chances
que aparecerão nesse dia. Faça
uma coisa de cada vez.

� Fases da lua

NOVA CRESCENTE, CHEIA MINGUANTE

, DOMINGO SEGUNDA6MíN: 15°CO Mí�: 11°C.
MÁX: 19° C. "If' I, MAX: 21° C
Chuvoso

L-";:. LEÃO

�� (22/7 a 22/8)
:. '} . Os relacionamen

� u-. tos andam tensos
e pedem maior'

compreensão. Reflita antes de
,

qualquer reação e não saia
'

rugindo por qualquer coisa. Res
pire fundo. Essa insatisfação é
passageira e logo poderá voltar
a curtir as pessoas à sua volta.

#p"
CÂNCER

�.......� (21/6 a 21/7)
;�-f� Com o sol em seu

: ; signa, tulia volta a

fluir com tranqüi
lidade. As energias de vênus
fazem com que você sinta amor

"

e aconchego junto a familiares
e amigos mais chegados. O mês
garonte também sucesso em

investimentos de médio prazo.

Ilf
VIRGEM
(23/8 a 22/9)
Soturno continua
impedindo o livre
caminhar dos acon-

tecimentos em sua vida. Tensão e
muita Insatisfação podem marcar

o dia. Nã" se prenda a trabalhos
que exijam muito detal�amento e
concentração, pois você estará um

pouco impaciente.

Sol com nuvens

#
LIBRA
(23/9 a 22/10)
Muita criativida
de. Essa é a marca

do dia'. Apesar da
vida não ter permitido, hoje é o

dia em que você poderá colocar
em andamento toda energia
criativa inata em você. Encon
tre saídas para concretizar
planos guardados na gaveta.

ESCORPIÃO
(23/10 a 21/11)
Há alguma tensão
se formando no

ambiente domésti-
co e você precisará

usar de inteligência emocional
para superar essa fase. De nada
adiantará reações viscerais
e intempestivas. O momento

pede calma e racionalidade.

TERÇA, 6Mí�: 11° C
.

MAX: 22° C
Sol com nuvens

O-CORREIO DO POVO mSABADO. 28 DE JUNHO DE 2008

I ANIVERSÁRIOS

SAGITÁRIO
, (22/11 a 21/12)

O dia está meio
tenso, mas há
muita sabedoria

na forma de resolver alguns
problemas que não terão solução
imediata. Procure ter calma e não
deixar que a ansiedade atrapalhe.
Nado llcontece da noite para o dia.
Sinta-se menos culpado.

CAPRICÓRNIO
(22/12 a 20/1)

,...[. Dia ótimo para fa-
,

, zer novas amizades
.

e levar adiante
um nova relacionamento. A fase
é bocrpara o amor e associações
em geral. inclusive o casamento.
Boos energias continuam sendo
emanadas para VOCê e sua vida
pessoàl e profissional.

AQUÁRIO
(21/1 a 18/2)
O dia pede um pou
co de pensamento
reflexivo. Sua alma .

clama para ser ouvida. É certo que
'

você prefere o mundo das idéias,
mas de nada adianta negar a exis
tência do mundo espiritual e as
emQÇÕes desencadeadas quando
toca esse mundo.

PEIXES

...
. (19/2 019/3)

•• Apesar de muitas
�f'*" novidades, às vezes

você sente que
precisa ficar no seu canto para en

tender o que o universo lhe pede.
Romper com o que não serve mais
e disciplina para organizar um"
nova vida. Essas duas energias
sõo o seu equilíbrio.
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nil O CORREIO DO POVO
� SABADO. 28 DE JUNHO DE 2008 VARIEDADES--'---------------

Por Jéssico Ehmke Kroetzer
recepcoo@ocorreiodopovo.com.br

rn80CS[]liJl3�1J@0
08013liJ8rn8

'i�milrMo�@!: 25/6L�@-ª
Tiega Yasbi,,�e Ouki _____1M§LZ_008
Jjti!g Bosgg_nner __ 25/.6L10Q1I
.(jªbriêie_�a Silva ---ª,�08
Uncoln�rreira de Lima_____W6/2ººª
!ouro Lotito 23[6/2008
Luís Eduardo Strensk

.. ___1_�/20�
.Eric Muril!tSvmi Beber 21/612008
Jenifer Gonçalves Batista 21/6/2008
Talyni Conradi 20/6/2008
Yinicius Mont.ibeller 2016/2008
LeandroColle 20/6/2008 :

. fnha Wanescka
Parabéns poro o g� ;ou 6 anos dia 27.

Demarchi, que compe. '

felicidades dos pOlS e avOS.

o lindo Arthur Pereira Neves,
completou 11 anos dia 25.

Quem mondo os parabéns é
seu irmão Igor Pereira Neves.

�. CARTÓRIO REGISTRO ClVIL,·l
TíTULOS E DOCUMENTOS E:

PESSOAS JUR1DlCAS :
i MargotAdelia GrobbaLehmann J
,

:

OficiaiRegistrador
,
Rua:ArthurMuller. 50 - 89251-()30 - Jaragua do Sul - se i

!.FonelFax:(47) 3372-0863- "E-mall:rtdJaragua@bol.oom.br;Parabéns poro o
Rita Correa pequeno Ryan Henry

TOdo suo 'f:�,�o=:�dtou 2 anos dia 27.
o os parabéns. P���b�ns poro o 'indo Jade Hoh' de

dia 26el�os, que co?,p'etou 10 anos
. ue,!, de!ela fe'icidades sõoos pOlS Jalson e Jeane.

A li�da Gabriela Tainá schmitz: e
dia 24 Os pOlS

completou 10 ano!dam o� parabéns.
o mono Bruno mo Parabéns paro

o pequeno
Arshan

Uddin, que
completou

seu 10 aninh
d. o
1024. Quem
desejo

. felicidades
são os pais

Sueli e Fasih.

A princesinha
Camify Victoria
Simba'inski,
comp'etou 5

�eses no u'timo
dIa 10. Parabéns

de todo suo
famí'ia.

A fofinho .Natália Cat�neo :.rt�6
comemorou seu 1 o anmh� la .

.
. Alexandre e Glr\ene

Os pais ,

mandam OS parabens.

/�r�béns poro a 'inda Emelly
r;strna G�rent, que comp'etou

��os dIa 27. Quem dese'afe',c'dades é o mãe Lucian�.

o fofinho Vinicius W. Toni
completou 6 meses dia ÚQuem des.eja fe'icidades sõ�
os POIS e padrinhos.

Parabéns poro o
gatinho Matheus

Edu.ardo Loesch, que
comp'etou 7 anos dia
22. Toda suo famí'ia
e amigos desejam

felicidades.
R$

10,00

..
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CLASSIMAIS .

FIM-DE-SEMANA, 28/29 DE JUNHO DE 2008

¥ Mais de 500 ·imõveis
. � Mais de 50 corretores

¥ Mais rapidez em vender seu imóvel

¥ Mais comodidade em atendimento

... ¥ Mais segurança e facilidade ..

COM A CONFIANÇA DE TODAS AS IMOBILIÁRIAS QUE IRÃO LHE ATENDER

BarraSul
.

GIRASSOL
IMÓVEIS

?FfISMa
·IMÓVGiôIS

CRECI2567J

z IMOBILIÁRIA

�\chavel
WOLFEPAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.

PIAZERA
lilit!l!lmCRECI5330
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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

Sala comercial centro, com

50 m�; 1 banheiro. Ótima
tocalização. Valor da Locação
R$ 800:,00.

COMPRA • VENDE· ALUGA' • ADMINISTRA 3055-0900
Plantão 9987-1004

RIO MOLHA em alvenaria, a SOm da

Prefeitura, com 3 quartos, sala,
cozinha, bwc, garagem e lavanderia.

R$130.000,OO

terreno com 500m2, 4 suítes, 4

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

,�

VIEIRAS • ULTIMAS UNIDADES·

Sobrado geminado cf 2 suítes, 1

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

"Sala Comercial com.50m2 e

1 bwc. Centro o R$ 400,00

o Sala comercial na Alameda

25, c¢m 72m2• Locação R$
1.200,00 ultima unidade

o Sala comercial centro

Guaratilirim cf 180m2 • V�dor
,.{la LQi,ação R_$ 1.2�O,00<
• Sala comercial ct 40m2 no

R$ 300,00.

o Salana Rúa Jose Theodoro

,Ribei1 440.- Ilha íFjg�ira
aprox. 100,OOm2. \truor: 000,00

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

garagem.
R$ 89.000,00

·k

tl Câ�aAlvenaria_f\ljla Lenzi,
:sem�,;,Qlobilía�a, c� 01 �}líte
mais 03 dormitórios, sala para

02 ambientes: lavabo, cozinha

,com armários, área para festasJ
com churrasqueiras,

tavandfJria, escritótíQ, garagem
para dois carros, piso
laminado e acabamento em

gesso. Valor: R$ 10560,00

• Casa no JoãoPessoa na Rua

1032 fi 213 de Alvenaria com

02 dôrffiilórios, sala, cozinha,

i lavanderia. R$ 450,00,
o Casa em Schroeder nova em

sase de acabamento na Rúa

/;logate Pass�ld com 02

dormitórios, 'sala, cozinha,
banheiro, lavanderia, garagem.
R$500,00

Casa Joao 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 o

Lot. Recanto dos
Passaras. Terreno
com 310m2.

R$ 13.000,00
entrada e restante

parcelado em até
60 meses.

• Casa na Rua Walter

Marquardt 655 cOIIl 02
.,gormitôrios wai§,
dependências. R$ 480,00

o Apartament() na BR 280 nO

1636Q em fr'6nte a FAMEG

com 02 dormitórios mais

dependências. R$ 450,00

,

- Apartamerjto em Schroeder

próxirl}o ao Posto Salomão

com Q2 dormitórios, sala e

cozlnl:m conj,lfgadas e

banheiro. R$ 350,00

* 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.
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MENEGOTTI
RLM o AB D�' •

.-arelmovelS

3371·0031CRECI550-J
OBJL!Á

MENEGOTTI www.parcimoyeis.com.br
e-mail: immenegotti@parcimoveis.com.br

Rua Barão do Rio Branco, 545 - Centro

COMPRA - VENDE - ALUGA - ADMINISTRA

* Piscina
* Salão de Festas
* Playgrond
* Finane. direto
com a construtora
em até 120 meses.

5918 - RIO
MOlHA- RES.
VICENZI - APTOS.
COM 02
QUARTOS,
SACADA COM
CHUR., BWC,
SALA, COZ, LAV E
GAR. - R$
95.000,00 à vista,
ou entrada +parc.
direto'cf a constr.

5904 - SÃO LUIS - CASA MADEIRA - 04

aTOS, SALA, COZo BWC, LAVAND. GAR.
R$ 85.000,00 Troca-se por casa na Barra.

5913 - RAU - CASA DE ALVENARIA COM
113,00M2 - 03 QUARTOS, SALA,BWC,
COPNCOl, LAV E GARA. PARA 02

CARROS + EDíCULA COM 01 QUARTO,
SALA,COZ, BWC, E LAV. R$ 98.000,00

5880 . ÁGUA VERDE - TERRENO COM
450,OOM2· R$ 65.000,00

5792 - UA VERDE - TERRENO·
450.00m2 Cf VISTA PANORÂMICA·

RS 70.000,00

5864 - CHICO DE PAULA - CASA ALV COM
158,OUM2 . 02 QUARTOS, SALA,

COPNCOl, LAVAND. GARAG, + EDíCUlA
R 96.00000

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

CONTENDO UMA CASA DE 430,00M2 -

COM 01 SuíTE + 02 QUARTOS E DEMAIS
CÔMODOS. PISCINA. R$ 730.000,00

5696 - POMERODE - TERRENO COM
412,95M2 R$ 45.000,00

O CORREIO DO POVO IN
FIM-DE-SEMANA, 28/29 DE JUNHO DE 2008 .:.

TERRENOS

5824 - JOÃO PESSQA 375,OOm2
R$ 25.000,00

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

5746 - ÁGUA VERDE

465,OOm2 - R$ 60.000,00

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

5844 - ÁGUA VERDE
450,OOm2 - R$ 80.000,00

5914 - JARAGUÁ ESQUERDO - TERRENO
COM 900,OOm2 - R$ 140.000,00

5916 - SCHROEDER - CENTRO - TERRENO
COM 1.311 ,OOm2 - R$ 75.000,00

5866 - BARRA - TERRENO COM
7.500,OOm2 - R$ 200.000,00

LOCAÇÃO
CASAS.;_ .

BAIRRO VILA LENZI

RUA PAULO DOS SANTOS, 75 - VILA LENZI
- PRO)(. ARENA - 01 SUITE, 03 QTOS, 02
SLS, COZ., LAV., 03 BWS, GARAGEM 03
CARROS, CHURRASQUEIRA. SEMI
MOBILIADA. TODAMURADA.

BAIRRO JARDIM SÃQillZ
RUA THEREZA AUGNER HRUSCKA,
212-02 aTOS, SL, COl. BWe, LAV. E
GARAGEM.

6.i\!.8BP.llAflBAOQBIQ_CERR.Q
RUA WALTER MARQUADT,645- 02
aTOS, SL, COZ, BWC, LAV

CASA EM SÃO BENTO DO SUL

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

BAIRRO CENTRO
- RUA PROCOPIO GOMES DE OLIVEIRA
- EDiF. ISABELA - AP. 1001 - 01 SUITE
MOBILIADA, 02 QT"'� SALA, COPA,
COZINHA 'MOBILIADA, LAVANDERIA,
BANHEIRO E GARAGEM.

·RUA BARÃO DO RIO BRANC0,760·
EDF. SCHIOCHET- AP.ll02-AO LADO
SUPERMECADO ANGELONI ANTIGO 01
surre GOM GUARDA ROUPA
EMBUTIDO, BWC DA SuíTE COM
HIDRO, 02 QTOS, SALA, COPA,
COZINHA COM MÓVEIS EMBUTIDOS,
LAVANDERIA COM MÓVEIS, 02
BANHEIROS E GARAGEM .

. RUA JORGE LACERDA, N° 310- EDIF.
STA LUllA -02 aTO, SL, COPA, COZ.,
LAVD., BWC E GARAGEM.

ª-AIRRO JARAGUÁ ESOUERDO

RUAJOÃOJANUARIOAYROSO, 1723-AP.201
- RES. JUNKES 02 QTOS, SALA, COZINHA,
LAVANDERIA,02BWCEGARAGEM.SACADA
COMCHURRASOU8RA

BAIRRO JGuÁ 99

RUA JOSÉ MAESTRI, S/ND, 02 aTOS,
SL, COPA, COZ., LAVANDERIA, BWC,
SACADA COM CHURRASQUEIRA E
GARAGEM.

BAIRRO VILA NOVA

RUA GUILHERME WALCKERHAGEN·
SuíTE + 01 QTO, SL, COPA, GOZ.,
LAVANDERIA, BWC, SACADA COM
CHURRASOUEIRA E GARAGEM.

SALACOMERCIAL:

BAIRRO VIEIRAS

AV. PREF. WALDEMAR GRUBBA,
POSTO BaGO & BOGO, SLS (01 à 08) da
frente R$ 600,00· SLS (07, 08 E 09) R$
500,00.
BAIRRO CENTRO - CENTRO
COMERCIAL

RUA PROF. MARINA FRUTUOSO -

PROX. SUP. ANGELONI

SALAS COMERCIAIS - VÁRIOS
TAMANHOS.

6...A1R81J ILH_A[)8_FIGIJ.!;:lBt\
RUA RINALDO BOGO, N° 216 - 29M' -

R$380,00
TERRENO

BAIRRO ILHA DA FIGUEIRA

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

IPTU
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?FlISMaI3370.0022.

$
. �

",' � i M O I S Rua Max Wilhelm, 729 - Baependí

AMfZAl)E
�-TelTeno 321,00111'R$39.0oo,OO
2210 - Teueno padrão 1,633,OOm' R$ 140,000,00
Aceita proposta,
GUARAMIRIM
2216 -Terreno Comereia12,S67,50m' BR-.280 Prox,
ao Estofados Mannes· Excel<inte Area Comereial
Consolttwlos.
JOÃOPESSOA JARAGUÁESQUERDO
2239-2249· Lotes de R$25,ooO,DO, RS35,OOO,OO e 2.212. Casa 130,00 m'. terr. 351,00 tJi' Sala cozinha, 3
R$39,Ooo,OO (Ao lado do Corpo de Bombeiros. qt 2b R$'170 000 00 A 'I n ÓEnll'�da50%éSal""ém.lé 12vezes.Flnanciado os, ,wc,garagem ,,' celsrrop sta

peiaCAIXA),
llFAMARTINS
2229·Terreno32Sm' R$55,OOO,Oo,
iTAPENIA
22H - Terreoo 342,OOm' R$2S,óOO,OO Aceita eerre
nonegooQ,

2225 - Apto, VILA NOVA· Ed, Capri li-Apto,
com 1 Suile, 2 quartos. Sala de e.tar I janlar,
COl lavandena, sacada com ctwn-asquelra e 2
vagas na Gal1lgem. Pisdna Privativa, Atea de

(estas, I'laygtounil ,COlls�I!e-nC$

--;;�:n-�t�r�'I:rta:s-Iqj!l:�Rrts�e$J:G:o�!::6!��Õ--1
iamenJoRAL,

'I[!rmmm•••••••••
ARRAOO RIO MOLHA

.: 263 • Casa l'adrão 200m' terr, 669 m' - 4

RAQUARI qtos, 2bwc, Copa, coz, Lavand, Garag
BARRA DO ITAPOCU 93.050,00 m' Casa, pomar,R$160,OOO,OO
,ejc_R$132.000,OD. sÁoLuiz
BARRA DO ITAPOCU Chácara 35,425,55 rri' àrea2265 - Casa 120,OOm', terr, 325,0001',

Quarto,Suíte. 2 bwe, garagem, Sala, CoziQha
zulejada até o teto, canil R$14O.000,OO
êslUOSDOSUl

CENTRO 2266 - Casa 140,00 rri', terr, 350.00rri' 4 qtos,
2233·RUTHBRAUN-S3m'2suites,copa,coz,sala2bwc,coz,R$85.000,OO.Aceítacarro
de estar/intima, lavand., sacada cf ehun,

G I:' C
'

R$174.782,OO. a pao + asa

PIÇARRAS Terreno 7.300,OOm2
2236 - 141m' área úVI 4 qtos. saia, copa, COZ"

lavand., 2 bwc, 2 sacadas frente e laleral cf churr. BR-280 Estrada Nova
R$130.000,OO
VILA NOVA.

00 RIOCERRO Casa 134,00 m'
Terreno, 646,45m' 2 qu<U1os, sufie, sala,
cozinha, 1 bwc, lavanderia, garagem
R$200.000,OO Aceita Propõsta

GALPÃ9
,ÁGUAVERDE
2232Galpão 119,OOm'.Terr, 364,00m' R$110,OOO,OO

3371-2357
Plantão: 9135-8601

R.Cel.ProcÓpioGomesdeOliveira,1207

www.parcimoveis.com.brrvilson@parcimoveis.com.br

OFER1"A DA' SEMANA

* POgEM SER FINANCIADAS VIA BANCO.

LANÇAMENTO

Exelente localização
JARAGUÁ ESQUERDO

Apartamentos com 2 e, 3 Dormitórios
Entrada 30% saldo em até iretd
com a Cpnstrutora M Consulte�nos

• Slstema de Capta�o de
- Pontos Para Ar Condo
-Garagem;

.

- Play-Ground;
- Blcioletárío,

da Ctlllva;
s OS qUartos;

z IMOBILIÁRIA

�\Cha�e7
WOlFEPAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÓES lTOA, BarraSul

A imobiliária da Barra

PIAZERA
I�CRECI5330

?"-ISlVIa
IMÓVEIS

GIRASSOL
IMÓVEIS

CRECI Z567J
Empreendimentos Imobiliários

www.parcimoveis.com.br
�
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GIRASSOL IMÓVEIS (47) 3371-7931

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

PLANTÃO DE VENDAS

9955-4774

Casa para
venda com

340m2,bairro
Vila Lenzi,
2 quartos,1
suite e

I. j demais dep.
. R$320,000,00.

•••••••ICÓd.1270-Condomínio
fechado Jardim
das Flores - casas

dealv.de2a3
dorm., 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

.
Cód.1280-
Casa no

bairro Jaraguá
Esquerdo
com 3 dorm.
sendo 1 suíte,
1 bwc,2
vagas na

garagem e

demais dep.
R$175.000,00

Cód. 2103-
Apto com 2
dormitórios,
sendo uma

suite,1
banheiro,1 vaga
de garagem,e
de mais
depend8ncias!
R$180.000,00

COMERCIAL Vila Lenzi cl10m2mais 1 bwc. R$ 500,00.
0-3 - Rua�eftoldriHort com 525m2 - R$ 52.500,00

e- Casaemalv.6Y100m2. R$139.000,OO.
A@to c/ 3 quartos, saià, cozinha, bwc, lavanderia e uma vaga na

garagem. Possui sacada e chur. coletiva. 8$650,00 + 'R$20,00 de
taxa de limpeza.

". .j.

Casa, na Ilha da figueira, c/ 3 quartos, s�a, cozinha, banheiro,
lavanderia e 1 vaga na garagem. R$650,00 + água e luz!

Apia na Ilha da Figueira, com 2 quartos, sala, cozinha, banheiro,
lavanderia e 1 vaga na garagem. R$600,0I3 + 20,OO(Taxa de água)
4- luz!

�

. imóveis"

Reultza 4eu 4o«.kl

BarraSul
A imobiliária da Barra

Empreendimentos Imobiliários

CRECI550-J
o B I L I Á

MENEGOTTI

� IMOBILIÁRIA

1l\ChilVeJ
WOLFEPAR EMp'�EENDlMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA .

• �
" --< "r � I' � '_" "'�"'; "'....... '_} ,."'�����i"'�§;:�f- "'ir.' ';>;""�-"'i...<",:\�,�•.;�,.FJJ''";I,;::�·,r?""N;;",t '�. """"""� �.. I'" ,-,:;';q�'

-
.

.

,

.

ww�.parcinlOVei's�·ç(j'm:'br
'

.

�
�

,
�

,

PIAZERA
I IISlilmLmtm

CRECI5330 GIRASSOL
IMÓVEIS

CRECI2567J
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(47)3275-1594

�---------------------------------
IMOBILIÁRIA

�Parelmóveis

PLANTÃODEVENDAS wwwparcrnoveis.com.br
, 9117-8051 achave@netuno.com.br

H. WOLF CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

;::L'�l:'»: �"" "" R�a Barão do Ri"o Branco" 221> ,JarÇlQuá do S�I - se I wWw.imObiliar·ia��ç.hav�.co�.br . ,-
../�

�!��.{t-;��.·.�� ,

�

"",�' �

,< �,I'�,
•

, J '",,'. •

•

�'''{ � ,,'; • _'1' ... _ 'J�.;

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

Financiamento bancário)

ReI. 3811 Vila Nova - Aplo - Edificio Porto
Seguro - 01 suite, 02 dorm, sala, coz,

BWC, área de serviço, sacada cf chur. Pode
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 P�móvels
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 cf 493,50

(16,45x30,OO), Rua VirgílíoPedro Rubini, R$ 85.000,00

ReI. - 332 - BARRA DO RIO CERRO - SUPER MERCADO -

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/cortsr carne, batedor de bifes, moedor de carne,

balança, balcão para cortar a carne com pia, balcão frigorifico
para guardar a carne, açougue, balcão de frios e lacticinios, 2

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

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

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

massagem, 3 bwc, sala de estar, sala TV, copa, essas três peças
com sancas de gesso, COZo mobiliada, lavand.churrasqueira, 3
garagens, fogão a lenha, área de festas, pareces 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 Ap,
como parte de pagto no centro até R$ 120.000,00.

ReI. - 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
gàragens,bwc, sala de estar, churrasqueira, parte superior c/ 119m'

em fase de produção c/ aproximadamente 45% concluído e

constituido de suite 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$172.000,OO, acena carro até R$ 20.000,00

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

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

Plantão9973-8335

3371·8814
P�móvels·

www.parcimoveis.com.br
imobiliariaseculus@netuno.com.brEmpreendimentos I'mobiliários

www.seculus.net
(ASAS GEMINADAS NOVAS· Estrada Nova

R.EpitácioPessoa,415-JaraguádoSul

I APMl 'l E��E ÁRiA
LOCAÇÃO RESIDENCIAL - Ed. Alberto Marangoni(Viia Nova - próx. posto Mime) cl aprox. 35m2. R$ 400,00

- Sala cml.(Schroeder- próx. posto Mime) cl aprox. 30m'. R$ 450,00
- Ed. Tower Center (próx. posto mime) R$ 600,00
- Salas cmls.(Lalau - próx. BESC) cl aprox. 50m'. R$ 750,00
- Sala cml.(Schroeder - próx. Panificadora Hora Certa) R$ 800,00
-SalasNOVAS(Barra-próx. BarraMartian) 02 BWC, cjaprox. 167m2. OeR$900,00áR$1.000,00
- Sala Comi (Barra-prox. Ponte da Argi) cl aprox. 100m', 02 vagas de estacionannento. R$
1.000,00
- Sala comI. (Nereu Ramos - préx, semáfaro) cl aprox. 100m' cl mezanino. R$
1.000,00
- Salacml.(Guaramirim -Iateral Br280) cl aprox. 90m', (;/02 BWC. R$1.1 00,00
- Sítio cl 02 casas e 01 galpão (Schroeder - próx. posto Mime) R$1.500,00
- Ed. Bárbara(Centro - próx. Jangada) ct aprox, 200m'. R$1.800,00
- Ed. João Batista (Ilhada Figueira - próx. casado criador) cl aprox. 450m2. R$ 2.000,00
- Casa cml.(Centro - próx. Jangada) cl aprox. 350m'. Semi mobiliada. R$ 2.800,00
- Casa Alv.(Centro - próx. Verduf!lir:a Raquel) R$ 2.400,00
- Salas NOVAS (Centro - próx. Procon) Diversos tamanhos: de 32m' a 123m'. De R$
420,00 a R� 1.600,00

01 Quarto:
- Ed. Lilium(Vila Lalau - próx. Atacadão da cerâmica) cl garagem. R$ 380,00
- Ed. Natalia Schiochet(Centro - próx. Angeloni antigo) cl garagem R$ 400,00
02Quartos:

- Ed. Amaryllis (Vila Nova- próx. Via Pão) cl garagem R$ 580;00
- Ed. Magnólia(Centro - próx. Terminal) cl garagem R$ 600,00
03Quartos:
- Ed. Cipriani(Centro - Em cima da SILENCAR) cl garagem R$ 580,00
- Apto(Água Verde - próx CHOPP CLUB) cl garagem R$ 700,00
- Ed. Chiodini(Centro - Em cima Barato Total) cl garagem R$ 820,00
- Apto(Vila Lenzi - próx. Mercado Lenzi) cl piscina R$1.500,00
- Apto(Centro-prox. Studio FM lcl 03 garagens. R$1.200,00
Casas:

- Casa Alv(Estrada Nova - próx.lgreja) cl 02 quartos R$ 420,00
- Casa alv. (Ilha da Figueira-prox. Farmacia Kuri) c/3 quartos. R$ 900,00
- CasaAlv.(IIha da Figueira - próx. Real Vidros) cl 03 quartos. R$1.000,00
- Casa alv.(Guaramirim-prox. Fameg) cl garagem, murada. R$1.1 00,00
- Casa alv. (Rau - próx FoxVideo) cl portão eletrônico e alarme. R$ 1.450,00
- Casa alv.(Viia Lenzi-prox. Arena)semi mobiliada. R$1.600,00
-Casa alv.(Centro-prox. Colégio Abdon Batista). R$ 2.800',00

Galpões
-Galpão cl escritorio (Vila Nova - prox. GaleriaVasel).R$ 4.000,00
- Galpão Alvenaria (Guaramirim - Próx. Berlim) cl aprox. 960m' - R$ 5.000,00
-Galpão(Centro - prox. Banco Brasil) cl aprox. 550m'. R$ 9.500,00

LOCAÇÃOCOMERCIAL

Terrenos Para Locação
- Terreno (Chico de Paula, próx. Geração 3000) cl aprox. 350m'. R$ 380,00
- Terreno( Ilhada Figueira- próx. Brasão) 3 mil metros R$1.000,00
- Terrenos (Vila Nova- próx. Fórum) c/1.807m'e2.200m'R$1.200,00e R$1.400,00.

SalasComerciais
- Salas cmls Ed. Astral (Ilha da Figueira - 1 km. após posto Peróla) De 39m' á 45m'.
De R$ 325,OQ á 375,00.
- Sala cml.(Centro-próx. Macol) 10 andar cl 32m'. R$ 400,00
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3371·8814

Empreendimentos Imobiliários
www.seculus.net

www.parcimoveis.com.br
imobiliariasecJ)lus@netuno.com.br
R.EpitácioPessoa,415-Jaraguá do Sul- Ponto de Vendas no ShoppingBreithaupt,

de segunda a sábado, das10h às 22h - Fone 3371-8818

Plantão 9653-5256

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)

Ref 1003 - Centro - Ed. Dianthus -

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

garagem, área total de 422m2.
R$ 590.000,00 mais fotos em

www.seculus.net.

Ref 0001 - Jaraguá
Esquerdo - Sobrado com 5

quartos, sendo 2 suítes,
sala de estar e jantar
amplas, piscina, área de
festas, 3 vagas de garagem
- R$ 640.000,00

Ref 2019 - Schroeder I -

Terreno com 360m2

(15X24) - R$25.000,00 á
vista

IIh'à 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. 067 - São Luís - '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 2023 - Amizade -

Terreno com 346,50 m2

(14X24,75) - R$ 55.000,00
Argus - Centro
- Apto cf suíte
+ 2 qtos e

demais dep.,
1 garagem
R$ 160.000,00

Ref. 2010 - Vila Lenzi -

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

R$ 500.000,00
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EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS

Cozinhas

planeiadas?
É na

Cedro Móveis.

NOVO ENDEREÇO:
AV. MARECHAL
DEODORODA
FONSECA, 1698
(EM FRENTE.
AOREGISTRO
DE IMÓVEIS)

PLANTÃO: 8431-0062
\

NOVOS TELEFONES: 3370-0888 • 3275-0077 • 3275-0500

CÓD. 70.1 - TERRENO
NO ÁGUA VERDE PRÓX.
IGREJA SÃO JUDAS.
RUAASFALTADA
450M. R$ 75.000,00

CÓD. 20.1 - FLAT HOTEL
SAINT SEBASTIAN
R$ 130.000,00.

CÓO. 55.1 - TERRENO
NO RIO MOLHA ct 319.706M2.

R$130.000,00GALPÃO COMERCIAL Cf 540M2 - PRÓX. AO CENTRO. CONSULTE-NOS!
14.1 - CASA DE ALVENARIA NO

AMIZAOE - PROX.SALÃO AMtZAOE

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



IMÓVEIS

COMPRA I VENDE
Fone/Fax: (47) 3373·3404
E-mail: vendas@imobiliariaws.com.br
Clr.���Ii�MIã''I[4JII.{!;2I.i
www.imobil iariaws.com.br

iWS
. , .

Imovels
Rua: Norberto Silveira Junior 233 Centro Guaramirim SC

•

AmizadefGuaramiri
m linda casa em

alvenaria com 1 suíte
com closet, 2
.quartos, sala, copa,
cozínha, lavandería e

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

ref 0080 Centro/Guaramirim vende-se casa em

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

padrão commóveis sob medida. Galpão com

465m' eterreno com 465m2• R$ 400.000,00

comercia/residencial com 2

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

terreno 1.288,60m'

Ref 0079 ÁvaifGuaramirim vende-se
casa ern alvenaria, com 4 quartos, sala,
cozinha, banheiro, área de serviços e

garagem. Casa toda murada com 144m'
e terreno com 450m'. R$ 90.000,00

Ref. 0018 CENTROfGUARAMIRIM
vende-se lihda casa no centro de

guaramirim cf 1 suite, 2 quartos, sala de
estar, sala de jantar, sala de tv, cozinha, 4

banheiros, garagem e ampla area de
festa. casa cf 390m' e terreno cf 542m'.

R$ 350.000,00

Ref. 0014 AVAlfGUARAMIRIM Vende-se
casa em alv alto padrão, 01 suíte master
+ 02 qtos, aquecedor solar, sistema de
ar condo central pronto' pf instalar ótimo
acab., piso termico, sistema de alarme,
chur. e 02 vagas de gar., 146,22m' de
área constr. e terreno cf386,83 R$

ref 0010 ImigranlesfGuaramirim vende
se linda casa no bairro imigrantes, com
moveis embutidos contendo 2 quartos,

1 suíte, sala, cozinha, banheiro,
lavanderia e garagem. 160m' de área
construída e terreno com 308m' R$

Ref 0063 Amizade/Guaramirim Res. São Luiz.
vende-se linda casa geminada em alvenaria

nova, com 1 suíte, 1 quarto, sala, copa/cozinha,
lavanderia, garagem e churrasqueira. Casa toda

murada com 86m'. Financiavel pela caixa
economica federal. R$ 110.000,00 cada.

Financiamentos

CA'A:�:A
CAIXA ECON6MICA FEDERAL
Facilitamos seu crédito junto a CAIXA

* Casas Prontas
* Lotes a venda em

diversos pontos da cidade.
* Loteamentos Próprios

Anúncios com validade de 5 dias após a veiculação.

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

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

serviços, garagem,
área de festas e

piscina. 270m2 de área
construída terreno com

360m2. otimo

AmiiadefGuaramirim Residencial São

Luis, lotes cf ampla infra- estrutura,
pronta para construir. lotes com

escritura. um projeto a altura de seus

sonhos ruas pavimentadas e

arborizadas, passeio estilo americano,
praça urbanizada cf plyground e 67% de

area de floresta nativa.

Ref. 0013 AVAlfGUARAMIRIM linda casa

.
no bairro Avai com 3 quartos 2 banheiro
sala cozinha area de serviços garagem e

area de festas 60m' de area construida e

terreno com 306m'. casa financiavel pela
caixa economica federal. R$ 80.000,00

TERRENOS

• Ref. 0046" MASSARANDUBA
area de terra com

283.000,00m2

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

• Ref. 0053 VENDE-SE
CHACARA EM GUARAMIRIM

/BRUIDERTHAL, com 200.000
m2 de area, com mata nativa, 2
lagoas, nascente de agua,
otimo para lazer,há 2.000
metros da rodovia do arroz.

R$ 168.000.00.

• Ref 0072 Avai/Guaramirim
vende-se terreno com 366m2.
R$ 42.500,00

• Ref 0082 Ilha da

Figueira/Guaramirim vende-se
terreno na entrada da Ilha da

Figueira com 5.000m2• terreno
com escritura, ótimo para
galpão. R$ 260.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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3370·1122 19117--1122
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

Bairro Amizade, com
1 suite, 2

dormitórios, cozinha
mebiliada, bwc

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

Ref 1006- Casa no

Bairro Amizade,
Loteamento Wille de

_ Lyon, com 1 suite, 2
dormitórios, bwc social,

sala de estar, jantar,
cozinha, área de

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

Ref 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!

�:ti:�!Wl
'Ref. T 5001- Barbada - Guaramirim -

Amplo Terreno com 200.000 m', com

nascentes, ideal para chácaras. Aproveite
por apenas... R$ 86.000,00.

Festas. Por R$ 260.000,00

kP"Pi"''F'�-.iW@'--�t_j_.c.riiii "cAiSiWW1?,__,�tiB-I'_'\Wms_A�1�lll!!mRq!fw.riK�_�Jm_kL_x, .,. ��M'Y"»'''�'»>',,, ',' .WllitlfulftlliWMWLWi�%'t'fmWk
'Ref. AN 1002 - Baependi - Apartamento 'Ref.R29 - Amizade - Casa( 36 m') - 2
Novo .(98 m') cl suite e 1 dormitório, sala,' Dormitórios, Sala Estar, Cozinha, BWC. Por

.

copa, sacada com churrasqueira, bwc, apenas ... R$ 60.000,00
garagem, ótima localização. Entrada: R$ , Ref. R44 -lilia da Figueira - Casa (95m')

,.__�����������_, 36.000,OOrestanteem24X. - 3 Dormitórios, Sala estar, Cozinha, BWC,
, Ref. A31 - Balneário Camboriú -

Lavanderia, Despensa, 1 Garagem. Por: R$
Apartamento - No Centro com: 1 Suite, 2 130.000,00
Dormitórios(todos com. sacada), Sala, 'Ref. R33 - Jaraguá Esquerdo - Casa
Cozinha, 1. BWC, Lavanderia, Churrasqueira, (61m') - 2 Dormitórios, Sala estar, Copa,
Sacada, PIscina Coletiva. R$ 600.000,00 Cozinha 2 BWC Lavanderia. Por:
, Ref. A27 - Czerniewicz - Apartamento 115.000 00

'

(98m') -. Suite, 2 Dormitórios, Sala Jantar, 'Ref. R5'0-Nereu Ramos-Casa(65m') _ 3
Lavandena, �ozlnha, BWC, Churrasqueira na Quartos, Sala Estar, Cozinha, Copa, 1 BWC.
Sacada, Salao festas, Garagem individual pi Por apenas ... R$ R$ 65.000,00
um carro. p.or: 130.000,00 'Ref R52 Est ada No a C (150m'), Ref. A48 - Vila' Nova _ Apartamento '. -:- r v - asa. -

(112m') _ 1 Suite, 2 Dormitórios, Sala Estar,
3 Dormitónos, Sala Estar, Cozinha, Copa, 2

.._�����;__c'-����_,

Sala Jantar, Cozinha, 1 BWC, Lavanderia, BWC,_Lavanderla, Churrasqueira. Por: R$

Churrasqueira na sacada, Salão de festas, !20.000,00
Elevador. Por: R$150.000,00 Ref. R39 - Jaraguá Esquerdo - Casa

'Ref. A300 _ Piçarras (Centro) _ (140m') 1. Suite, 2 quartos. Sala estar e

Apartamento (142m') - 4 Dormitórios, Sala jantar, Cozinha, Copa, 1 BWC, Lavanderla..
Jantare Estar, Cozinha, 2 BWC. 2 Sacadas, Despensa, 1 Garagem tndlvlduat.

Churrasqueira Individual. Por apenas: R$159.000,00
130.000,00 'Ref. R33 - Barra Velha (ltajuba) - Sobrado

'Ref. A35 - Centro - Apartamento - Suite, 2 (300m') - 2 Suites, 4 Dormitórios, Sala

DormitMos Sala Estar Sala Jantar Cozinha 1 jantar, Sala estar, Cozinha, 3 BWC,

BWC, Chu;rasqUeira 'Interna, Churrasqueira Lavanderia, Sacada. Próximo ao mar. R$
Coletiva, Sacadas, Piscina Coletiva, Salão 200.000,00

. Compra· Vende - Aluga· Administra seu Imóvel é Condomínio

Ivana I:apraro
Corretora de

Imóvei!i
Ref 1210- Casa no

Bairro Vila Rau, 1

suite, 2 quartos, bwc
social, copa, cozinha,
sala de estar, área
de serviço,
churrasqueira,
garagem.
Preço R$ 172.000,00

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

Rel1 001- Casa no

Bairro Amizade, 1
suite, 2 quartos, bwc
social, sala de estar,
jantar, cozinha, área
de serviço, área de

festa, garagem para
2 carros. Preço
R$ 275.000,00

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

AMARAL
IMÓVEIS

Sala Com. reI.
.

003 -

Sala ampla no

CenlrQMéd;cO
Odon!., com
aprox. 90m' e
02bwc.
Bairro: Centro.

Casa ref. C-DD3 - 02

quartos e demais dep.
Rua Florianópolis, 249 -

Schroeder
Apto ref. 003 -

01 suíte + 02
quartos e
demais dep. Rua
Marlin Stahl,
551 - Bairro:
Vila Nova.

AplO rei. 002 - 02 quartos e demais dep.
Rua Gov. Jorge Lacerda, 293 - Bairro:

Centro
'

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



IMÓVEIS

COMPRA - VENDE - ALUGA - ADMINISTRA

���
www.itaivan.com.br
e-mail: itaivan@itaivan.com.br

PROJETOS ARQUITETÔNICOS I INTERIORES

REFORMAS I ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS

IMOBILIÁRIA
TERRENOS '

.

Ref 6319 - Vila Nova - Casa Alv c/ forro de
madeira c/ 234.00m' - suite - 3 dorm - 2 bwc
- sala estar/jantar - sala tv - copa/coz -Iav

dep. - gar - poço semi-artesiano -

RS175,000,00

Ref 6305 - Czemiewicz - Sobrado c/ 320 m'
Suite c/ closet e sacada- 2 dorm 1 c/ sacada -

bwc - sala -Jntírna tv/estar/jantar - escritório -

lavabo -coz -Iav - churr -·R$365.000,00

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

toda murada - RS60.000,00

Ref 6325 - São Luis - Casa Alv. c/ 183.50m' -

suite - 2 dorm - coz - sala estar/jantar - bwe -

lav - churr - gar - R$160.000,00

Ref 6294 - Amizade - Casa Alv. c/ 120,79m2 - 4
dorm - bwc - sala estar/tv - copa - coz - lav -

salão de festas c/churr + edlcola c/56,00m2 - 3
dorm - bwc � coz -Iav - R$115,000,00 - Entrada

R$85.000,00 + Saldo parcelado

Ref 5979 - Czemiewicz - Casa Alv. c/
190.00m' - suite - 2 dorm - bwc - copa - coz -

lav - gar - despensa - terreno de esquina -

aceita troca por casa de menor valor -

R$290,000,00

CA�AS NOVAS· "

'
"

"

,-'
,

.

Ref, 6304 - Nereu Ramo�Alv. Nova c/
95,40m2 - Lot. Resd. Demathé - 3 dorm - bwc
- sala estar/jantar - eoz - lav - gar - pronta para

morar R$119,000,00
.

Ref. 6263 - Nereu Ramos - Lot. Demathé -

Casa Alv. em costr. c/ 89,50m2 - 3 dorm - bwc
- sala estar/tv - copa - coz - lav - gar c/ churr

R$125,000,00

Ref, 6273 - Amizade - Lot. Ville de Lyon - Casa
Alv. em Cosntr. c/ 134,80m2 - Suite - 2 dorm
bwc - sala estar/jantar - coz - lav - churr - gar
p/2 carros, pronta para morar - R$210.000,00

Ref. 6254- João Pessoa - Lot. Marajoara -

Sobrado Geminado em Constr. c/ 111,61m2-
Suite - 2 dorm - bwc - lavabo - sala estar/
jantar - coz - lav - gar -pronta para morar

R$127,000,00 cada

4640 - Vila Baependi - Ed. Gabriely - apto c/
1 01.31m' - Sufie - 2 dorm - bwc - sacada - sala
estar - copa - Cal - lav - gar - R$115,000,00

Ref 4602 - Nova Brasília - Ed. Mathedi II - Apto
c/ 88,01m2 - 3 dorm (1 c/ closet c/ móveis) -

bwc c/ móveis - sala estar/jantar - eoz

americana - lav - 2 vagas gar - R$105,000,00

Ref, 4642 - Vila Lalau - Apto 101,88m2 - 2
dorm - bwc - sala - sacada - copa - coz - lav -

desp, - gar - R$95,000,00

Ref 4575 - Nova Brasilia - Apto c/ 18.66m' - 2
dorm - bwc - sala estar/jantar c/ sacada - coz

c/ móveis embutidos - lav - 2 vagas de gar (1
coberta e 1 não) - R$11 0,000,00

Ref 4628 - Vila Baependi - Ed. Mariana
Cristine - Apto c/ 134,41m2 - 3 dorm - bwc
saia estar/jantar - sacada - coz - lav - gar -

R$130,000,00

Ref 4620 - Czemiewicz - flat saint sebastian -

suite 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 - Cal - 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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Enge!!?£_J
2{)�

CONSULTE OUTRAS OPÇOES!
www.engetecimoveis.com.br

engetec@engetecimoveis.com.br

Rua Pe Pedro Francken, 253

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

REFO03 - Blumengarten - Casa cf 1
suíte + 2 quartos, sala de estar e jantar,

cozinha solrmedida, área cf chut,
garagem pi 2 canas. Toda legalizada,
pmnta pi finanéiarl R$ 21 0.000,00

REF035 - Res. Dynael - Apto com

2 qtos, sala, sacada com

churrasqueira, cozinha: área de

serviço, garagem. R$ 90.000,00

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.

REF026 - Chácara em Nereu
Ramos com 4 Lagoas,

185.000m'. R$ 165.000,00

REF027 - Jaraguá Esquerdo:
Linda vista, próximo ao Condo
Azaléia. Lote com 342m' de

esquina. R$ 65.000,00

REF018 - Nereu Ramos - Casa
com 3 qtos (1 suíte), sala,

copa/cozinha, garagem, chur., 3
bwc

.

s, lavanderia, galpão
comercial com 1 DOm', 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

Haus
imóveis

REF955 - Ponta Comprida - Área
com 80_000m2 - R$ 180_000,00

REF945 - Rio Branco - Lote com 570,75m' com
casa de madeira com 2 qtos, bwc, sala, cozinha,

. despensa, garagem. R$ 30.000,00

com 2 qtos, sala, cozinha, área de

serviço. Mais área em construção
com 47m2. R$ 65.000,00.

REF024 - Vila Rau - Lote
com 3500m2 - Próximo a

UNERJ - R$ 350.000,00

REF041 - Lote em Corupá,
plano, escriturado, 20 x 30

�

(600m'). R$ 30.000,00

RÉF947 - Nova Esperança - 2 casas no mesmo

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

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

REF940 - Vila Amizade - Casa em alvenaria com

2 qtos, bwc, sala, copa I cozinha, área de

serviço, garagem. R$ 75.000,00

REF948 - Vila Amizade - Casa mista com 70
m-sendo 2 qtos, bwc, sala, cozinha, bwc,

lavanderia, garagem. R$ 70.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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VENDA

www.atlantaimoveis.com

rejane@atlantaimoveis.com
Rua Barão do Rio Branco, 373

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

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

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

,serviço, sacada cl
churrasqueira
1 vaga de garagem
e hidrômetro individual

�úkncial {ljpen
Apartamentos:

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

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

ENTRADA + PARCo DIRETO COM A
CONSTRUTORA.

Localização: VILA NOVA.

cozinha, área de
serv, sacada com

churrasqueira,
1 vaga de garagem.

+ garagem

Preço aparlir de
R$ 79.900,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



IMÓVEIS.
2004 - EXCELENTE TERRENO
CENTRAL Cf 2.294,52M2. CaNO. RES.
FECHADO. R$ 315.000,00
2006 - TERRENO CENTRAL

(SERVIDÃO) Cf 789,90M'. R$
190.000,00
2010 - TERRENO CENTRAL cf
337,50m2 (13,50 x 25). R$
160.000,00
2162 - CZERNIEWICZ - Próx. PAMA cf
406m2 (15 x 27,06). R$ 85.000,00
2195 - ILHA DA FIGUEIRA - Próx.
Indumak. Linda Vista da cidade, cf
856m2 (29,60 x 21 x 41,50 x 40). R$
93.000,00
2225 - TERRENO - íNICIO JARAGUÃ
ESQUERDO - EXCELENTE

LOCALIZAÇÃO Cf ÁREA DE 2.652M2.
R$ 180.000,00
PRAIAS
2437 - TERRENO Cf 454,55M2 (15,50
X 21,50) - LOT. RADUN - BARRA
VELHA. R$ 28.000,00
2438 - PRAIA ITAJUBA - LOT. SEREIA
DO MAR - 750mts do mar. Terreno cf
15,90 x 19. Entrada de R$ 2.000,00 +
60 parcelas

-:
...

:!!
õ
o

U
w
a:
I,,)

3275·5000 \\
Quer ver maiS?

consUlte:
www.girolla.com.br

Plantão: 9979·7750

IMÓVEIS R. BARÃO DO RIO BRANCO, 650 - CENTRO - JARAGUÁ DO SUL - SC

1177· CHICO DE
PAULA - CASA DE
ESQUINA, terreno
cf 416,60m' - casa

cf 120m'.
R$160.000,00

cf suíte master + 3

qtos, piscina, ampla
área de festas.
Possibilidade de troca
por área construída.
R$ 795.000,00

CASAS
600 - VILA NOVA R$ 2.805,00
604 - ÁGUA VERDE R$ 455,00
606 - RIO CERRO R$ 2.855,00
607 - CENTRO cf suíte + 2 quartos.
R$1.505,00
611 - NEREU RAMOS Cf 3 quartos -

R$ 545,00
619 - RIO CERRO R$ 2.005,00

. 621 - RIO CERRO R$ 685,00
622 - VILA LENZI R$ 455,00
623 - VILA NOVA R$ 2,205,00
625 - VILA RAU 3 quartos R$ 555,00
628 - NOVA BRASILIA 3 quartos R$
605,00
629 - SÃO LUIZ 2 quartos R$ 455,00
632 - VILA NOVA R$ 805,00
638 - NOVA BRASILIA Cf suite + 2
quartos. R$ 855,00
640 - ÁGUA VERDE Cf 3 quartos. R$
505,00
642 - CZERNIEWICL· "1 quarto R$
305,00
645 - VILA LALAU - cf 3 quarto R$
685,00
647 - BARRA DO RIO CERRO cf 02
quartos R$ 425,00
650 - ESTRADA NOVA - 1 quarto. R$
215,00
651 - NEREU RAMOS - cf 2 quartos.
R$ 430,00

4

'1100 -

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

SOBRADO EXCELENTE PADRÃO
1108 - SOBRADO, Barra do Rio Cerro, cf 290m2, terreno cf 587,73m2 -1

'

suíte master + 2 suítes + 2 qtos, área de festas cf chur., fogão a lenha,
piscina. R$ 450.000,00

1252 . Sobrado
cf 238m2, terreno
cf 450m2 - 3

qtos, área de
festas com

churrasqueira.
R$ 260 mil
Aceita apto de
menor valor na

negociação.

2007 - TERRENO CENTRAL
EXCElENTE LOCALIZAÇÃO cf
1680m2• R$ 1.600.000,00

-c,

APARTAMENTOS
654 - VILA NOVA - cf suite + 1
quarto R$ 835,00
658 - CENTRO Cf 02 DORMITÓRIOS -

R$ 615,00
659 - CENTRO Cf 01 DORMITÓRIO
SEMI-MOBILIADO R$ 555,00
660 - CENTRO Cf 01 QUARTO - R$
555,00
664 - CZERNIEWICZ Cf 02 quartos -

R$ 425,00
667 - CZERNIEWICZ Cf suíte + 02
quartos - R$ 625,00
668 - CENTRO Cf 02 quartos - R$
455,00
669 - VILA NOVA Cf 1 quartos - R$
385,00
672 - CZERNIEWICZ cf 02 QUARTOS
R$ 00,00
674 - CENTRO cf 1 quarto. R$ 425,00
677 - BARRA DO RIO CERRO - cf 02
quartos R$ 615,00
678 - AMIZADE - cf 01 quartos R$

• 375,00
679 - CENTRO - cf suíte + 02 quartos
R$1.005,00
681 - CENTRO cf 1 quarto, R$325,00

.

686 - NOVA BRASíLIA cf 3 quartos R$
585,00
689 - JARAGUÁ ESQUERDO cf 2
quartoS, R$ 675,00
690 - CENTRO cf suite + 2 quartos
R$ 955,00

.

692 - VILA LENZI cf 1 SUíTE + 1

quartos R$ 485,00
693 - AMIZADE cf 02 quartos R$
500,00
696 - CENTRO cf 01 quartos R$
405,00
699 - VILA LENZI cf 02 quartos R$
485,00
700 - CZERNIEWICZ cf 01 suíte + 2

quartos R$ 605,00
701 - VILA RAU cf 01 quartos R$

.

435,00

3016 - APTO CENTRAL (ED KLEIN) cf
suíte + 2 qtos, sacada cf

'churrasqueira, prédio cf elevador.
R$ 170.000,00

1162 - CZERNIEWICZ, Sobrado
(inacabado) cf 193m2 - terreno cf
450m2• Tem como tránstormar
em 3 aptos. R$ 180.000,00

2150 - CHICO DE PAULA
Lcrearnento Firenzi - Terreno Alto -

sem benfeitorias, cf 350m2.
R$ 40.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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J. SANTOS FILHO Construtora e Incorporadora
j.santosfilho@terra.com.br

._________...� Uftik1:@�mJ�._._-",_._---�_._--

TERRAPLENAGEM
Caminhão e retroescavadeira

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

Juliana Majcher Santos
Protocolo 2008.24.02.00676

Jaéser Santos
Creci 14080

Corretores de Imóveis
julianamaj«;her@lena.com.br

�idencial�

l
Aptos com

i
__", •

-

Ff COZINHA
....,..--:;!!I""1t'InI • rr MOBILIADA::1;._1. .• rI TODESCHINI,fji.'lt&U I� I

•
.... suíte + 2 quartos,

BWC, sala
" estar/jantar,

cozinha, área de serviços, sacada com

churrasqueira, garagem. 95m2 área privativa. Apto
com suite + 1 quarto, sala estar/jantar, BWC,
cozinha, área de serviço, sacada c/ churrasq.,
garagem. 72m2 área privativa. ENTREGA: 12 meses,
Entrada +
parcelamento diretos
com a construtora.

CONDiÇÕES
ESPECIAIS DE
PAGAMENTO.

Residencial Layne Fernanda

.,
�-' ,�,� ,

m;" Ür
�.

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!

Aptos com suíte + 2 quartôs, BW ,-cozinha,
sala estar/jantar, área de serviço, sacada cf
churrasq., garagem. Centro. A partir de

R$ 120.000,00 Entrada + pare.
Entrega: Ago 2009. Últimas unidades. .. ... ,,' ...

CONSULTE-NOS SOBRE OUTRAS OPÇÕES DE APARTAMENTOS PRONTOS PARA MORAR. CASAS E TERRENOS.

..

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!

!
-- .�."" ..-

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

até 50 meses, direto com a construtora.

;7\
?

"
f'

I I:

,
II

111

Agende uma Visita
pelo fone 47 3275-1447

Aptos com 2

quartos a

partir de
R$ 79.900,00.
Entrada +
parcelament
o em até 50
meses,
direto com a

construtora.

Localização:
Vila Nova

Entrega:
Jan 2010

Terreno com 800m2 a 1 km do cernre.
Linda vista para a cidade! Oportunidade

única. Consulte-nos.

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

-Locahzação privilegiada em local nobre,
na rua 13 de maio (Champagnat) .,'

-Financíarnento Direto com a Construtora

1;. Ap ar tarn en to s
II>

-. e
DORMITÓRIOS

sendo í suíte

Visite nosso site:
www.hexagonalengenharia.com.br

HEXAGO
engenhafia&construçõE!.s

Construindo qualidade de vida

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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.
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,

IMOVEIS õ
W
IX
o www.imoveiscidade.com.br

Residencial.
VicenzlA partir de*

R$639 r?e�saiS
Direto com a construtora

* Otima locafização
* Sacada com Churrasqueira
* Area de lazer
* Garagem .Coberta
* Alrtão Eletrônico

No Centro
de Joroguó!

(Próx. antiga
Marcatto Chapéus)

Grãi1Ramá

6025�TERRENO
Cj348 M:
JARAGUA

ESQUERDO -

R$ 55.000,00
-

TERRENO DE

ESQUINA,
COMERCIAL,
PRÓXIMO DE

EMPRESAS.

REF. 200:1. . APTO. TIPO :1; 2 QUARTOS. SALA
ESTAR/JANTAR. BWC, SACADA C/ CHURRASQ.,

COZINHA, ÁREA DE SERViÇO, GARAGEM.

APTO. TIPO 2, 3 E 4: SUiTE + 2 QUARTOS, SALA
ESTAR/JANTAR, COZINHA. ÁREA DE SERViÇO,
SACADA C/ CHURRASQUEIRA, awe, GARAGEM.

�

Entrada + Saldo parcelado em oté SOx

REF. 1055 - TlFA MARTINS - R$ 115.000,00
CASA 61M2. 2 QUARTOS, BWC, SALA, COZINHA,
ÁREA DE SERViÇO + ÁREA DE FESTAS C/30M2
CONTENDO CHURRASQUEIRA, COZINHA E BWC .

.

PODE SER FEITO FINANCIAMENTO BANCÁRIO.

RÊF. 1056· JARAGUÁ ESQUERDO -

R$ 159.000,00 - CASA C/ 139.66 W, 1 SUíTE
C/ HIDRO, 2 QUARTOS, SALA, COPA, COZINHA
MOBILIADA, ÁREA DE SERViÇO, BWC SOCIAL,

DISPENSA, SALA INFANTIL E GARAGEM.

Financiamento direto com a construtora.

--

REF. 2004 - BAEP£NDI - R$12O.OOO,OO
APTO. 1 SUíTE, 2 QUARTOS, SALA P/
2 AMBIENTES,BWC SOCIAL, COZINHA,

ÁREA DE SERViÇO, GARAGEM.

.1'068 - CASA -131M>· NEREU RAoMOS
R$ i25.000,OO-CONTENDO 3 QUARTOS,
2 BWC 'S, SALA, COPA, COZINHA, ÁREA DE

SERViÇO, GARAGEM.

CONSTRUTOfitÁ

� .. íiifEL - BAEPENDI-
REF. 2019

- RESIDENC;;'; AP'TOS. Cf 2 QUARTOS,
A PARTIR DE R$ 75.00�HA· ÁREA DE SERViÇO,

+ BWC, SALA. COZI ENTREGA NOV.(2009
VAGA DE GARAGEM.

REF. 7005 -:sITIo .Cf
40,181M' • CORUPÁ

R$ 220;000..00-
CONTENDO CASA C/

APROX. 200M2,
3 QUARTOS, SALA,

COZINHA, ewc, ÁREA
DE SERViÇO, ÁREA DE

FESTAS, GARAGEM.
SEIS MIL PÉS DE

BANANA, 500 PÉS DE
EUCALIPTOS.'

REF. 1.'066 ·'CASA
-C/ .lI.2Ol'II2-
CORUPÁ-

RS .12G;I)OO.OO
CONTENDO
2 QUARTOS,

COZINHA, ÁREA
DESERVIÇO,

BWC. VARANDA,
ÁREA DE FESTAS,
GARAGEM. POD£

SERfiEfTO
FINJliNCIA_O
'BANCÁRIO.

�.
REF. 1.057 - JOÃO PESSOA- - 123 W
R$ :115.000.00' EXCELENTE CASA DE
ALVENARIA C/ 3 QUARTOS. SALA,

COPA/COZINHA, AREA DE SERVIÇO, ÁREA DE
FESTAS. GARAGEM P/ 2 CARROS.

REF• .1Q59 -ILHADARGUElRA
RS .130.000,00CASA C/90M2,

3 QUARTOS, SALA, COZINHA, ÁREA
DE SERViÇO, GARAGEM, awc.
TERRENO C/ 516.84 M'.

REf• .:t£I6J.I
CASA-Cj121JiP
:SCHI!IOEEIER -

RS .!I.l'0;OOO.a'O
CONTENDO
i surrt,

2QUARTOS,
COZINHA, BWC

SOCIAL, SALA,
GARAGEM,ÁREA
DESERVIÇO.

REF,6022 -ILHADA FIGUEiRA- 2.600M2 - R$ :1.50,000,00
REF.6026 - SÃO uss - TERRENO C/ 325 MO. R$ 58.000,00

REF.6020 - AMIZADE - C/350M2 - R$ 38.000.,00
6028· TERRENO ÁGUA VERDEc/ 756M2 - 'R$ 95.000,00-

PRÓXIMO AO POSTO MARCOLLA.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Compra, Vende, Avalia, Aluga, Administra
Casa, Lote, Apartamento, Chácara .

www.bartelimoveis.com.br
(47) 3275-1133 I PLANTÃO 9658-5584
Rua Exp. João Zapella, 88 - Centro - Jaraguá do Sul

Ref.174.1 - Casa no Jaraguá Esquerdo
com 04 quartos, 02 salas, cozinha,

copa, bwc, lavanderia, garagem e salão
de festas. R$ 250.000,00.

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. 180.1 - Sobrado na Nova Brasilia
com 02 suites + 02 suites americanas
+ 02 quartos, 2 bwc, sacada, 03 salas,

01 escritorio, 01 lavabo, cozinha,
lavanderia e garagem. R$ 350.000,00.

.� 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. 161.1 - Casa no Jaraquã Esquerdo
com 01 suite + 02 quartos, sala,

cozinha, bwc, lavanderia e garagem.
R$ 215.000,00.

e-

Ref. 143.2 - Apto no Czerniewicz - Ed. Layne
Fernanda - 01 Suite + 02 quartos, sala 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.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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• Compra • Vende • Aluga • Administra

,

CRECI643-J

Apartamentos com áreas estimadas de:

41\1STISTA LOri'

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

conceito de LOFT, sem paredes fixas.

l TIPO 1

I Área Total - 75 m2

I Área Privativa - 40,75 m2
1

�__1!!"1111

TIPO 2
Área Total - 69,ào m2

Área Privativa - 36,90 m2.

3371-1500
Rua Reinaldo Rau, 58 - Centro - Jarag�á do Sul - SC

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

\Oe",ce1='66 .

S INFORMAÇÕES 00 IMÓVEL
ütW\�\ .

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

CASASAPARTAMENTOS TERRENOS CASAS/APARTAMENTOS
Ref. 1871 • Casa ·Amizade· 2 dormitórios, sem garagem. R$ 65.000,00
Ref. 801- Estrada Nova· casaalvenaria R$ 70.000,00
Ref. 1 001 • Jaraguá 99-3 dormitórios, sala, cozinha, bwc. R$ 75.000,00
Ref. 2221- Vila tenzí- 2 dormitórios, t bwc, garagem e demais dependências R$
75.000,00
Ref. 1991 -casa -João Pessna- 2 dormitórios, bwc, garagem· R$ 80.000,00
ReI. 2211 • Casa de madeíra- Jaraguá Esquerdo· 3 dormitórios, 2 salas, 1 bwc,
garagem R$ 85.000,00
ReI. 1401 • Barra Velha· casa5 dormil.demais depend. R$ 85.000,00
ReI. 2111- casa- Guaramirim· 4 dormitórios, 1 bwc, garagem R$ 85.000,00
Ref. 1672 • Vila Lalau • apto em construção, Residencial Vermont, com 2

dormitórios, sacada c/churrasqueira, garagem, a partirR$ 85.000,00
ReI. 21 01 • Schroeder· semi acabada, 3 dormitórios, bwc, garagem R$ 90.000,00
ReI. 1701 • Água Verde, 2 dormitórios, cozinha, bwc, lavanderia R$ 95.000,00
Ref.541 -una da Figueira . casa alvenaria- 65m' • terreno com duas casas- casa
madeíra- 57m' terreno escuna- R$11 0.000,00
Ref.2161- Figueira -3dormitórios, 1 bwc, garagemedemais dep. R$110.000,00

. Re1.1901-Rau-l suite, 1 dormitório, bwc, garagem p/dois carros. R$110.000,00
ReI. 2071 - Apto· Jaraguá Esquerdo· 1 Suíte, 1 dormitório, 1 vaga de garagem R$
117.000,00
ReI. 2041- tasa- Vila Lenn- 2 dormitórios, R$120.000,00
ReI. 1091- Casa3 dorm. 2bwc, 2 salas portão eletr., piscina R$125.000,00
ReI. 1241 • Vila Nova· casa 130m2 madeira- R$130.000,00
ReI. 1661 • Centro· apto em construção, Residencial Aquarela, com 1 suite, 2
dormitórios, cozinha, garagem, sacada c/cnur. c/119m'. R$140.000,00
ReI. 1841 • Araquari· Sobrado com 3 dormitórios, 3 bwc R$140.000,00
ReI. 1811 • Chico de Paúla • Casa mista com 3 dormitórios, 2 salas, área de festas
c/churrasqueira e piscina R$160.000,00
Ref.581 • Casa· Sobrado- Chico de Paula- 3 dormitórios, garagem p/2 carros R$
160.000,00
ReI. 831 • Vila Lenzi- 5 quartos, sala, copa, bwc, suite, chur., cozinhaR$180.000,00
Ref. 11 01 • Centenário· 2 casas no mesmo terreno 150m'+70m' R$180.000,00
ReI. 1512 • Casa • Barra Velha . Sobrado c/ suite, 2 dormitórios, lavabo,
churrasqueira R$ 200.000,00
ReI. 2141- tasa- Figueira· Sobrado c/ suite, 3 dormitórios, 2vagas de garagem
R$ 21 0.000,00
Ref.2231 . casa- Rio Molha· suite, 3 dormitórios, 2 BWC, demais dependeências
R$ 220.000,00
ReI. 1831 • Chico de Paula, 4 dorm., 2 bwc, 2 vagas de garagem R$ 245.000,00
ReI. 1211- casa- Vila Lenzl- Suite, 2 dormitórios, churrasqueira R$ 230.000,00-
ótimo para ponto comercial.

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

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

_ Edson Müller CRECI: 8530

IMÓVEIS
Investimento Seguro

f'
Imoveis@mullercorretor.com.br I www.mullercorretor.com.br

Ref. 2001 • Apto • Vila Nova c/ 1 suite, 2 dormitórios, 1 vaga de garagem R$
250.000,00
Ref. 1511 • Barra Velha· sobrado "alto padrão" R$ 260.000,00
ReI. 1041- Barra Ve,lha· 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 paêrão "interno inacabado" prox recr. Marisol
R$ 385.000,00
Ref. 2121 • Área· João Pessoa- 7500m2- com uma casa com 3 donn. R$ 400.000,00
Ref. 281- Penha-casa aito padrão "frente p/ o mar" R$ 550.000,00
Ref. 1571 • Centro sala comercial ótimo para cllnica, c/255m' + 2 aptos 275m' +
sobrado c/piscinaR$I.000.000,00

TERRENO
Ref. 774/775- Jaragua Esquerdo -prox-arena - R$ 80.000,00
Ref 431 • Jaragua Esquerdo- R$ 45.000,00
Ref. 1731 • Jaraguá Esquerdo R$ 46.000,00
Rei.514 • Chico de Paula- terrenos 432m' R$ 47.000,00
ReI.1801·· ÁguaVerde-455m2R$58.000,00 .

Ref.1961- Ierrenn- Chico de Paulo 350,00m2 R$ 55.000,00
Ref. 1951 • terrene- Chico de Paulo 392,00m2 R$ 55.000,00
Ref. 1541 • Rau - terreno 360m' R$ 58.000,00
Ref. 2021- Vila Lenzl- 406m'· R$ 60.000,00
Ref. 2081- Vila Lenzi :406m2 R$ 60.000,00
Ref. 2181 • Figueira - 306,00m2 - R$ 65.000,00
Ref. 1252- Chico de Paule- 445.50m2 R$ 75.000,00
Ref. 852 ·lIha da Figueira - terreno 1300m' R$ 71.500,00
ReI. 1681- Ilha da Figueira - 370.80m2 R$ 75.000,00
Ref. 1531 -llha da Figueira· terreno 385,17m'· R$ 76.000,00
Ref. 2201- Barrado Rio Cerro - 387,30M2 R$ nooo,oo
Ref. 2202- Barra do Rio Cerro - 387,30 m2 R$ 77.000,00
Ref. 1532- Ilha da Figueira· 503.30m2 R$ 90.000,00
Ref. 1941- Vila Lenzi 250.000m2 R$ 250.000,00

SíTIO / CHÁCARA
Ref. 861 - Molha/Massaranduba - 260.000m' R$ 95.000,00
Ref. 551- Corupa-l casade alv. "estilo chale" -40.779,00m· R$1 05.000,00
Ref. 741 • Rio da Luz· 2 casas c/72m', em alv., água corrente - 6.200m - R$120.000,00
Ref .1141 - Garibalde - area de 5777m2 com casaR$ 220.000,00
Ref. 1741 -Garibaldi 75000m2 R$ 320.000,00
Ref. 663- Massaranduba -7lagoas casas, area defesta 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.

Cód. 1028 VENDE CASA Vila Lenzi -

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
construída: +/-m' Terreno: 1.100,00m',
3 quartos, 1 su�e, R$ 650.000,00 avista
Cód. 2005 VENDE APTO - Nova Brasília
- 3 quartos. R$ 140.000,00 aceta

+---'-=,"",,====-'--1 terreno, casaou carro no negócio.
Cód. 2008 VENDE APTO Czerniewicz
Flat c/mesanino Edí!. Saint Sebastian.
R$130.000,00
Cód. 2010 VENDE APTO - Promoção
em Camburiú Barbada em Bal.
Camboriu ... l quadra do mar! R$ 210
mil, rua: 3604/165 ap. 302
Cód. 3001 Ilha da Figueira = Terreno
no Loteamento Heineck II. c/ 544 m2,
escnturado,R$ 50.000,00

I-=="';':'======"r,,= ":=':':':':�:;;';';':"';;';';;;";'=":"_"_ '- ---,+- -'-___, Cód. 3011 VENDE TERRENO São
Francisco do Sul- 264m', pronto para
construir R$ 11.000,00 ACEITA
CARRO NO NEGÓCIÓ
CÓ�< 3022 VENDE Terreno com

Gafpão Centro - Um galpão de +/-
600,00m 2um prédio de +/� 250,00 m

-Oterrenocom = +/-1.180,00m',
valorR$I.050.000,00
Cód. 3025 VENDE TERRENO com

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

Cód. 1046 VENDE casa na praia
Itaguçú - SFS - Praia Itaguaçú - Casa
com três pavimentos -land. Térreo
= lav., bwc, cozinha. copa, ante sala,
sala de estar, 1 bwc social, 2 quatros
com bwc, 2 and. Hall de escadarta, 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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INTER,IMOVEIS
INTER.MEDIÁRIA DE IMÓVEIS LTDA.

3371-2117
Acesse outras opções em nosso novo site

www.interimoveis.net

VENDE: GUARAMIRIM - Imóvel
Residencial e Comercial. Prédio
contendo 02 apartamentos cf 03

dormitórios e demais
dependências; 02 galpões em

alvenaria (conjugados) cf área total
de 712,00 m2. Terreno cf área de
7.228,34 m2. Rodovia BR 280-

Km 60 (Ao lado da Fameg)

ALUGA: VILA NOVA - Apart. NOVO, 3 dormit. (sendo
1 suíte), sala, coz., lavand., bwc social, sacada cl
churrasq. e duas vagas garagem. Residencial
D' Angelis (Próx. Igreja Rainha da Paz). Aluguel: R$
800,00
ALUGA: CENTRO - Apart. 2 dormlt, (sendo 01 suíte),
sala, coz., lavand., bwc social, sacada cf churrasq. e
garagem. Residencial Marina. Aluguel: R$ 650,00
ALUGA: ÁGUA VERDE - Apart. 3 dormt., sala, coz.,
lavand., bwc, sacada e garagem. Residencial Garcia.

Aluguel: R$ 470,00
ALUGA: CENTRO - Sala comercial cf móveis, ideal
para consultório, com área 108 m2. Av. Mal. Deodoro
da Fonseca (defronte Agência Caixa)

Seu imóvel está aqui.

(bJ
, HABITAT

" ti» ..

CRECI1583-J �
®VENDE ®ALUGA
®ADMINISTRA

www.imobiliariahabitat.com.br

3371.8009
PLANTÃO DE VENDAS 8405-6125

o prazer esta em cada
detalhe qual é o

tamanho do seu

sonho?

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

Ref: H.316· Terreno central próx. Scar. Area
totel; 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,OOm'. R$ 68.000,00

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

HELIANO
Corretor de imóveis

_.f��ii'�_.��,i; heliano@imoveisjaragua.com.br

www.imoveisjaragua.com.br
HELIANO Oribka (47) 8428-2835.
Prolocolo2008.24.02.00394 8412-8933

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

APARTAMENTOS
Ref 2010 apto 100m' Centro
em constr.
Ref 2017 apto 100m'
Czerniewicz
Ref 2015 aptos a partir de
94m'Centro

CHÁCARAS
Ref 3010 na Barra,
110.000,00m'
Ref 3011 na Barra,.
127.000,OOm'
Ref 3012 na Barra,
124.000,00m'
Ref3013 Schroeder 12.500m'

Corretor de Imóveis
CRECI . 13252 Compra, Venda, Locação e Administração

Chácara com

·1.462.500m2, contendo

,benfeitorias, 50 morgos
ide pastagem, 06
i tanques de peixes, 8
i nascentes e plantações.
'Corupá-SC, valor:

U..:.��9..:��,Q?:.

Chá d 1 8 000 2 01 Sobrado de alv., deacara e • m ,

282m', 03 moradias, 03
casa de alv. mais três

sala comerciais(110m').moradias, lagoas, terreno Lote 729m', fazendo
c e r C a do, 8 O % e m fundos para o rio, ótima
pastagem. Oi cavalo, 08 vista, propício pará
cabeças de gal:lo. Estrada clinicas e ótimo ponto
Rio Natal, Conupá. Valor R$ comercial. Valor R$
220.000,00. 280.000,00

'- .,. c... �.

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

. fundos, terreno encosta no

i rio. Localizada no Bairro

i Seminário, Corupá. Valor R$
.165.000,00.

Terreno com 4.000.0001;
m'. Localizado no Morro:
da Igreja. Corupá, pelo"
valor R$·1.600.000,OO. .'

I'

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

CORRETOR
DE IMÓVEIS

w:��;:Y-.
500.000,00

R$ 120.01i0,00
R$ 750.000,00
R$ 97.000,00
R$ 30.000,00
R$ 47.000,00
R$ 55.000,00
R$ 180.000,00
R$ 70.000,00
R$ 25.0011,00
R$ 250.000,00
R$ 45.000,00
R$ 35.000,00

003 - Santo Antonio, terreno com área de 89.268,00m' .

007 - Santo Antonio, com área de 62.352,00m'.
008 - Nereu Ramos, Br 280, terreno com 33.947,25m'.
115 - Nereu Ramos, terreno com 1.100,00m'.
020 - Corupá, terreno com área de 945,00m'.
036 - Nereu Ramos, terreno com 409,68m'. (terreno bem localizado)
045 - Vila Lenzi, com 450,00m' .

054 - Estrada Nova terreno com área de 89.000,00m'
065 - Santo Antonio, com área de 105.000,OOm'.
069 - Nereu Ramos, terreno com 337,50m'.
109 - Nereu Ramos, área de 11,470,00m' (ótimo pI indústria)
111 - Schroeder, terreno com área de 3.042,OOm'.
125 - Schroeder, terrenõcom 489,86m'.

TEL. 3370-6624 91 02-5299 www.deocarimoveis.com.br

APAIlIilOOÉN!6 � .=,' �

033 • Apartamento Daependi - condominia Bartel - com 1 suite, 2 quartos, semi- mobiliado
.

046 - Apartamento - Centro, com área total de 165,OOm'.

017 - Chico de Paula, casa de alv. cl 140,OOm' eterreno c/720,OOm' (aceita troca par outro imóvel)
024 - Vila Rau, sobrado cl 219,OOm' eterreno cl 390,OOm'. Mais uma edicula de 70,OOm'. Negociável.
040 - Água Verde, casa com 150,OOm' e terreno 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 10g,37m'. Aceita apartamento de 02 quartos, como forma de pagamento.
062 - Nereu Ramos - casa de madeira com 70,OOm' e terreno com 378,00m'.
074 - Nereu Ramos, casa de alvenaria com 1 08,OOm' e terreno com 322,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

080 - Vila lenzi, Sobrado cl 258,00m' e terreno cl área 418,12m'. aceita apto de (·)valor, casa ou terreno. R$ 280.000,00
104 - São Luis, sobrado com 199,00m' e terreno com 350,OOm' R$ 180.000,00
151 - Três Rios do Norte· casa em alvenaria com 90,00m' e terreno com 420,OOm' R$ 55.000,00
155 - DR 280, sentido Corupá, cl casa de alv. de 170,00m', lanchonete, mercado, borracharia, terreno cl área aprox. de

20.000,00m'. (aceita casa em Jaraguá). Valor a combinar
172 - Três Rios do Sul, casa de alvenaria com 167,OOm' e terreno com 498,40m'. R$155.000.00
175 - Nereu Ramos, casa de alvenaria com 72,OOm' e terreno com 378,OOm'. R$ 55.000,00
188 - Santo Antonio, sobrado com área de 170,OOm' e terreno com 2.500,OOm'. . R$100.000,00

SITIOS
. 026 - Santo Antonio, com área de 475.650,OOm'.
044 - Nereu Ramos,com área de 50.000,OOm', com casa, área de festa, rancho, lagoas.
123 - Santo Antonio - com área de 8q.OOO,OOm'. aceita carro na negociação.

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

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

ALUGUEL
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CONSULTE- NOS SOBRE OUTROS IMÓVEIS.

(47) 3373.1343
9923.4221
PLANTÃO PERMANENTE

aguiar.ci@bol.com.br

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

SCHROEDER- BAIRRO. RIO ERN
Cód.082 - CHACARA Cf ÁREA

2.357,60M', C/TERRENO PRONTO
P/ CONSTRUIR. R$ 50.000:00 NEG.

BAIRRO - GUAMIRIRANGA
Cod. on - CHACARA Cf ÁREA

20.0DO.00M'. CONTENDO CASA DE
MADEIRA, RANCHO, LAGOA DE

PEIXE E PASTAGEM:R$ 80.000,00
NEGOCIAVEIS

JARAGUA DO SUl- STA LUZIA Cod.
087 - LINDO TERRENO Cf1200M',
SENDO 20MTS DE FRENTE. 60MTS
ATE O FUNDO. (Entrada + Finane.
direto e�mobiliaria.) R$ 40.000.00

BAIRRO - QUATI - Cód. 068 -

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

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

3376-1804
9904-2076

r
Corretor de Imóveis

ALBERTO G. MARQUARDT
e·mail: marquardlimoveis@gmail.com

Rua Pastor Alberto Schneider, 1945 - Barra do Rio CerroCRECI12152

Ref 076 - Barra do Rio Cerro - Terreno com 17.610m2-

(Próximo Malwee Malhas)

Ref 065 - ERVINO - Terreno

c/364m2 (120m da praia)

Ref 072 - Rio Cerro - Terreno

com 27.000m2 - R$125.000,00

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

Retteiz� aeu allldta
Fone/Fax 47. 3275 ..2990

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

LOCAÇÃO - EdJfício 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

serviços corn tanque-em inox - ampla sacada, garagem.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



IM�

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



'EIS

MAIS QUE DESEJO .

MAl,S QUE SONHO .

MAIS DO QUE VOCÊ ESPERAVA.

PRC
solucões construtivas" ,

,
.

Plantão - (47) .9914-00,1,1",
,

.
-

._�..-
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E7;' O CORREIO DO POVO
� FIM·DE·SEMANA. 28/29 DE JUNHO DE 2008 IMÓVEIS

,

i A R i A
CRECI: 572..1

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

E-mail: imobilíaria@jardimjaragua.com.br

WWW.JARDIMJARAGUA.CQM.BR

ALUGA-SE VENDE-SE
\

Ref JD 2051 .. 01 suhe, 02 quartos, sala
de estar e jantar, cozinha, área de serviço,
churrasqueira e garagem para 02 carros.

Valor R$ 180.000,00 Oll entrada e saldo
financiado.

EDIFÍCIO LILLIUM
RUAALBERTO SANTOS DUMONT

BAIRRO: VILA LALAU

RefJD 2083 �

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

piscina, área de festa,
terreno c/1 .600m2
Valor: R$ 340.000.00
(Negociável)

APARTAMENTOS NOVOS:
COM 01 E 02 DORMITÓRIOS

SEMI-MOBILIADOS, COM 02 VAGAS
DE GARAGEM E CHURRASQUEIRA

NASACADA

VENDE-SE
Loja -01

no CalçadãO
moritadacom

mobilia e estoques
Valor: R$35.000,OO

Loja -02
na Rua Reinaldo Rau

montada com

mobilia e estoques

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



IMÓVEIS O CORREIO DO POVO m
FIM-DE-SEMANA, 28/29 DE JUNHO DE 2008 UI

f

IMDBILIARIA
CRECI: 572·J

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

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

TUBULAÇÃO PARAÁGUA QUENTE

PREPARAÇÃO PARAAR CONDICIONADO
TIPO "SPLIT"

PONTOS PARA INTERNET E TV A CABO

PORTEIRO ELETRÓNICO

-

San (]lietro CJ?.çsit[ence,
porque morar bem é impresdndioel:

Rua Roberto Ziemann
CornCelestino Depina.
Bairro Amizade

APTOTIPO 1
A. Privativa= 113,OOm'

•
A. Total= 174,84m2

APTOTIP02
A. Privativa= 110,OOm'
A. Total= 171,84m'

<, 01 SUiTE COM CLOSET E SACADA + 02 DORMITÓRIOS

SACADA COM CHURRASQUEIRA

01 BWC SOCIAL

ESTAR E JANTAR AMPLOS INTEGRADOS

COZINHA

ÁREA DE SERViÇO

£
VISTA DO SALÃO DE �ESTAS VISTA DA PISCINA E PLAY GROUND

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



IMÓVEIS

Res. Dona Alvina cod:00076.00l
Prédio 4 Aptos por andar. área de lazer com churrasqueira

Central de gás, portão e porteiro eletrônico
Apartamentos

Sala cf 2 ambientes, cozinha integrada,
sacada cf churrasqueira, 2 quartos{com ou sem suíte).

lavanderia, 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 c!
piscina Playground e churrasqueira, central de gás.

aquecimento de água. Apartamentos Sala cl 2 ambientes,
cozinha integrada. lavanderia, sacada cl churrasqueira, suite

cf sacada + 2 quartos

Res. Renoir cod:00015,015 À partir 129.900,00
Apartamentos - Sala c/2 ambientes, cozinha integrada. sacada

c/ churrasqueira, 1 suite e 2 qtos, lavanderia, bwc social.
Duplex tipo 3 cl 220m2 privativos, sala de jantar e estar, t suíte
master cl sacada + 1 suite simples, 2 quartos, bwc social,

COZ, lavanderia. salão de jogos + terraço com churrasqueira e
2 vagas de garagem.

Res, Premier cod: 00160.015 À partir de R$ 99.900,00
Prédio c/ elevador. medidor de água e gás individual, portão e

porteiro eletrônico, salão de festas, preparação para split
Apartamentos - Sala cl dois ambientes, sacada c!

churra�queira, cozinha, lavanderia e estendal, 1 suíte + 1 ou

2 dormitórios

;;;;:, Residencial Athenas
00017.018
R$ 350.000.00
Czemíevícz Apto DUPLEX
4 salas, cozinha. 1 bwc
social, lavabo, � suítes

I (sendo 1 cf colset e
, banheira), + 1 dorrnit
Sacada e área de festas
privativa, trabalhado em
gesso, luzes embutidas,
Cozinha mobiliada, venha
negociar!!l

Res. Alessio Seri
cod: 00063.003 - Excelente Apto
cl vista panorâmica de toda a

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

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

Germinado Amizade
cod:00078.001
R$150.000,OO Sobrado
germinado, moderno e

confortaval, 1 suite +
2 qtos. sala cl 2
ambientes, área de
lazer cf churrasqueira,
garagem pI 2 carros.

Sobrado Barra do Rio
Cerro - Próximo ao

supermercado Breithaupt
AT: 241m2 AC:'181m2

R$ 380,000,00
1 suíte + 2 qtos, 2 bwc,
coz, área de serv, sala,
garagem p/3 carros,

salão de festas e piscina.

-

Edifício Klein - centro RS 220,000.00
Apto cl120m' 2 dormitórios sendo 1 suire c!
closet, BWC social. sala de estar e jantar
conjugadas. cozinha mobiliada. sacada c/

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

Casa Jarnguá Esqtrel!lo 00077.001
Rua: I'Ieco Spélía, fi" 215 AT:420m'

Af.:77m'R$ 100,000.00
3 qtos, copa, bwc social, área de serViço, coz,

varanda, sala, cllunasQueira e garagem.

Terreno - Vila nova cod:00092,OOl
RS 300.000.00 - Localizado na Rua 25 de

Julho cl f541.25m' planos

Sala comercial
Vila Nova

Aluguel R$ 800,00

Terreno Barra Rio Molha cf
8.000m2 - Ótima

localização em frente a

prefeitura de Jaraguá do Sul
R$ 2.500.000,00

Sala Comercial
No Czerniewicz após a

canarinho,
Aluguel R$ 500,00

Terreno Barra do rio' Cerro
Localizado na Rua Padre
Aluisio Being cf10.845m2
próximo ao noviciado

R$ 110.000,00
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.PLANTÃO
Espedito 8422-7895

9996-6400
Karina 8422-7894
Wanderlei 8418-6786

3275-·3300 I 3055·0707 HORÂRlo�DE .ATE'NDIMENTO
De·'S,;g�'ndà aSext,a

8h30 asi;� 2h e 13M30 às' 19�SPEDITO
msn: espeditoimoveis@hotmail.com

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

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

Rua: Domingos Rodrigues da Nova, Centro.
• 3 dormitórios + 1 suite e dependência reversivel,
com 1 vaga na garagem.• 2 dormitórios + 1 suite.
• 1 dormitório + 1 suite." 5 salas comerciais.
• 12 pavimentos • Churrasqueira na sacada;
• Piscina, salão de festas; • Playgrond;
Finane. direto cl a construtora financiado em até 120 meses.

Ref. 500 - Casa de alvenaria, 03
dormitórios e demais dependências. Aceita

se financiamento e propostas.

Ref. 601 - Casa de alvenaria, 03
dormitórios e demais dependências, 01
vaga de qaraqem, Casa de madeira nos

fundos com 02 dormitórios e demais
dependências. Aceita-se imóvel de menor

valor em Lages e o restante em dinheiro.

Ref. 535 - Casa de alvenaria semí-acabada,
com 1 suite + 1 dormitório, sala e cozinha.

R$ 25.000,00 + financiamento de 115
parcelas. Aceita carro na negociação.

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

churrasqueira, 02 vagas de garagem.

Ref, 564 - Terrenos com 324m' cada,
asfaltados, em bairro com infra-estrutura.
R$ 4.990 + 100 parcelas de um salário

minimo', parcelamento direto.

Fale com urn Corretor Online acesse o site: www.espeditoimoveis.com.br
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IMÓVEIS------------

A Chave do Melhor

Negócio, agqra também
em Jaraguá do Sul!

PLANTÃO 24H
9919-8445
8844-3607

0007 - Casa cf sala Comercial no Bairro Santa Luzia, cf02
dorm; estar social; sacada; coz; banheiro; despensa; lavand;

gas central; Depósito; Salão Festas; Laje; Forro PVC; cf
garagem pf02 carros: Piso: Ceramico. Valor: 140,000.00.

Acerta proposta.
.

0147 - CENTRO NORTE- CASA em Shoereder
Cf 02 dorm; 02 suites; closet; estar social; coz;
banheiro; despensa; lavand; porta gar.automat;
Varanda; Depósito: Cf garagem; Piso Ceramico

e TERRENO Cf450�'. Valor: 130,000.00.

0148 -B.ESTRADA NOVA -CASA Cf 03 dorm; 01
suite; coz; wc auxiliar; despensa; lavand;
armario coz; Varanda; 02 vagas garagem;

Churrasq; Piso Cerâmico e Terreno cf 301m' .

Valor: 150,000.00.

0161 -ÓTIMO APTO no Centro de JAGUÁ do Sul C/ 02
dorm; 01 suite: sala jantar; coz: wc auxiliar; despensa;
lavand; gas central; armaria coz: piscina; 02 Varandas;
Salão de Festas; Closet; 1 vaga garagem; Churrasq;

Piso: Cerâmico; elevador. Valor: 250,000.00.

0220 -B.CENTENÁRIO- ÓTIMA CASA C/04 dorm;
estar intimo; estar social; banheiro; coz: despensa;
lavand; armaria coz: Varanda; Forro Mad.; Depósito;
Laje; c/ garagem p/ 04 carros; Piso Ceramico. Valor:

150,000.00. Aceita-se Proposta.

0701 - AVAí: CASA em Guaramirim, C/ 02 dorm; 01
suite; estar social; coz: banheiro; lavand; Varanda;
laje; Salão festas; Depósito; 02 vagas garagem;
Churrasq; Piso Ceramico e TERRENO C/550 m2 .

Valor: 140,000.00. Aceita proposta.

0221 - ÓTIMA LOCALlZAÇÃO:CASA NO Centro de
Schroeder c/ 02 dorm; estar social; coz: banheiro;
lavand; Varanda; laje; c/ garagem p/ 02 carros; Piso
Ceramico. Valor: 85,000.00 ou 65.000,00 entrada +

financiamento de 240,00 mensal.

0321 - B.JARAGUA 99: CASA C/ 03 dorm; estar social;
coz; banheiro; grades; Laje; Piso Cel1lll1ico.

Valor: 76,000.00.

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

mad.; Laminado mad.; Varanda; C/ garagem e TERRENO
C/570m2. Valor: 34,000.00.

0431 -B.JARAGUA ESQUERDO- CASA C/ 02 dorm; 01
su�; estar social; sala jantar coz; banheiro; despensa;

lavabo; lavand; ar condic.; laje; C/ garagem; Churrasq; Piso
Cerâmico e TERRENO C/400m2. Valor: 185,000.00.

CASA C/02 dorm; 01
suâe; estar social; coz: banheiro; despensa; lavand;

grades; porta garautomat Varanda; Laje; C/ garngem;
Chunrasq; Piso ceramico. Valor: 185,000.00. Pode ser

financiada pela CEF(caixa econômica·Federal).
APROVEITE!

0659 - B.Avaf:CASA em Guaramirim, c/ 02 dorm; Sala;
coz: 02 wc auxiliares; despensa; lavand; ar condic.;

Varanda; Laje; C/ garagem; Piso Ceramico e TERRENO
C/ 487.50m2• Valor: 127,000.00. Aceita-se casa ou

terreno Próx. ao Centro de Guaramirim, como parte do

negócio.

0628 - B.AVAÍ: CASA em Guarnmirim C/ 03 dorm; estar
social; banheiro; wc auxiliar; lavand; armaria cozinha;
porta garautomat, VaIanda; Laje; C/garagem; Churrasq;

Piso Cernmico. Valor: 157,000.00.

133 - LINDO AP'T8
no Jªf�guá
Esq'flérdo; C/ 01
do(m; 01 suite;
sacada; coz;_02
banheiros: lavand;
gas central; ar
condic.; armario
coz: porta gar,
automat, Salão de
estas; Sacada
€'hurrasq; 01 vaga
garag�m; Piso: »

Cerâmico. Valor:
130",000,00.

0193- CASA no CENTRO de SCHROEDER Cf 03
dorm; estar social; coz; banheiro; despensa;

lavand; armarío coz; piscina; porta gar.autoniat; C
garagem; Piso cerâmico e TERRENO Cf527 m'.

Valor: 121,000.00. Aceita-se proposta.

0301 -ED. TERRA BRASILlS: APTO no Jaragua
Esquerdo G/ 02 dorm; 01 suite; closet; Banheiro; Estar
social; Sala jantar; Dep.empregada; Despensa; Lavand;
Gas central; ar central; Laje; Sacada Churraq; Depósito;

Laminado Mad; C/garagem; Piso Ceramico. Valor:
156,000.00.

0448 - APTOS
NOVOS na Barra
prox. a Malwee, c/
02 dorm; estar
intimo; estar social;

. coz; banheiro;
lavand; gas central;
porta gar. automat;
Sacada churrasq.
Apenas 85,000.00.
Sendo 50.000,00
de entrada +

parcelamento direto
c/ proprietário

0660 - CASA no Bairro Rancho Bom em Schroeder c/
02 dorm; 01 suite; estar intimo; estar social; sala

jantar; coz; banheiro; despensa; lavand; Depósito; Laje;
Salão festas; c/ garagem; Churrasq; Piso: Ceramica.

Valor: 150,000.00. Aceita proposta.

0060 - CASA no bairro São Luis cf 03 dorm; 01 suite; estar
intimo; estar social; coz; banheiro; lavabo; Laje; Forro Mad.;

Deposito Salãà festas; cf garagem; churrasq; piso:
ceramico. Valor: 170,000.00.

0143 - CASA Cf ESTABELECIMENTO COMERCIAL no

Jaraguá Esquerdo cf 03 dorm; sala jantar; coz; wc auxiliar;
despensa; lavand; armario cozinha; piscina; Varanda; Cf
garagem; Churrasq; Piso Cerâmico. Valor: 320,000.00.

0238 -CZERNIEWICZ- Apto em

Jaragua do Sul,e/ 2 dorm; 1

suite; estar intimo; estar social;
Sala jantar; sacada; coz;

banheiro; lareira; gas central;
armaria coz; porta gar.automat; 1

vaga garagem; Piso cerâmico.
Valor: 135,000.00

0608 - APTO C/ VISTA P/ MAR
. no Centro de Itapema c/01
dorm; 01 suíte; estar social;
sacada; coz; banheiro; porta

gar.automat; 01 vaga garagem;
churrasq; piso: ceramico,

elevador. Valor: 250,000.00.
Aceita proposta.

LOCAÇÃO: Alugue seu imóvel

c/rapidez e segurança.Estamos
cadastrando imóveis p/ locação.

0742 -CZERNIEWICZ: SALA COMERCIAL em jaragua do
Sul c/ ótima localização. Valor: 140,000.00. Aceita-se
carros de menores valores na negociação. ÓTIMA

OPORTUNIDADE P/ INVESTIMENTO.

0773 - CASA de mad. no bairro Tres rios do norte C/
01 dorm; estar social; coz: banheiro; varanda; forro

pvc; c/ garagem, piso: ceramico. Valor:
40,000.00.Aceita-se proposta.
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dormitórios,
demais dep.,
R$ 195.000,00

3370-6370
I Plantão de Vendas
. Salete Carlini 9965-9934

Corretora de Imóveis isacarlinl@hotmail,com

Ref. 400 . Jaraguá
99 - casa cl
110,00m2, 01

"" suite, 02 dorm.,
.. sala, copa,

eozinha,
lavanderia, chur.,
garagem 02
carros. R$
79.000,00 aceita
carro, terreno.
Poderá ser

utilizado financ.
bancário e fgts.

para empresa,
àrea comercial
com 741,00m2,
divisão

II., OJ Ol nl
i nll Ô '4w" e

Rua: Exp. Gumercindo da Silva, 119
Centro - Jaragu� do Sul - SC

IFranc·sco Alves
FINANCIAMENTOS

CA'�)[A
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Facilitamos seu crédito junto a

CAIXA. Regularizamos seu

imóvel para financiamento.

VENDE-SE LOIES'- NOS BAIRROS:
.

Amizade, Harrsj1'vil§'!iBau,
. .

João Pessoa e .6uaramirim.

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

EM BREVE:
Condomínio Horizontal

Fechado
Res. Montserrat

GÓd. 0141 - Gasa mista c/4
qtos,murada,rua astataca, •

etc ... R$100.000,00 (neg.) ou casa na praia.

GÓd.0159 - Casa Alv. c/3
qtos,área de festas,

despensa, murada,etc ...
R$ 120.000,00 (neg. por
casa ou apartamento)

Semi-nova em Guaramirim
c/ lole de 6.020m'. Confira!!

�,,:�.,RuJl �Os�II�.eOdOrO Rib,�iro, 860 - Ilha da Figueira - Jara�uá do Sul - se
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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/08.

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

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

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

c/churrasq - gar privativa.

Ref. 30.351 - Terreno cl
4.511.10m' - totalmente murado
- edificado cl galpão de alv cf
432,96 rn' - escritório c/ll 0,63
m' (3 salas e 1 bwc).
Localização privilegiada. Próx.
Av. Marechal Deodoro. Ideal pI
construção de prédios ou ponto
comercial pI supermercado.
Estuda propostas. VEJA NO SITE
O VIDEO DESSE IMDVEL

MiI..IIIí......._�:__J http://www.imobiliariacom.com.br

Ref. 10550 - Casa de alv. cl
385,00rn' - terreno c/I19,00m'
suite - 2 dorrnit. - bwc _. sala -

sala de TV - escritório - lavabo _

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

, despensa - bwc serviços
garagem p/2 carros. Aceita apto
ceniral de 1 ou 2 dormitorios.

Ref. 20278 - Ed. Royal Barg . Apto cl
134,04m'- Suite - 2 dormit- bwc cl

móveis - sala estar/jantar, coz.c/ móveis -

lav- sacada - gar.

Ret. 30456 - Casa de alv. c/239,OOm' -

Terreno amplo c/2.187,50m'. Ideal pi
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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www.imoveisplaneta.com.br/imoveis@imoveisplaneta.com.br o
CEP 89251-400 - Jaraguá do Sul / SC

PLANTÃO AOS SÃB, DOM E FERIADOS NO 9176-0064

, _ _ _
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. GÔd. 1098/08 - OPORTUNIDADE, Apto
Ed. Ganto das Flores - 02 quartos,

pronto pra morar.

CENTRO - cód. 1074/08-
apto mobiliado, com 01

.

suíte + 02 quartos, sala,
cozinha, sacada com

churrasqueira e duas vagas
de garagem, Com 182m2
deárea total. Prédio com
piscina integrada á área de
festas e sala de home

• Cód. 1002/07 - )lpto Ed. Vila Nova C/
03 dormitórios, próx. ao fórum -'ótima
localização. OPORTUNIDADE - R$

90.000,00

Cód. 1089/08 - Casa de Alv. c/ 300,30m2 no bairro Ilha da Figueira c/Dl suite + 02
qtos, sala em dois ambientes, cozinha c/ churrasq., copa, bwc social, lavado, área

serviço, despensa grande e 02 vagas de garagem.

RES.TERRACOTA

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

até 50 meses!

Preços e condições de Lançamento!

Cód. 1087/08
Condomínio
Jardim Cristina

. GÓd. 1084/08 . Terreno Nova Brasilia,
rua José Emmendorfer, com 692m2•

próximo ao Supermercado Reitz.

Oportunidade de investimento para
industrial ou residencial! • G6d. 1091/08

- Terreno na Ilha da Figueira, com
113.400 m2.

..

Cód. 1105 - Terreno na Barra do Rio
Cerro c/ área de 378m2. Plano. Próximo

Supermercado Brasão.

Cód. 1100-
SALAS

COMERCIAIS
NOVAS - CENTRO
Rua Walter Janssen,
próximas a Verdureira

da Raquel.
R$ 60.000,00.

C6d. 1104 - Terreno na Rua Benjamim
Stein com 378m2. Possibilidade de

financiamento.

Cód. 1096/08 . Oportunidade! Terreno
na Ilha da Figueira com

aproximadamente 31.000m2.

Residencial Moradas da Serra

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

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

- Cód. 1097/08-
Localização exclusiva. LOFT
com 195m2, 02 suítes, Para
você que tem um espírito

jovem e moderno.

Infra estrutura
completa, asfalto,
fiação subterrânea.
circuito interno de

monitoramento,
portaria, ótima
localização.

GÓd. 1099 - Casa no São Luis, cf 01
suite + 02 qtos, sala em 02 ambientes,
copa, cozinha, 02 vagas de garagem,

dispensa e área de serviço. Com 200m2.
Venha conferir!

Cód. 1083/08 Casa de alven. Suite c/
closet, 02 quartos, sala estar, e
jantar, bwc, área de festas com

churrasq. 02 vagas, atrás do 06 da

LOCA ÃO

- Apto Ed. San Raphael no Centro, com
02 qtos, sala, cozinha, banheiro, área de

serviço, 02 sacadas, sendo 01 c/
churrasqueira e 01 vaga de garagem.

- Está pensando em abrir um
comércio?! Você está certo, nós
temos a salaí'Próxlrne-à WEG II.

Oferta R$ 580,00

• Casa NOVA na Marina Frutuoso
Centro, com 02 qtos, garagem, com

jardim e toda murada.

. Apto de alto padrão no Ed. Gehring c/
01 suite + 02 qtos, cozinha cf mobília,
sala em 02 ambientes e 02 vagas de

SALAS
COMERCIAIS

NOVAS
NO CENTRO.
Consulte-nos!

Apto Ed. San Gabriel, no Centro, c/02
qtos, sala, cozinha, banheiro, área de
serviço, sacada e 01 vaga de garagem.

Consuííe-nos!
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3276·3231 I 9133·

CRECI2346

TRINDADE
IMOVEIS

Rua Angelo Schiochet, 280 sala 4
Jaraguá do Sul - se

falecom@trindadeimoveis.com

COD 194 - VILA NOVA
APTO NOVO DE LUXO -

medindo 330,OOm2 de
áreà privativa - 1 suíte
máster (closet mobiliado
e banheira de .

hidromassagem),2
quartos (um mobiliado),
cozinha mobiliada,
lavandería mobiliada,
banheiro social, sala em

2 ambientes, área de
festas privativa, área de
piscina privativa, 2 vagas
de garagem - Valor
R$ 3.80.000,00

; .

COD 263 - ILHA DA FIGUEIRA - EDiFICIO MllENA
CAROLINA - 2 quartos (com ou sem suite) cozinha,
lavanderia, sala sacada com churrasqueira, garagem.

VALOR a partir de R$ 78.000,00
(PREÇO DE LANÇAMENTO) - FINANC. DIRETO COM A
CONSTRUTORA EM ATÉ 48X - ENTREGA EM JULHO DE 2010

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 -

Valór R$ 270.000,00
,:;;�

.

.' 7�o '%��""� ',:}

COD 300 -"'BIO éERRÓ -

TERRENO INDUSTRI�C -

medindo 5.000,OOm2 - com

frente para a BR SC416 -

prQ�imo a N�4��TE
R$ 26&.000;00
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COMPRA - VENDA - ALUGUEL - ADMINISTRA ÃO

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

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

0237 RAU. 385m2. R$ 33.000,00
0238 RAU. 680,63m2 R$ 70.000,00
0294 Rio Molha. 7.898 m2. R$
240.000,00 (neg.)
0437 Jaraguá 99. 731 m2. R$
64,000.00 (neg.)
0485 Barra do Rio Cerro.
79.220m2. R$ 520.000,00
0561 Jaraguá Esquerdo. 900m2. R$
125.000,00

I---�=��=::---+---------�i'=====�-�=���====��-���----------+- --10585Centro.16.151,10m2.
R$1.000.000,OO .

0618 Barra do Rio Cerro .

. 51.260m2. R$ 265.000,00
0692 Barra do Rio Cerro.
312,50m2. R$ 70.000,00
0693 Barra do Rio Cerro.
312,50m2. R$ 69.000,00
0694 Barra do Rio Cerro:
312,50m2. R$ 69.000,00
0695 Barra do Rio Cerro.
312,50m2. R$69.500,00
0696 Barra do Rio Cerro.312,50m2.
R$ 66.S00,00
0697 Barra do Rio Cerro.312,50m2.
R$66.500,00
0699 Barra do Rio Cerro.

318,75m2. R$65.000,00
0700 Barra do Rio Cerro.
312,50m2. R$ 65.000,00
0701 Barra do Rio CERRO. 312,50
m2. R$ 65,000,00
0708 Vila Lenzi. 609m2. R$ 50.000,00
0771 Estrada Nova. 340m2,
R$40.800,00

-----------11----------......----4
0820 Centenário. 750 rn". R$315.000,00
(neg.)

LOCAÇÃO

enor va or

Cobertura mobiliada cf 1 suite master, 2
suites, sala de estar. sala de jantar, cozinha,
área de serviço, piscina, 2 garagens, cnur

Rau. Casa suãe, 2 dorm. R$1.500,00
Vila Lenzi. Casa suite, 2 donn. R$1.200,00
Barra do Rio Molha. Casa suíte, 2
dorm. R$ 850,00
Vila Nova. Apto. sete, 2 dorm. R$
800,00
Barra do Rio Molha. Casa 3 dorm.
R$ 700,00

.

....---------.....+------------+-----------+------------4 Rau. Casa 3 dorm. R$ 700,00
Rau. Casa 2 dorm. R$ 700,00
Centro. Apto. 3 dorm. R$ 760,00
Vila Nova. Apto. suíte, 2 dorm.
R$ 750,00 + condo
Vila Lenzi. Apto. 2 dorm. R$ 700,00
Vila Nova. Apto. suíte, dorm. R$
700,00 + condo
Amizade. Casa sufte, 2 dOIlTI. R$ 650,00
Vila Nova. Apto. 2 dorm. R$ 580,00
Rau. Apto. 2 dOIlTI. R$ 550,00 + condo
Rau. Casa 3 dorm. R$ 500,00
Amilade. Apto. 2 donn. R$ 420,00 + condo
Rau. Apto. dorm. R$ 42.0,00 + condo

Casa cf suite cf closet e Hidromassagem, 2
suites americanas, 3 sacadas, mirante, 3
salas de estar, sala de jantar, cozinha mob.,
lavabo, bwc, jardim interno, lavanderia, área

de festa cf piscina, 2 garagens.

(aceita Imóvel em Jaraguá) Casa cf suite cf
hidromassagem, 2 dorm., escritório, sala, 2
bwc, copa, cozinha rnob., despensa, área de

serviço, área de festa cf cnur., forno a lenha,
garagem.

,

'

"

" Visit.e nossa página virtual e conhe.:a. 'outros imóveis que temos para_oferecer".
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Ediflcio Terra BrasiUs

Aptos de 02 sendo 01 suíte.
R$ 129.000,00

RIO - Casa em construção com l07m2
contendo: salas de estar/iantar. cozinha
lavanderia, área de festas, bwc social,
jardim de inverno e três donmitórios,
sendo uma suite. R$150.000,OO.

Rua Prefeito José Bauer, bairro RAU

Apartamentos de 02 e 03
dormitórios.

A partir de RS 115.000,00.
(entrada + saldo em 30 meses)

Codl23 - Terreno com 420,OOm', na Vila
.

Lenzi. R$90.000,OO .

Cod. 056 - Terreno Cf l7.680m' no
centro de Guaramilim. Próx. ao trevo

principal. Consulte-nos.
Codl06 - Terreno com l.037.40m' no

Czerniewicz. R$300.000,OO.
Cod. 116 - Terreno com 337,OOm' em
Três Rios do Norte, R$34.000,OO.

Cod.l09 - Casa de alv. com 1 suíte
master + 2 quartos, na Vila Lalau.
R$2?O.000,OO. Pode ser financiada
ou troca-se por apart. no centro.

Cod122 - Casa de alv. com 2

quartos, próximo ao Portal de

Jaraguá .. R$ll 0.000,00

Cód. 081 - Casa de alv. cl 1 suíte
mais 2 quartos, no Bairro Amizade.

R$190.000,00. Aceita
Financiamento.

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

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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3372-1122

www.vivendaimoveis.com

-

CORRETOR - OSMARI A. BERTOLDI - 9981-1122

��::���:Ã ������E�����i �!������8
E-mail: falecom@vivendaimoveis.com RUA JORGE CZERNIEWICZ, N° 400, AO LADO DO TEATRO DA SCAR

omertial nova tom 60m2 R$
.000,00. Com. 55m2 fl$ 950.000,00.
om40m2.R$900,OO

REF 2595 - Centro - casa

REF2584-VilaLenzi-casaalv.13(Jm2. alv. 70m2. Terreno 450m2. REF 1156- Nova Brasllía- apto
Terreno 450m2. R$165.000,OO R$ 60,000,00 .75m2. R$ 97.000,00

'-- -'- ...__. _;...__'---'- -'- ------L----- -L.,�_,'<_,��'ià..' � �

REF 2576 - Ilha da Figueira -

casa alv. 130m2.Terreno
380m2. R$125.000,00

REF 2550 - Barra Rio Cerro -

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

Terreno 390m2•
R$ 85.000,00

GAlPÀO

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Em O CORREIO DO POVO
•

FIM-DE-SEMANA, 28/29 DE JUNHO DE 2008 IMÓVEIS ----------------,;----

RENATO Corretor de Imóveis

VILA NOVA - TERRENO
400 M2 PROX. PMJS
BEM NEGOCIAVEIS

FIGUEIRA - TERRENO
4.000,00 M2 FRENTE
30,00 M R$ 350 MIL

NEG.

VILA NOVA - APTO.
MOBILIADO Cf 3 QUARTOS

R$ 130.000,00.

CENTRO -TERRENO
450,00M2

R$ 150.000,00
NEGOCIAVEIS

JOÃO PESSOA - CASA 2
QUARTOS E DEMAIS DEP.

R$ 80.000,00
GUARAMIRIM - TERRENO

NO AVAl COM
ESCRITURA R$ 45 MIL

DEU.
PRADI
IMÓVEIS

FINANCIAMENTOS

I - AQUISiÇÃO OE TERRENO + CONSTRUÇÃO
• LOTEAMENTO PROPRIO - CASAS PRONTAS

_1�?''jjil§iili;'ilI�'F01WlWI@jj• i!l��

- CASAS Com 2 Quartos, Solo e Cozinho integrado, Com 2 Quartos, Solo e Cozinho integrado, Banheiro,I Banheiro, Area de Serviço e Garagem. Area de Serviço e Garagem - R$ 108.000.00_
I - Volor Aportir de is 79.000,00 - Volor Inclui: Ierreno

I- (Ierrene + Coso + Dowmenloçíio porn
I + Coso + Documentação poro FINANC. NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
I F��NC. NA CAIXA ECO��MICA FEDERAL

�,� ,,� _

Corretora de Imóveis

Sobrado excelente padrão,
com 280,00m2, com dois

apartamentos individuais,
sendo cada' um com 01
suíte, 02 dormitórios,
sacadas, garagem e demais

dependências, pátio com

espaço para churrasqueira e

piscina. no valor de
R$ 330.000,00.

Chácara no Jacu-Açu, distante 12 km do
centro de Gua'ramirim e a 2800 metros da
Rodovia se 413, com mata, água, luz,
vende/troca por imóvel como forma de

pagamento, no valor de R$50.000,00 .

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 alvenaria de no minima 02 pavimentos, destinado ao uso

comercial e residencial. Poderá ser utilizado financiamento
bancário e FGTS, No valor de R$240.000,00

Vende-se lotes, próximo a Weg Química, com 406,00m2 no

valor de R$35.000,00.

Nostra 3371-0090
Site: www.nostraimoveis.eom.br Email: nostra@nostraimoveis.com.br -

Ref 001 .. Apartamento
104, na Vila Nova com dois

quartos, BWC; sala de

estar/jantar, sacada com

churrasqueira,' cozinha,
lavanderia e uma vaga de

garagem. Preço
R$110.000,00, entrada +

financiamento bancário.

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

lavanderia, área de festas e duas vagas de garagem. Área
156m2 Preço R$ 225.000,00

Ref 1002- Casa no bairro Vila Lalau , na Rua Carlos Eggert,
com três quartos, sala de estar, BWC, cozinha, lavanderia,

uma vaga de garagem e área de festas. Área: 122m2•
Terreno: 200m2 (10m x 20m). Preço R$ 125.000,00

Ref 002- Apartamento em

construção na Vila Lalau, á 500
da Portaria da WEG.!I, com
uma suíte, dois quartos, BWC
social, sala de estar/jantar,
sacada com churrasqueira,
cozinha, lavanderia e uma vaga
de estacionamento coberto,

Preço R$ 111.000,00
Entrada + saldo parcelado
direto com a construtora.
R.I 8.949

REF.1004 - 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 figueira.

Ref 2001-Terreno no bairro Vila Lalau, fundos da WEG
lI,na Rua Geraldo Harnack. Área: 420m2( 15m x 28m)

Preço R$ 82.000,00
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NAGEM Marmoraria Vitória

Tudo em mármore e granito

/

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

Vende terreno com 361,71 m2

Rua 490 Lot. Malibu
Ilha da Figueira
R$ 45.000,00

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

Cree; 8414

c�li9;:I'l�ij ::�!'�))llll:Ni.lW!if!!il'.II�lljl.ii}!:hiliM1t�'*�"ll!!t"w�·
AMIZADE � 3 e dep.
JOÃO PESSOA - 4 qtos, demais dep. R$ 62.000,00. Aceita carro

JOÃO PESSOA· 2 qtos, garagem, demais dep. R$ 60.000,00
SCHROEDER - 3 qtos e demais dep. R$ 95.000,00
SANTA LUIZIA - 3 quartos, cozinha, d+ dep.
JOÃO PESSOA - 2 quartos sala coz/corn moveis, churrasqueira, alarme, R$115,000,00 aceita

financiamento pela caixa economica federal. •

4liif······"llíT"T'"I&W_·1m1_....
w

_."m!!!_,.�í_Sí1l\W.l·"W"T"il:.���lJ)fl.¥�tJW__I! '" m__I��__ 'i:
JOAO PESSOA - 12x21. R$ 21.000,00
SANTA LUZIA - Área de 11.000m2. R$ 215.000,00
AMIZADE - cl 560m2. R$ 78.000,00
SCHROEDER 8RAÇO DO SUL - c/450m2. R$ 16.000,00
SANTO ANTONIO - c/326m2. R$ 30.000,00 á vista, c/ financ. próprio
SCHROEDER CENTRO - Otimo Ponto Comercial1500m2 R$ 165.000,00

-

Ref. 1016- Sobrado em
� Guaramirim - Suíte e

2 dorm ..

R$165.000,00

Terrenos:

Ref. 1004 - Hau
R$98.000,00

.

Ref. 1015 -Ilha da

Figueira, 361 m2
R$ 46.000,00

Ref. 1003 - Sobrado
em Construção

Rio Molha

R$450.000,OO

Ref. 1014 - Barra
455m2 R$48.000,00 Nereu Ramos, 3 dorm.

R$70,OOO,00

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

* Compressor de ar
* Rqmpedor de pedras de concreto
* Tratorde esteira

ALUGA·SE·
QUITINETES
EQUARTOS

MOBILIADOS.
Mensal e diário.
Próximo WEG II

Reserve também na prelo.
3370-3561 cf proprietário

* Soleras * Pias e BWC * Cozinhas
* Lareiras * Túmulos * Jazigos � Escadas; etc

TEL: 3370-9513
E-mail: climasularcondicionados@gmail.com
• Rua José Theodoro Ribeiro, 1015· Sala 3.

• Ilha da Figueira • Jaraguá do Sul' se.

Contatos
Técnico

• Tel.: 3370 9513
Denllson Cel.: 8428 6133

Confira nossas Promoções de Inverno

i m Electrolux
,

SERVIÇQ ,Q,I.1TORIZAOO
<fJ Springer

.

f)GREE

f'lwIfr • LG

TSU' Gtidea
_ _".".,,_ _._.""�,,_.. __ .. _._.-_._._._---._.

Consul

_YORK

Garagem 2 Carros
Hall Social
Sala TV/Estar
Sala Jantar Integradas
Home Office
Cozinha
Lavabo
Área Serviço
Espaço Gourmet c/ Chur.

1 °pVTO 65.00m2

. Suíte Master c/ Closet
Terraço
Circulação Social
2 Demí-suítes
Bwc Social

1 °PVTO 10T.'OOm�
Suite Master cl Closet, Banheira e Sacada .

2 Suftes I Circulação Social

Garagem 4 Carras I Hall Externn
Hall Social I Sala TV/Estar I Sala Jantar I
Home Office I Cozinha I Lavabo I Área Serviço
Depésito I Ampla Área de Festas I cl BWC,
Churrasqueira e Varanda

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



IMÓVEIS------------

NOVO ENDEREÇO:
AV. MARECHAL

.

DEODORODA
FONSECA, 1698
(EM FRENTE
AOREGISTRO
DE IMÓVEIS)

NOVOS TELEFONES: 3370-0888 • 3275-0077 • 3275-0500

__
- -

-

-, @'l¥.��

�Á-';úmero 1 ,

.�

. , em apar'am!,!'�!- '
-
-

L - -
-

EMPRE·ENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS

Temos + OpÇÕ(;3S para você! consutte-nost Ptentêo: 8431-0062, -:
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FIM·DE·SEMANA, 28/29 DE JUNHO DE 2008

REDE DE CONCESSIONARIAS PEUGEOT

CAEP - Central de Atendimento Especializado Peugeot: 0800 703 2424 - www.peugeot.com.br Peugeot usa e recomenda lubrificantes TOTAL.

Segunda a Sexta das 8h às 19h. Neste Sábado das 9h às 17h. www.strasbourg.com.br DIRIJA ESSE PRAZER

Peugeot 407 Sedan Peugeot 407 sw Peugeot 307 HB Peugeot 301 SW Peugeot 301 CC Peugeot 307 Sedan Peugeot 206 Escapade Peugeot Partner 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 flus üustraãvcs. Oampanna "Dia P é dia de Peirão de tâbrlca nas ccnccsstcnárías Peugeot". é válida de 04 de Junho até o dta 1<1 de Julho de 200a.Peugeot 20G HB Sensation 1.4l Flex, 3 portas, ano/modelo 08/08. pintura metálica Preto Perla Neta. através do Peugeot On line - Frete Incluso - Preço
publico sugerido para vendá à vista através do Peugeot Oil Une: RS 28.690,00 • 200 unidades em estoque na fábrlca da Peugeot em Porto Real no Rio de janeiro. Peugeot 206 HB Presence 1.4L Flex - 03 portas - Ar çonlilcionadO manual- Direção Hltlráulica - Vidros e travas elétricas - Farõís de Nebllna

AnolModclo.:08/08 - Pintura sólida - Frete Incluso - Valor tabula de RS 39.290,00 -vatcr promocional a parts-de RS 34.990,00 cem RS 4,300,00 de bênus ja incluso - 04 unidades em estoque nas Ccncesslcnártas Strnsbourg, Peugeot 206 SW Escapade 1.6l16V Flex, 5 portas -Arcondiclonado- Direção Hidrál)lica
Vidros e travas elétricas - Rodas de Uga - Faróis de Neblina -Bequtaqem de altura do banco domotorista e regulagcrn de altura dos faróis - Freios ABS de série - Suspensão reforçada - Ano/modelo 08/08, pintura sólida. Frete incluso. Preço público sugendo para venue à vista a partir de RS49.940,OO,preço pública
promocional sugerido para venae à vistaa partir de RS 44.990,00 com bônus de RS 4.950,00 já Incluso-15 unidades em estoque nas üencesaionárias Slrasbourq.Peuqeet 301Sedan 2.0 FetineAutomático- Completo + CãmbloAutomatioo 'llptrcnlc -Ar coudlclcnadc digilalbi·zone -FrelosABS-AIrbag duplode série

-Senscr de chuva ede ilumlnação- COplavl*' MP3-Ano/ModBlo:07/08 -Rodade ligaAro 16"· Pintura SÓLIDA -frete NÃO Incluso - Valortabela de RS 68.600,00- Preço promocional EXCLUSIVO parao Mês de Junho de 2008 a partir de RS 59.990,OOà vista com bônus de AS 8.610,00 incluso - 02 unidades em estoque
nas ccncessicnánas.tjnha Peugeot 206 HB Feline 1.6 fl.9( Automático - Ar Condicionado Digilal- Dlreêâo Hidráulica - Sensor de iluminação e sensor de chuva - Vidros e travas elétricas - Faróis de neblina - Rodas de /lga lave - freiosABS - AnolModelo.:07/08 - Pintura sólida - Frete Incluso - Valor tabela de R$

49.950,OO-Valorpromocionala partir deRS 45.950,00 cem R$4.000,OC de bônus já lncluso.> 02 unidades em estoque nas Concessionãrias Strasbourg.Peugeot 307SW 2.0Allu{e Mecãníca -Teto penerãmtccce vidro-Arcondlcionado- DIreção Hidrãulica -06Airbags-FreiosAbs-CO PlaVerMP3-Pintura Metâlica
- Frete Inctuso - A partir de RS 72.990,00- 01 unidades em estoque nas Concessionárias Strasbourç.Prazo de vigência desta promoção é do dia 11(06/2008 ao dia 01/07/2008, ou enquanto durarem cs esteques.Icdcs os financiamentos são scjenc à aprovaçfio de credito.As taxas poderão ser alteradas se houver

etteraçêes significativas nomercado financeiro, sem aviso prévlo.Iedas as fotos somente para fins ilustrativos. Nãccumulativa para outras promoções. Paramais informações sobre preços e C1lndiçôes esnecrars.conscne uma concessoneneseaabcura.
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Rua 25 de Julho, 300 Vila Nova -laraguá do Sul

Fone (47)3372 2900
.".

PENSOU EM ACESSORIOS?1;

'.".

TUDO NUM SO LUGAR•••

-

,INSTALAÇAO
TOTALMENTE
GRATUITA
COM PROFISSIONAIS TREINADOS

TRANSFORME SEU HATCH NUM SEDAN
(3GO LI'TROS DE CAPACIDADE) RACKS

.Para todos os mOdelos de
veículos. Pick-up e automóveis

PRO.TErORES DE CAÇAMBA ,

PARA TODAS AS PICK UPS

ENGATESDE
CARRETAS

PARA TODOS
OS MODELOS

SUA AVENTUR COM SEGURANÇ�.
RACK E"BAGAGEIROS PARA TODOS OS MODELOS

." ,�-

SANTO
ANTÔNI,O

Sua aventura
pode ter muitos

'�estinos•••
.,.

mas so am

ponto
de partida!
Crie seu
estilo eom

,Cap_taMa.�íti_ '

Estribo
,

Parâ'..cH�qoe
Rodas
Calótas

, Càlxas THULE
Engates Carreta
Carretas para moto,
Jet·ski e barcos, etc.

PROTETOR
FRONTAL

.". .

acessorlos

off·roadESTRIBOS
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----�------�-vEícULOS O CORREIO DO POVO �
FIM·DE·SEMANA, 28/29 DE JUNHO DE 2008 �

Fone:' (47) 3273-7018
www.293veiculos�com.br

Compra - Vende
Financia

�s
Chevi 500 1993 branca gaso básico R$ 9,800
Gol special 2001 cinza gaso básico R$ 17.800
Chevette SE 1987 azul alcool básico R$ 5.500
Verona GLX 1991 azul gaso completo R$ 7.800
Gol cli 1,6 1995 azul gaso básico R$ 11.500
CG 150 sport 2005 preta gaso e/partida financiado
CG 125 titan 1999 vermelha gaso R$ R$ 3.600

Logus GLS 2.0 1994 branco gaso completo financiado
Fiesta GL 2000 branco gaso aq,dt, R$ 13.600
Monza sl/e 2.0 1987 preto alcool ve R$ 6.000
Agrale 1800 1991 branco diesel R$ 24.500
KA GL 2001 branco gaso a, te, It,dt R$ 15.500
Corsa super 1999 vermelho gaso te R$ 16.000
Palio edx 4p 2000 branco gaso completo-ar R$ 17.500
Vectra gls 1999 prata gaso completo R$ 25.500
Uno mille ie 1996 preto' gaso básico R$ 10.000

,

Santana CL 1800 i 1995 branca gas/gn básica R$15.000
Logus gl 1993 azul gaso básico R$ 10.000
Gol cI 1.6 1994 bege qaso básico R$ 10.000
Blazer executive 4x4 1999 verde gas/gn completo R$ 36.000
Gol plus 2001 branco gaso completo R$ 20.000
Monza 2.0 Ise 1990 grafite gaso completo-ar R$ 7.500
Twister2002 vermelha gaso R$ 8.500
Palio ed 1998 branco gn/ga ve,te, R$ 16.500
Uno mille smart 2001 branco gaso ve,te,lt,dt,a R$ 13:500
Vectra cd 1997 branco gaso completo R$ 20.000

Opala diplomata 1990 azul gas/gn completo financiado
Gol L 1997 cinza gaso básico R4 13.000

End. Rua João Planinscheck - 293 - Nova Brasflia - Jaraguá do Sul/SC - CEP 89252":22a' - e-mail: 293veicuJos@293veiculos.com.br

Rua Walter Marquardt, 2670
Fone: (471 3370-7500

�

AS MELHORES TAXAS DE MERCADO
CARROS COM PROCEDÊNCIA

O CLIENTE É ESPECIAL

Honda Civic LX 1.7
2001 AC DH VE TE AS
UN.DDNO

PALIO EX 4P 2001 LOTNE/TE
BESTA GS 1998 COMPL
GOL POWER 2002 OH, VE, TE, AL, CO
VECTRA GL 1998 AC, OH, VL ,TE,
OT, RLL+GNV
SANTANA EVIDENCE 1997 AL, OH,
VE ,TE, DT, RLL
ESCORT SW 1,8 2000 AL, OH, CE,
TE, LOT, MT, GNV
PICASSO GSX 2,0 2004 AC, OH,
LOT, VE, TE, BC
UNO FIRE 2002
ESCORT GL 1,8 1997 AC, OH, TE,
ET, LOT

.

GOLF 1,6 2000 COMPL
MERIVA 1.8 2004 COMPL
VECTRA GLS 2000 COMPL+ABO

'I
510 delulle 4.3 1998

AC DH VE TE RLL R�l
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UNO ELETRONIC 95,
AZUL, COMPLETO

TEMPRA 2.0, 4PTS,95,
AZUL, COMPLETO

TEMPRA 2.0 IE, 4P. 95,
AZUL,COMPLETO

MONZA GL 1.8,94,
BORDÔ,4PTS

L200, 4X2,PRATA,94,
DIESEL, COMPLETA

VECTRA CD 2.0, 94, ESCORT GL 1.6, 93, TEMPRA IE 2.0, 4P. 93,
PRATA, COM OPCIONAIS BORDO,COM OPCIONAIS BRANCO,COMPLETO
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FIM-DE-SEMANA, 28/29 DE JUNHO DE 2008 IIii:.I

Cor Branca 2004, Gasolina, Ar-Condicionado, Limpador e
Desembaçador Traseiro, Direção Elétrica, Vidros, Travas e

Espelhos Elétricos, Air Bag Duplo, Bancos em Couro, Freios
ABS, Rodas de Liga-Leve, CD Player com Controle no

Volante, Faróis de Neblina, Computador de Bordo.

Cor Preta 2007 Total Flex, Ar-Condicionado, Direção
Hidráulica, Vidros, Travas e Espelhos Elétricos, Alarme,
Limpador e Desembaçador Traseiro, sensor de
Estacionamento, CD Player, Faróis de Neblina.

MULTAS I SEGURO I VALOR DO CARRO I MANUTENÇÃO
Visite nosso site www.mauroveiculos.com.br veícu/'os

Rua Angelo Schiochet, 80 I Centro Jaraguá do Sul SC
473275.1132 I Fax: 47 3275.1132

www.giovaneveiculos.com.br
Rua Bernardo Dornbusch, 330 - 3275-0045 ........�t=

* Entrada (llube Atlético Baependi
� �),�'fu;<;;,,<t;��-, ,'= <

EMAIS ...

ASTRA 4P ADVANTAGE compl 07
ASTRA CD 2P rndas 16 04
VECTRA Gl compl. + gnv 00
VECTRA gl compl. 00
VECTRA GlS 98
VECTRA GlS 95

'"-'=��="""'" CELTA 01
CORSA SEDAN 1.6 05
CORSA SEDAN 16V AR + OH 01
·CORSA WIND 4P 02
CORSA SEDAN 00
CORSA 4P OPCS + VIDRO 99
OMEGA GlS 2.2 95
GOL G4 2P ar + opes 06
GOL 1.6 POWER cornpl, 03
GOL 1.0 + AR 00
GOL CLll.8 + COURO 96
PALIO W. CITY 1.5 8v completa 99
PALIO ED 4P ar + trava 98
UNO MillE ELX 4P 95
FUSION completo 06
F-250 XlT 99
KA AR-COND +TRIO 00
KA 00
FIESTA Gl 4P COMPL. 00
FIESTA 1.0 4p cldh 99
FIESTA 1.0 4p 97
ESCORT ZETEC 4P DH+opcs 98
ESCORT HOBBY . 95
ESCORT 95
ESCORT l 1.6 2P álcool 91
VERONA GHIA 4P complHd 93
PEU. 307 feline aut. + couro 05
M. BENZ CLASSE A 190 01
DAKOTA SPORT estendida die 00
BMW 325 I 2P 94
SCENIC RT 2.0 COMPLETA 99
CLIO SEDAN 1.0 16V 04
CLIO SEDAN RN 1.0 16V comp03
KAWASAKI NIJA ZX 1100 94
FEZER 06
TWISTER 06
TWISTER 05
SUZUKI YES 125 06

AGORA EM MAIS UM ENDEREÇO
Rua Bernardo Dornbusch, 1880 - �275-1 05

TEMOS MUITO lU OPÇOES!!!
CONSULTElWos

Cor Cinza 2007 Total Flex, Ar-condicionado, Vidros e

Travas Elétricas, Limpador e Desembaçador Traseiro,
Rack, Ar-Quente.

�'''o.....

Cor Prata Ano/Modelo 06/07. Gasolina, Ar
condicionado, Direção Hidráulica, Vidros, Travas e

Espelhos Elétricos, CD Player, Desembaçador
Traseiro. Ar-Quente.

Cor Prata 2004 Flex, Direção Hidráulica, Vidros e

Travas Elétricas, Limpador e Desembaçador Traseiro.
Faróis de Neblina, Computador de Bordo.

• Carros nacionais e importados • Frota atualizada • Semi-novos revisados

Confiança, segurança, tradição e tranquilidade são itens de

série dos novos e semi-novos da Mauro Veículos, Quem

garante é o próprio Mauro Koch, um profissional sério, que há

mais de 14 anos atua no mercado de Jaraguá do Sul, sempre
colocando a satisfação dos clientes em primeiro lugar.
Mauro Veículos, garantia de um bom negócio pra você.
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Vai comprar ou trocar
seu carro ???

Por que não vem aqui?
-

AUTOIWÓVEIS-
"

Temos mais de 1 00 OFERTAS
.

.

E a ME,NOR prestação da cidade
.

. CONFIRA ...
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'"

TINO AUTOMOVBIS e

CONSULTE·NOS
SOBRE CARRO Okm
DE TODAS AS MARCAS

FINANCEIRA

,',E�TGS Cf) 3373·1387 / 3373·1387
IIIESES Rod. BR-280 km 60, sIn - Imigrantes - Guaramirim

CONFIRA ALGUMAS DE NOSSAS VANTAGENS

Sem taxa de adesão;
Redução de parcela após contemplação (via lance);
Carência de 2(dois) meses após contemplação (via lance);
tecipação de parcela na ordem direta ou inversa;
m juros, sem taxas extra etc;

ra.a_bé_
õrclo de IlDõvels

PLANOS DE CONSORCIO
PARA vEicUlas

93

MESES

.... 3

MESES
'13.15700

,

I 67CREDITOS
MESES

22637

35.(_)00,OO
38709 32'1 2430.00000

40.000,00
45"1,6"1 374,77

50.000,00
5'16,"13 428,32

60.00000
645,"16 535,39

70.000 00

774 '19 64247

90.000 00
80.000,00

90322 74955

'1.032,58 856,63
"1."16"1 29 96372

"1.290 32 "1.070,79

,

do Sul
ão Januário Ayroso, 80
uniaosilver@netuno.com.br

3371-8153

9936-1304
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"",.

A HORA DE COMPRAR SEU FIAT ZERO KM É AGORA. .

,

PREÇOS. IMBATíVEISl1
-

CONDIÇOES ARREBATADORASII,
VEM PRA CÁ.

SOMENTE
NESTA SEXTA 27/6
,

SABADO 28/6/2008
E SEGUNDA 30/6/2008

APROVEITEII

•

Javel
AUTOFELlCIDADE!

JAVEL Concessionério FIAT. Rua Expedicionário João Zopello, 214 - Fone 3274 0100 - Joroguá do Sul - se - www.jovel.com.br
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Ar e Dir. Hidr
Elitrada + 60X
IS 531,68

IfIXAS•.
lfODJll.O 2009

-

C.ompleto, rata

Entrada + 6AX
IS 588,29.

{FIKAS.

Completo, Preto
fnlrada+ 60X

RS 679,30
. UDAS)

Jaraguá da Sul - Rua José Theodoro Ribeiro, 658 - B. Ilha da Figueira
VEíCULOS SUPERANDO EXPECTATIVAS

'Ofertas válidas até tl4J0712008. 'Financiamento sujeito a aprovação cadastral. ABERTA DE SEGUNDA ASEXTA DAS 8:30HS ÀS 19:00HS. SÁBADOS AtÉ AS 12:00 HORAS.

'Imagens de cunho meramente ilulltrativas.

�SEMIIOVOS;rewisadeJ,_,praIIIia,e'lJllar..,.:�--_..
=---: �-�CWONF-IRl�N l �OF-ERTA !-��_:=

rasero,
ir. Hidráulica,
nsulfilm, Manual,
elrovisor
letrico,
ocas De liga
eve, Trava
létrica,
ídros Elétricos
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Av. Pref. Waldemar Grubba n? 3841
Centenário· auto-facil@uol.com.br

(47) 3372 - 0011

It.V. Veiculosl
Av. Prefeito Waldemar Grubba N° 4286 - Centen�rio

AIIEDECRED

TEM
CRÉDITO pÀRAlr8DO

Em Jaraguá do SulCligue: .Redecretl
(47) 3371-0081 Sua vizinha. Sempre pertinho de você.

�-----------------------I
•
•
'.
•
•
•
•
•
••
•
•
•

Financiamos: •
* Carros Caminhões à partir de 1976 •

•
•
•
I
•
•
•
•
•
•

Refinanciamos:
* Carros a partir de 1990
* Carros a partir de 1980

Sycred
. Financiamento par� veículos:
* A partir de 1997 até 60x
* A partir de 1994 até 48x

FINANCIAMENTOS
.

Financiamos veículos
de particularesFone: (47) 3055-3400

.. Correspondente Bancário:

• Banco!?aycoval � BANCOPAULISTA
Rua Reinoldo Rau, 60 - Sala 02 - Centro •
Market Place - Jaraguá do Sui - SC •

._-----------------------
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PAllO ELX 4PTS 08 OK AQ KIT
SPORT PRE SOM FN METALlCn

PAllO FLEX 4PTS OK 08 AC OH VE
TE LT OT KIT CELEB. II

SIENA FIRE 1.0 FLEX 4PTS 08 OK
ACOHOTVETE

FIESTA 4PTS 08 OK AQ DT LT

307 H FELINE 4PTS 2.0 16VO? ACO
OH AL VE TE RE FN DT LI CO RLL
S.CHUVAS S.FAROIS CB ABS AB2

BLAIZER EXC 4PTS 98 4.0 AL AC
DH VE TE RE DT LT RLL FN BE
COUROGNV

,

FIELDER XEI 4PTS 1.8 16V 06 AC OH AB2
ABS Al VE TE DTLT RE

.

206 SELECTION 1 O 16V
4PTS 05 AO LT nr CLIO AUT 4PTS 1.005 AQ AB2 DT LT

ECOSPORT XLS 1.6 04
TE FN RLL DT LT

C3 GLX 1.6 16V 4PTS CJ OH
ABS VE TE RE DT LT FN PE RLL
COURO

PICASSO EXL 2.0 16V 04 ACD OH
AB4VE TE RE FN ABS RLL COURO

206 SELECTION 4PTS 1.0 16V 03
ACAL VETE DTLT

(47) 3370-3015
Rua Presidente Epitácio Pessoa 570 , sala 02 - Jaraguá do Sul - Santa Catarina NOVOS E SEMINOVOS

307 1.6 SD PRESENCE
2008 COMPLETO

R$ 53,000,00

STRASBOURG
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--- ------------- VEíCULOS

Promoção
do mês de

Festa Junina

Sua melhor escolha está aqui!
(47) 3373·4047•

LB AUTOMÓVEIS
Ibautomoveis@hotmail.com

BR 280, Km 60, nO 329 • Imig@ntes • Guarillmirim· se

COMPRE O SEU CARRO DE PARTICULAR E FINANCIE CONOSCO

97 A O KMATÉ 60X, C�MATÉ 100% DE FINANCIAMENTO

FINANCIAMENTO A PARTIR DO ANO 1980 A OKM

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



------------vEícULOS-

NA TROCA DE ÓLEO E FILTRO
É CORTESIA A VERIFICAÇÃO DE:

- Sistema de freios
- Suspensão

- Sistema elétrico
- Injeção eletrônica

- Lavação de aparência.
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���� ��bNd� 3372-2271

Elétrica - Som - Alarmes -Injeção Eletrônica
Carburação - freios - Mecânica Diesel

Rua Joã� Planinchek, 293 • Nova srasua- Jaraguá do Sul - ,Em frente Guio Pescados
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·vEícULOS----�-------

Pneu em
,."

superpromoçao
na DPaschoal

Rua Walter Marquardt, 170 - Vila Nova .- F. 2106 - 1100

v e t c ut o s

3370-3113

Consórcio

Av. PrefeitoWaldemarGrubba, 4040 - Centenário -laraguá do Sul

www.streetcarveiculos ..com.br

Picasso 2.Oi 2002 R$ 36.990,00

Breitkopf
Sua melhor opção em Consórcio.

a partir de

RS80i�a;5
a partir de

RS184i�a;5
3371-7887

Endereço: Rua Reinaldo Rau, 460 - Centro - Jaraguá do Sul
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-----------�LASSIMAIS

* Bordas recheadas
* Entrega à consultar taxa

Todos os dias a partir das 18h30

Riq, Branco, 100
ercado Angeloni

Peugeot 206, 1.0,
Ano 2001, 5 portas,
Ar Cond., Trio Elétrico,
Vidros filmados, IPVA

e DPVAT pagos,
Valor R$ 19.200,00.

Tratar: Elizabete,
9937 -0655/ 9937-0955

3274-8341

Investigação em Geral, Civeis e

Criminais, Comércio, Indústria, Furto,
Roubo, Sinistro em Geral, Contra

Espionagem Industrial,
Desaparecimentos, Extra·Conjugal,

Investigações Trabalhistas

'DETETIVES
PARTICULARES I

(47) 3372-0556
9912-8114

ATENDIMENTO 24 HORAS
(BRASil E EXTERIOR)

Vendo
Blazer preta 2005,

único dono,
1 OO.OOOkm, todas
revisões na agencia
gnv / completa.
R$ 45.000.00

Fone: (47) 8821-6004
Silvio .-, � .. � ..",",._.

investigadorinternacional@hotmail.com

I
,. Diskentrep todes os tip.�«,
! Dog's e:X;pveasadosj"

1·!JQr�es
Atendimento

Seg.áSab
i das 18hs á OOhs

_

�RJlà:Roberto ziêma�1 �zt.21 ...An'lizadej Fazemos.
k.mrlz:c.'lL'J!����"lll.�J!2�7��ªª,"º".",� .� . fr�Je�e m�dªº_Ç_ª�_j

Pizza G 35cm + refrigerante = R$ 19,00
Pizza M 30cm = R$ 12,00
Pizza P 25cm = R$ 7,00

Disk Pizza----
3275-2876

CONTRATA-SE
MENINAS MAIORES

DE 18 ANOS
para trabalhar em casa

de massagem, ganhos
acima de R$ 3.000,00.
Tr: com Jorge au Thais

(47) 9918-2372
(47) 8829-1614

ShoW Bar
EnCont.ro lIos amigos e casaiS

ShOW �e streeP tese.
com maiS De 15 mUlheres

Aberto de Segunda a Sexta.
Horário: das 15hOO as 3hOO
Rua Joaquim Francisco de Paula, 1058
Chico de Paula
Tei. 3273-2347 I 8853·971

.desfrutar
das novas

ga�as
simpáticas,
atraentes
e muito

GATAS sensuais.

Levamos as gatas até você .

14719136·0104

Anuncie
(47) 3371-1919 I 3055-0019
www.ocorreiodopovo.com.br

CLASSIMAIS
O CORREIO DO POVO

Agora está ainda mais fácil de
encontrar o que você procura!

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Já pensou se tudo o que
você comprasse viesse
com ALGO GRÁTIS?
NA RENAULT VEM.

www.renault.com.brRedeRenault.Mais de 150 concessionárias no Brasil.

ITAJAÍ
3341-3341

JO'NV'LLE
3145-3145

jARAGuA DO SUL I3274-0000

SEMINOVOS
BLUMENAU

3340-7700
BLUMENAU
3144-3144

Paramaiores informações consulte a concessionária Renault Libertá. 1) Valores anunciados para Megane Sedan Expression 1.6 16VHi-Flex 4P 08/08. Megane Sedan Expression 2.0 l6Vautomático 4P 08/08 e Megane Grand Tour Expression

1.616V Hi-Flex 4P 08/08 válidos apenas para compras via internet. 2) Consulte a concessionária Renault Libertá para mais informações sobre financiamentos ematé 72 vezes para Logan.
Financiamento pelo CDC(Crédito Direto ao Consumidor)

ou leasing realizados atrvés da Cia de Crédito, Financiamento e Investimento Renault do BrasiLCrédito sujeito a análise e aprovação de cadastro. Taxa deAbertura de Crédito(TAC) e IOF não inclusos para todos os veiculas. Pintura metálica não

inclusa, exceto para Megane Grand Tour Expression 1.6 l6V Hi-Flex 4P 08/08. Frete incluso para todos os veículos anunciados. Linhas Megane Sedan, megane Grand Tour, logan e Sandero com 3anos de garantia ou 100.000 km, o que ocorrer

primeiro, condicionada aos termos e condições do Manual de Garantia e Manutenção. Ofertas válidas até 30/06/2008. As imagens são meramente ilustrativas.Alguns ítens mostrados são opcionais e/ou acessórios. Preserve a vida. Cintos de

segurança em conjunto com air bags podem salvarvidas.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



CLASSIMAIS

PRODUTOS & ERVIÇOS.
INFORMÁTICA I TECNOL�GIA

FIM-DE-SEMANA, 28/29 DE JUNHO DE 2008
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BELISSIMA
MÓVEIS· OBJ.ETOS
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PRODUTOS & SERVIÇOS--------'-�------------,J

..

GUITAR.RA WIRELESS
GUITAR HERO PARA PS2

APENAS

R$R$99,90À VISTA

AGORA EM NOVO ENDEREÇO:
Rua Domingos da Nova. 403 (próximo a Studio FM) com estacionamento próprio)

Micro Computador Intel�.:::":=:!:::.f.�����;y��:=l=N�o�t�eb�O�O�k:Ac:e:r�A:S�53�1�5�
Celeron 430 1.8Ghz
PROCESSADOR INTEL CELERON 430 1.8GHZ

.

PLACA MÃE PHITRONICS
MEMÓRIA 1024MB DDR2 PC667
HD 80GB 7200RPM SATA 2 SAMSUNG
GRAVADOR OVO (grava dvd, grava cd, lê dvd, lê cd)
TECLADO
MOUSE ÓTICO
MONITOR 15" LCD AOC C/ MULTIMIDIA LM522

.

..

�.
�

E.N ..AS

8499,90
ÀVlS1'A

TEM MAIS.

* Processador Intel Celeron 550 2.0 GHz.
* Memória 2048 MB DDR2
* Disco Rígido (HD) 120 GB
* OVO Super Multi Gravador e Leitor de CO/OVO
* Tela 15.4" WXGA Cristal Brite
* Placa de Vídeo Intel X31 00
* Câmera Integrada Crystal Eye
* Wireless 802 .11 big
* Licença Windows Vista Home Premium

* Processador Intel Mobile Pentium Dual Core 1.73 GHz.
* Memória 2048 MB DDR2 .

* Disco Rígido (HD) 160 GB
* OVO Super Multi Gravador e Leitor de CO/OVO
* Tela 14.1" WXGA Cristal Brite
* Placa de Vídeo Intel X31 00
* Câmera Integrada Crystal Eye
* Wireless 802 .11 big
* Licença Windows Vista Home Premium
* Cor: Grafite

c/ maleta
de brinde!!!

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



----------PRODUTOS & SERViÇOS
III 11 III If III " III 1Il.1I ti IIÍ III II III

'*'
II atol X.

Informática &
Automação

LCD J.S"
rocessEÍdorAMD Sempron LE-1150 + 2,OGHZ
ca Mãe SNIR
óría 512 Mbytes DDR2

Placa de Vídeo Integrada
Drive Leitor de Cartão 6X 1 Preto
Hard Disk 80 Gbytes Samsung SerialAta
Gabinete 4 Baias ATX
Gravador de DVD .

Teclado Padrão ABNT2 PS2'
Mouse Óptico Ps2.
Fax Modem 56K
Cab:;as de Som Acústicas
Monitor LCD 15"

a1Jilbador 300VA deBrinde

RS :1.199,00 àVista
ate 24 x de R$ 75,00

3",0090 I (47) 3371-0155
873< - Centro - .Jaraquá do Sul - SC
com - fatorx . .automacao@gmall.com

"'_";
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PRODUTOS &SERVIÇOS---------

MATRíCULAS ABERTAS:
FAÇA A SUA .ESCOLHA!

E AUMENTE A SUA RENDAI

ESCOLA DE CABELEIREIRO ClEM SAHB -

JARAGUÁ DO SUL/SC
Certificado reconhecido pela Secretária
Estadual da Educação Portaria E na 186

28/12/1999 - Registro na 4480

IMAGEM PESSOAL:
- Cabeleireiro - Estética Facial e Corporal
- Manicure e Pedicure - Unhas Artísticas
- Depüação - Maquiagem

TÉCNICAS DE MASSAGEM:
- Qualificação em Massoterapia
- Shiatsu
- Quiropraxia
- Massagem na Cadeira Ergonômica

Mais informações: 47 - 3275-4125 $.

. Rua João Marcatto, 156 centro - Jaragtl�. do Sul - se
E-mail: jaragua.ciem.sahb@terra.êom.br

Site: www.massoterapia.estetica.ciemsahb.com.br

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 e 4a feira

3275-8400

IdIomas

Inglês
Básico, Intennediário, Avançado

A PARTIR DE:

R$79.00
MENSAIS

Office Profissional Programação
IPD, Windows, Word, Excel, Lógica, Aa:ess,
PowerPoin� In!met V,:!ualBasic I Delphi
Office Avançado AutoCAD
Word, Excel, PowerPoint 20 - Básico, 3D - Avançado

-EditoraçãoGi1ífica -SôlidWorks---
-

CorelDraw, Photoshop Sketchs, Features,
_____________ . Assem.!J!.� Drawi!!9�
Web Designer KIDS
Flash, Dreamweãver, O Computador, Cuidados,
Fireworks, Publicação FTP Softwares,lntemet

-�[�����;----
-

-D;it��ã;; M�ltimídi;

Espanhol
BásiCo, Intennediário,Avançado

A PARTIR DE:

Secretária Administrativa R$59.00
120h1auJa MENSAIS
Assistente Administrativa
120hlauJa

���!enção de Computadores
RH I Departamento Pessoal
120hlaúla

.

"RUaJ�ãO.Ja.nUáriO'Ayr�SO;172�:' . ("4';�)", '3·' 2" l'3' ""71'43'í
' ,Bairro Jara_gua �squerd� >

."
' . ,i'i.

.

� "
. el!t

j '; J
_

�
,

A " <

f
�,

' �

,)'••.: �

MATRíCULAS ABERTAS

H.ABIUTAÇÃO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM - período noturno
Início das aulas: AGOSTO 2008

*Sem taxa de matrícula
*Primeira mensalidade em Agosto/200B
* Convênio para estágios remunerados

+ JARAGUÁ _ escou TÉCNICA DE ENFERMAGEM JARAGUÁ
�, Rua Profa Adélia Fischer, 303 - Baependi (ao lado KG Motos) Jaraguá do Sul- S.C.
� Tel.: (47) 3376-4296 I escolaetej@gmail.com

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!

- Mecânico Máq. Costura
- Montador Mécânico
- Porteiro
- Projetista
- Serralheiro
- Soldador
- Torneiro

-

- Vendedor de Veículos
- Vendedor EXterno (rótulos e

etiquetas cf experiencia)
- Vendedor de acessórios
automotivos
- Zeladores

"vagas para ambos os sexos"

- Auxiliar de Corte
- Auxiliar de Cozinha
- Auxiliar de Tecelagem
- Auxiliar de Tinturaria
- Costureiras - Jaraguá do Sul e Scnroeder
- Cozinheira
- Designer Gráfico
- Eletricista automotivo
- Eletricista industrial

.

- Encárregada Limpeza
- Engenheiro Mecânico
- Fresador
- Impressor Flexográfico

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



----------PRODUTOS & SERViÇOS

I 11

JARAGUA DO SUL

8GENTE DE ATENDIMENTO -

TELEMARKETING
2' grau Completo. Conhecimento em

informática, atendimento ao público.
AJUOANTE 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.
Desejável!' grau completo ou cursando.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Disponibilidade para atuar no bairro Água
Verde em horário normal. Oesejável 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
Disponibilidade para atuar no bairro Água
Verde em horário normal. Ensino superior
completo ou cursando.
AUXILIAR DE ELETRICISTA
Conhecimento em montagem de painel.
Disponibilidade para atuar na Ilha da Figueira.
AUXILIAR DE EXPEDiÇÃO
Disponibilidade para atuar em horário normal
no bairro Chico de Paula. Desejável ensino
médio completo ou cursando.
AUXILIAR DE PADEIRO

Disponibilidade para atuar em segundo turno.

Desejável ensino fundamental completo ou

cursando.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO

cursos� 'Das.""f',:..!
• ',.

"
.

TRABALHO TEMPORÁRIO � RECRUTAMENTO E SELEÇÃ(J.4UtRSlIloIIA.+. fSrl&lDS

Rua,Henrique Piazera, 103 - Centro Tel. 3276-0700
Conhecimento em leitura e interpretação de
desenho técnico. Disponibilidade para atuar no
Bairro Ribeirão Cavalo.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO
Cursando 2' grau.
AUXILIAR DE SERViÇOS GERAIS/ ZELADOR
Disponibilidade para atuar em horário
comercial, no bairro lÍaependi.
AUXILIAR DE VENDAS
2' Grau Completo. Conhecimento na Função.
Deseiávelconhecirnento 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 telefõnicos e central telefõnicas;
instalação de redes de computadores;
camêras de CFTV.
COSTUREIRA
Disponibilidade para atuar no primeiro ou

segundo turno. Desejável conhecimento em

reta e overlok.
COORDENADOR DE RESTAUBANTE
Ensino Superior Completo em Nutrição ou

Técnico em Nutrição. Necessário registro no

CRN. Conhecimento na elaboração de

cardápio; liderança de equipe em cozinha
industrial.

.

ENGENHEIRO MECÃNICO
En�ino Superior completo. Disponi6i1idade para
atuar no bairro Ilha da Figueira. Conhecimento
na função no ramo metalúrgico com

montagem de máquinas.
ENGENHEIRO CíVIL / ARQUITETO
Ensino Superior Completo. Conhecimento com

execução de obras (edificios residenciais).
Disponibilidade para atuar em Rio do Sul ou
ItajaL

FAMACÊUTICO (A)
Disponibilidade para atuar em horário normal,
no bairro Ilha da Figueira. Ensino superior
completo.
FRESADOR CNC
Conhecimento em fresa CNC: noções de leitura
e interpretação de desenhos mecânicos.
Disponibilidade para atuar no bairro Barra do'
Rio Cerro II.
FRESADOR CONVENCIONAL
Conhecimento em fresa convencíonal: 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 VEíCULOS
Desejável conhecimento na função.
MECÃNICO DE MANUTENÇÃO
Conhecimento na função no ramo têxtil; com
teares circulares; setap e regulagem.
Disponibilidade para atuar em horário normal
no bairro São Luiz.
MONTADOR MECÃNICO
Cursando Técnico em Eletromecãnica ou

mecãnica. Conhecimento na montagem de

máquinas.
OPERADOR DE MÁQUINA
Conhecimento em operador máquina no ramo

metalúrgico. Disponibilidade para atuar no 2

turno no bairro Barra do Rio Cerro II.
OPERADOR DE INJETORA
Disponibilidade para atuar no terceiro turno
no bairro Vila Lenzi. Desejável!' grau
completo ou cursando.
PROJETISTA ELETRICISTA
Ensino Técnico ou Superior na área Elétrica
cursando ou completo. Conhecimento em

esquemas de paineis elétricos.
Disponibilidade para atuar no bairro Ilha da

Figueira.
PROJETISTA MECÃNICO
Cursando Ensino Superior ou Técnico.

.• Conhe.cimento na função e em Solid Works e

projetos de usinagem.
SUPERVISOR DE PEÇAS
Conhecimento na supervisão de peças .

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 MECÃNICO
Conhecimento em torno convencional:

noções de leitura e interpretação de oesennos
mecânicos. Disponibilidade para atuar no
bairro Barra do Rio Cerro II.
TÉCNICO ELETRÔNICO
Disponibilidade para atuar no bairro Água
Verde em horário normal. Desejável curso
técnico em eletrõnica completo ou cursando.
TÉCNICO INFORMÁTICA
Conhecimento em reparos de impressoras.
VENDEDOR (A) DE PEÇAS
Desejável estar cursando 2' Grau.
Conhecimento no setor de peças
automotivas.
VENDEDOR (A) EXTERNO
2' Grau Completo. Conhecimento em vendas

ENCARREGADO DE EXPEDiÇÃO
2' Grau Completo. Conhecimento na função
e com liderança de equipe no ramo têxtil.
GERENTE COMERCIAL - CONSTRUÇÃO
CíVIL
Desejável estar cursando ensino superior.
Conhecimento no contato com

representantes; análise de vendas;
orçamentos; prospecção de clientes.
GERENTE INDUSTRIAL - CONSTRUÇÃO
CíVIL
Desejável estar cursando Ensino Superior.
Conhecimento em processos e gestão de
pessoas.
INSPETOR DE QUALIDADE - RAMO TÊXTIL
Disponibilidade para atuar em Guaramirim.

Desejável conhecimento da função.
MDNTADOR INDUSTRIAL
Conhecimento da Função.
OPERADOR DE CORTE
'Disponibilidade para atuar em Guaramirim.

Desejável conhecimento da função.
PROGRAMADOR (A) DE PCP - RAMO
TÊXTIL
Conhecimento na função no ramo têxtil.
SOLDADOR INDUSTRIAL
Conhecimento com solda tig e eletrodo, mig.
VENDEDOR (A) EXTERNO - MÓVEIS
PROJETADOS

Desejável estar cursando ensino superior Ou
técnico em Designer ou arquitetura ou curso

de designer de interiores.
VENDEDOR iA) EXTERNO - SETOR
ALIMENTíCIO
Ensino Médio Completo.
VIGILANTE
Desejável conhecimento na função.
Disponibilidade para atuar no terceiro turno
na cidade de Guaramirim.

www.grupometa.com
externas. Desejável noções de vendas com

equipamentos e serviços para informática.
ZELADORA (A)
Disponibilidade para atuar no bairro Água
Verde, em 'horário normal.

AUXILIAR DE ALMOXARIFADO
Conhecimento com a organização de
aviamentos. Disponibilidade para atuar no
barro 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 CíVIL
Desejável' estar cursando ensino Superior.
Conhecimento em Auto Cad e informática.
DISTRIBUIDDR DE FACÇÃO
Desejável conhecimento na função.
Disponibilidade para atuar em-horário normal.
DOBRADEIRA

Desejável conhecimento na função.
Disponibilidade para atuar em horário normal.
ESTAMPADOR (A)
Desejável conhecimento na função.
Disponibilidade para atuar no horário normal.
ESTAMPADOR (A)
Desejável!' grau completo. Qisponibilidade
para atuar em 2 turno.
ENCANADOR INDUSTRIAL
Conhecimento na função' com tubulação.
ENCARREGADO DE COSTURA
2' Grau Completo. Conhecimento na função
e com liderança de equipe no ramo têxtil.
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� O CORREIO DO POVO
� FIM-DE-SEMANA, 28/29 DE JUNHO DE 2008

wwW.back.com.br
selecao.jaraguadosul@back.com.br

PRQDUTOS & SERViÇOS

sexta-leira das 8:00 as 11:30 e das 13'30
. de segunda a . as 17

Horário de atendimento. .

VAGAS URGENTES!!! VAGAS PARA JARAGUÁ DO SUL

AUXILIAR DE INSTALAÇÃO - URGENTE - com conhecimentos OPERADOR DE INJETORA - Ensino fundamental completo.
eminstalação,programaçãodetelefoniaerede. Conhecimento na função em indústria de materiais

. plásticos.
AUXILIAR TÉCNICO - URGENTE - com conhecimento na

área de CFTV ,interfones e portão eletrônico. PROJETISTA - Ensino médio completo. Conhecimento em

Solid Works, Auto Cad e projetos de máquinas para indústria
CALDEIREIRO - Ensino fundamental completo. metaláruica,
Conhecimento com indústria metal mecânica.

. . _ .
SOLDADOR - Curso profissionalizante em solda ou

CALDEIRIST� - Ensino f�ndamental co�pleto. Expe:lencla caldeiraria. Desejável ter noções de mecânica, pneumática,
com operaçao de caldeira a vapor com abastecimento hidráulica e desenho. Conhecimento em solda
manual ou informatizado. oxiacetilênica, elétrica e mig.

FRESADOR - URGENTE - Ensino fundamental completo. "
. . . ,

Conhecimento em leitura e interpretação de desenho técnico TECELAO - Conhecimento em tear circular ou reíilíneo.

e fresá convenc'ional. Horá-rio normal.
TELEMARKETING - Ensino médio completo. Conhecimento

LAMINADOR - URGENTE - Conhecimento em laminação de na área de televendas ativo e receptivo.
fibra de vidro.

TORNEIRO MECÂNICO - URGENTE - Ensino fundamental

MECA-NICO DE MANUTENÇA"O DIESEL _ C h' completo., C?nheCimento em I.eitura e interpretação de
.

on ecmento desenho técnico e torno convencionai
com manutenção de máquinas agrícolas.

.

.

VENDEDOR / BALCONISTA - Ensino médio completo.
OPERADOR DE EXTRUSORA - Ensino fundamental completo. Desejável !acilidade no atendimento ao cliente e boa

Conhecimento nafunção em indústria de materiais plásticos. comumcaçao verbal.

Rua Victor Gaulke, nO 70, bairro Czerniewicz� próximo à SCAR e Hospital Jaraguá.

Contrata-se Engo•Civil ou
Supervisor de Obras com
conhecimento na área de

Pisos Industriais.

Interessados enviar
curriculum ou contato por

telefone. E-mail:

comercial@sitewp.com.br
Tel: (47) 3370-5995

S()licit�mos candidatas para a;

vaga de auxiliar de produção
Sexo: Feminino

Idade: 18 a 24 anos

Interessadas entrar em contato

pelo fone 3275�388 / e-mail:
etiguetas@tomazelli.com.br
ou comparecer na Av. Prêf..
Waldemar Grubba, 1555 -

Baependi.

OPORTUNIDADE ÚNICA
.

Tenha seu próprio negócio em casa,
.
obtendo no primeiro mês ganhos de até
R$ 700,00, trabalhando apenas' nas horas

.

vagas, receba proposta gratuitamente.
enviando apenas 3 selos de R$ 0,60,
caixa postal 1338, CEP 89251-971

JARAGUÁ-SC
GERENTE DE LOJA

JAVEL CONTRATA
SUPERVISOR DE VENDAS

Experiência em gestão de

pessoos e na creo cornerciol.
Preferenciolmente ter curso

veiculo próprio,
idade de horário e

'Viagem. Salário fixo, comissão
e benefícios compatíveis .

.

Treinomento para o cargo_
envie seu currículo

iavel@iavel.com.br
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PRODUTOS & SERViÇOS

• CARTÕES, DE VISITA· CARIMBOS· FLYER'S· PANFLETOS·

CARTÕES DE VISITA
A PARTIR DE

,R$ 45,80'
"'",",':",':,',',,',,'0 M"

�;.:�':- )"

�-

(047) 3273-6433
dwcarimbos@hotmoil.com
dwcarimbos@brturbo.com.br

'

@
(h�.'
acer,

,

�

AMO;i

3275.0761 I 3372.0081

I ívelJ'!!
'

Imagens meramente nustrativas

Computador Intel Core Duo E2180 2.0Ghz
Placa mãe com som video e rede on board
HD 160GB Sata 7200RPM

'

1 GB de memória DDR2
Gravador e leitor de CD e DVD
Kit Gabinete c/ fonte ATX
Teclado Multimídia, Mouse óptico e

Caixas de som

Estabilizador 300VA
Monitor LCD 17" Samsung 740B

SEJA TÉCNICO EM COMPUTADORES

, CURSO DE MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE pes

. f.j�Q�!Q£QI�!!
Rua: Epitácio Pessoa, 85 - Centro

Maiores Informações "

. Fone: 3055-2021'

wwww.allcebel.com.br

. ligue e assine!!! 3371-1919
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CANTINHO ANIMAL�---------�

Du�;�amy's®
HOSPITAL - CLiNICA VETERINÁRIA - PET SHOP - CANIL

AMICÃü 3274-8944 I 3275-1141 I 3275-1788
OTITE EXTERNA

CLINICA VETERINARIA
"

,/ As doenças otclóqlcas são muito comuns na

população canina e felina.
As raças mais predispostas a esta doença são

os cocker spaniel, labrador, beagle, poodle, schnauzer,
lhasa apso e entre os gatos o da raça persa.

Essa patologia é causada principalmente por
três agentes: bactérias, leveduras e ácaros.

Os sinais clínicos, mais comumentes
encontrados são coceiras no pavilhão auricular, dor,
febre e secreção que varia do amarelo ao marrom

escuro.

Oitenta por cento do cheiro de um cão vem do
ouvido. O médico veterinário pode detectar este

problema através do exame com otoscópio. O agente
causador pode ser identificado através de coleta de
material e exame citológico do mesmo.

A eficácia do tratamento depende do correto

diagnóstico do agente causador.
Dependendo do grau da enfermidade o

tratamento pode variar de 10 a 30 dias, com produtos de
aplicação tópica e via oral.

Em casos graves faz-se necessário lavagens
otológicas com o aparelho chamado auriflush, que é
feito sob anestesia geral para totallimpeza do conduto
auditivo.'

A otite externa mal tratada pode evoluir para
uma otite média ou interna, causando distúrbios
neurológicos e de desequilíbrio.

A prevenção consiste na limpeza semanal do
_ conduto auditivo com produtos ceruminolíticos,
evitando que se acumule cerúmenno canal auditivo.

Deve-se evitar o excesso de umidade nos

ouvidos, protegendo-os durante o banho com tampões
dealgodão.

_-

O uso de. produtos comra parasitas externos
também são de grande valia no combate a ácaros.

Lembre-se: apenas um profissional habilitado
pode dar o diagnóstico correto e o tratamento efetivo

para esta patologia.

Oi, meu nome é Yumi, sou uma Pastora Belga e tenho 1 ano e 3 meses de idade. Quando eu tinha 5 meses, ainda
muito ingênua, vi o portão de casa entreaberto e resolvi sair para "dar um passeio", chamei o meu irmãozinho Lupy
para ir comigo, e fomos então conhecer mais um pedacinho domundo, mas como tudo em casa é tranqüilo e seguro,

:, '

jj �

não imaginava o que iria encontrar na rua...

• Ándamos bastante, vimos muita gente diferente, vimos vários carros passando apressados e também muitos
caminhões que passavam pertinho da gente ... Tinha também pessoas de bicicleta e de moto ... Fomos observando
tudo por vários quarteirões ... Mas sem perceber algo bateu em mim e me jogou longe.·.. Fiquei muito assustada na

hora, e senti uma dormuito grande naminha perna direita. ° Lupy também estavamachucado.

Encontramos então um local mais seguro na calçada, o Lupy estavamuito traumatizado e se encolheu em um cantinho, eu acheimelhor ir em
busca de ajuda. Nossos pais estavam desesperados atrás de nós, e finalmente meu pai encontrou o Lupy na calçada, ele estava muito

assustado, e um pouco mais pra frente me encontrou de pé em busca de ajuda, fiquei tão feliz quando o vi, nem acreditei que estava segura
novamente, que iria voltar para casa ... ' Quandomeu pai foi me pegar viu que minha perna direita não encostava no chão. Minha mãe e meu

pai ligaram imediatamente para aAMICÃO e falaram com o Dr. Eduardo, que pediu que nos levassem para lá imediatamente. Chegando na
AM"ICÃO, fomos prontamente atendidos, foram feitos RX de mim e domeu irmão, ele tinha alguns cortes profundos na perna. ° meu caso

era mais grave, tive uma fratura na perna direita, e precisava de cirurgia. Ficamos na AMICÃO, recebemosmuito carinho de todos, e nossos
pais sempre iam nos visitar, assim pudemos nos acalmar. ° Lupy teve alta 3 dias depois, e foi para casa, eu tive que ficar, o DR. Eduardo fez a

cirurgia ortopédica, e fiquei então 2 semanas na clínica para recuperação, senti muita saudade de casa, mas também recebi muito carinho,
mimos e atenção de todos daAMICÃO.

Pude então voltar para casa, meu irmão ainda estava um pouco traumatizado,
demorou pra voltar a. "sorrir", mas hoje, estamos todos bem e reunidos novamente, a
família está completa e estamos todos muito felizes por estarmos juntos e

recuperados. Hoje ando normalmente, brinco muito com meu irmão e corn.meus

pais. E vamos toda semana para aAMICÃO, onde tomamos nosso banho semanal, lá
continuo a receber carinho e atenção. Esta é uma foto minha com a Luciana que me

dá um banho de carinho toda vez que vou tomar banho. E este ao lado émeu querido
irmão e companheiro de aventuras Lupy.

VENDE�SE
FILHOTES DE CHOW
CHOW LINHAGEM

AMERICANA
DUAS FEM�AS E
TRES MACHOS
NASCIDOS
09/06/2008

FONE: 8821 6103

�b'�PETSHOP

(47) 3370-16453275·35609123-0657
www.fotolog.terra.com.br/ajapra Rua Waldemar Grubba, 1389 - Vila Baependi

Elizandra R. Gonzaga Mafra - CRMV/SC 2368
Tanity üreschechen - CRMV/SC 2649

Duhan Tamy
'

s

Venda de Filhotes de: Poodle, Bassed
haund, Labrador, Rotweiller, Cocker,

Fox Paulistinha, Husky, Pastor,
Pointer, Cofap, Pequinês, York, São
Bernardo; Scothish Terrier, entre

outros .....

1\}\1ICAO
CLiNICA VETERINARIA

3372-2614
Rua Bernardo Dornbusch, 2181 - Vila Laia

FEIRA PERMANENTE

DE FILHOTES

DE CÃES E GATOS

E ANIMAlS DE

ESTIMAÇÃO

��"rf
Duriãrl[¥c.my's®
HOSPITAL - CUNICA VETERINÁRIA - PET SHOP - CANil

3214-8944 I 3275-1141 I 3275-1788

Shopping Center Breithaupt - G1 - Sala Q17

3275-6101
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'

Por Jéssico Ehmke Kroetzer
recepcoo@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 para Ademir Morais, que
trocou idade no dia 23. A esposa
Luci e os filhos Thaís e Thiago

desejam felicidades.

Parabéns para Edvirges Dalsochio,
que trocou idade no dia 26. Beijos
e abraços carinhosos da família:

Adilar, Doni, Elis e Beto.

A esposa Joice Marcelino, manda os parabéns para Edemir
Marcelino, que comemorou idade nova dia 10• Felicidades!

Na foto as gêmeas Leila Freiberger,
Garota Abdon Batista e Lois
Freiberger, Segunda Princesa

Parabéns para Eunice
Carmen Innocenti Ortiz, que
trocou idade no dia 26

PARABÉNS PARA CIMARA MELDOLA, QUE TROCOU IDADE D'IA 27.
-.

'

SUA MADRINHA ALZIRA DESEJA OS PARABENS!
'

. .

Na foto Estudantes de Design da Unerj, em visita,
a empresa Rudnick em São Bento do Sul.

As netas e os familiares desejam muitas felicidades
a vó Lucia pelo seu aniversário no dia 27.

Melhorias Realizadas:
- Ajardinamento da Águas de Guaramirim
- Atendimento via 0800 24 horas por dia
- Humanização do atendimento ao cliente
- Tampas para os reservatórios

- Extensão de rede na localidade Ponta Comprida
- Extensão rede Caixa d'água - caixa econômica
- limpezas periódicas de decantadores, floculadores,
filtros e poço de captação

- Ativadó 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 GolO Km
- Compra de uma Bomba para captação dé 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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4° Festival
Gastronômico

- LOTERIA'

CONCURSO N° 335
01 - 03 - 04 - 06 - 01
08 - 09 - 1 t - 12 - 14
16 -li -19 - 20 - 21

CONCURSO N° 1918
04 - 08 - 31 - 44 '" 50

VITRINE----------

CAMPANHA DO AGASALHO

Inscriçõ�s
A inscrição para o Seletivo de Inverno 2008 da Unerj encerra na próxima se

gunda-feira (30). A instituição oferece três novos cursos: Tecnologia em Gestão
Ambienfal, Eletrônica Industrial e Sistéinas para Internet, os dois últimos em

convênio com o Senai. Para os interessados mais informações pelo telefone (47)
3275-8200 ou através do site: www.seletivo.unerj.br.

NOTA DE AGRADECIMENTO
E CONVITE PARA O

CULTO IN MEMORIAN

A famflla enlutada de,

ELIANE IlTNER MATHIAS,
com idade de 48 anos, ainda consternados com seu

falecimento ocorrido no último dia 22 de junho, agra
dece a todos os amigos que estiveram presentes no

local do ocorrido em Florianópolis. Agradecem aírida os

familiares, amigos e atados que enviaram flores e coro
as e que a acompanharam até a sua última morada. E
em especial ao pastor otto pelas palavras de apoio.
E convidam para o culto que será realizado no dia '

13 de julho, às 9h, na Igreja Cristo Bom Pastor, Rio
Cerro II.

"Salmo 23: O Senhor é meu pastor e nada me faltará".

A Famnia enlutada

FALECIMENTOS

Faleceu às 11 h20 do dia 22/6, a Sra.
êlíene Ittner r.'Mllias, com idade de 48
anos, o sepultamento foi realizado dia
23/6, com saída do féretro da Capela
Mortuária Cristo Bom Pas,tor em Rio
Cerro II, seguindo para o cemitério da
mesma localidade.

Faleceu às 7h30 do dia 26/6, o Sr.
Vicente Micl'!u!lIck, com idade de 73
anos, o sepultamento foi realizado dia
27/6, com saída do féretro do salão da.
comunidade Nossa Senhora do Rosá
rio, Bairro Rio Molha, seguindo para o
cemitério da mesma localidade. '

Faieceu às 7h30 do dia 26/6, o Jovem
Gilmlll' 'Micim!acK, com idade de 23
anos, o sepultamento foi realizado dia
27/6, com saída do féretro do salão da
comunidade Nossa Senhora do Rosá
rio, Bairro Rio Molha, seguindo para o

cemitério da mesma localidade.

Faleceu às 14h30 do dia 26/6, o Sr.
Mi�!lí!! Wnstll J\Jilioi, com idade de 75
anos, o sepultamento foi realizado dia
27/6, com saída do féretro da residên
cia na Rua Walter Marquardt n03030,
seguindo para o cemitério da Barra do
Rio Cerro.

Faleceu às 17h do dia 26/6, o Sr. hie-
. fl:lf!o i©rinelli, com idade de 71 anos,
o sepultamento foi realizado dia 27/6,
com saída do féretro da escola alto
São Pedro, Bairro Garibaldi, seguindo
para o cemitério de Alto São Pedro.

pf::...Rf::... Cf::...\P\Rf::...
UMf::... F£S1f::......" a01AROEf£\10.

NE.NHU\'¥,
Uma festa cheia de tradição e de muita

alegria está aguardando você no Marista.
Não deixe de comparecer para saborear a

, 'o

comida típica, particípar das brincadeiras,
àssistir às apresentações e

rever os amigos.

Contamos com a sua presença!

Data: 05/07
Início às 14h
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Pároco é contra o legalização do aborto. Poro ele abortar é tirar uma vida e colocar o do mãe em risco

VOCÊ É CONTRA OU A FAVOR'
DA LIBERAÇÃO DO ABORTO?

DANIEL RANK,
25 anos, cobrador

"Sou contra. Se foi feito uma

criança tem que ter responsa
bilidade poro criar".

JENIFER ALINE SCHTZE,
,

18 anos, estagiário
"É melhor abortar do que
abandonar um filho. Sou o

favor apenas nesse caso".

lELI PIRES ROSA,
40 anos, operadora de máquina
"Não sou o favor porque é uma
vida que estamos carregando.
Eu já tive três abortos espon
tâneos e sofri muito".

,

KILLIAN SIEWERDT,
21 anos, vendedor
"Eu sou contra, porque acho
um crime o aborto. E coloca a

vida do mulher em risco".

JULIANE lANDONATTO,
20 anos, costureira

"Contra, porque hoje existem
métodos poro não ter filho,
camisinha e anticoncepcional
tem até de graça no SUS".

VENíCIO DA SILVA,
45 anos, coordenador
de �rodução
"Sou contra. Mas tem coso que
é necessário como o estupro".

OPINiÕES DIVIDIDAS

O CORREIO DO POVO rnSABADO, 28 DE JUNHO DE 2008

Relator da CCJ
diwlga parecer
contra aborto
Médico é a favor em casos

de estupro' ou malformação
isso quando a mãe não perde
a vida".

Conscientizar a população
e fornecer métodos de preven
ção mais adequados seria o

primeiro passo para as futuras
gestações. Lucht acredita, que
a decisão do casal de ter ou

não o filho deve ser levada em

conta. Mas o médico lembra:
"interromper a gestação, com
certeza é tirar uma vida".

Opinião bastante ..,.'ítica
tem o padre Carlos Alberto
Rodrigues. "A igreja é a fa
vor da vida e se um dia vir
ser aprovada a legalidade do
aborto, nós religiosos conti
nuaremos contrários".

Na visão do padre, as mu

lheres que sofrem a violência
sexual não devem abortar.
"Elas podem doar a criança
para uma família, porque até

'

as mães que não engravidam
no estupro também são trau

matizadas", O pároco acredi
ta que nesses casos acontece
a pena de morte ao contrário:
"Que mate o estuprador e

não a criança".
'

Rodrigues acha que os ar

gumentos do Congresso são
fracos. Ele cita o exemplo das
clínicas clandestinas: "Eles
sabem da existência delas, de
veriam fechá-las".

JARAGUÁ DO SUL

O presidente da CCJ (Co
missão de Constituiçãó e Jus
tiça e de Cidadania), deputado
Eduardo Cunha (PMDB-RJ)
deu parecer contrário à des
criminalização do aborto, na
última quarta-feira (25). A

proposta rejeitada, que faz
parte de um dos projetos do
deputado federal José Geno
íno (PT-SP), dá liberdade de
opção de ter ou não um filho,
incluindo o direito de inter

rupção da gravidez até 90
dias de gestação,

O aborto é um tema po
lêmico que divide opiniões
entre os diversos segmen
tos da sociedade: autorida
des políticas, classe médica,
conservadores religiosos e o

cidadão comum.

Segundo o presidente da
Associação Médica de [araguá

,

do Sul, Jean Lucht, 42 anos,
o aborto quando realizado
de forma inadequada coloca
a vida da mulher em risco.
"Mas em casos de estupro e

malformação da criança, sou
é favorável da interrupção da
gestação".

De acordo com o médico,
as mulheres podem sofrer
graves conseqüências, "des
de uma infecção uterina até a

retirada do útero, impossibi
litando uma gravidez futura, DAIANA CONSTANTINO

Primeiro direito à informáção
Os seres humanos têm o livre ar

bítrio. As mulheres, portanto, têm o

direito à escolha. Esse seria um bom
'argumentá a favor da legitimaçóo da
prática do aborto induzido em deter
minadas circunstâncias. Mas será que
as mães têm informaçóo completa e

correta sobre o desenvolvimento do
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LEVE E SOLTA
.,

Babado novo na urbe. Uma profissio
nal liberal que adora se comunicar
está mais exuberante. Dizem os ami

gos, línguas de veludo, que a beleza
vem da nova fase que ela está vivendo.
O casamento com o colega de profis
são está terminando e ela renascendo.
Diz o ditado que o cão passa o lustro
na mulhér separada. Por aqui tudo se

sabe! Só pedindo minha Veuve Clicquot
Brut please!

ARTISTA
Uma figura querido no

mundo dns artes gastronô
micos, que teni seu telefone
tocando o cada minuto neste

súbudo. é o gourmet Julmir
José Rozza, em razôo do
idade novo que comemora.

IUS'll'liado Rio Bran@,,16.a1- 5al'ct4'
Fane:: (An 3055-0442'�' 884(r-8�.58

E-maí; sintonía:pradQ@]tcmnoí!:co.lll'

" Seja qual for o seu

sonho: comece.
Ousadia tem genialidade,

poder e magia"' GOETHE

CUIDADO!
Olho só meus queridos e minhas que
ridos leitoras. Vocês já pensaram se

por ocaso o STF resolve estender deci
são sobre infidelidade partidária para
o código de registro. civil?! Bem, por
baixo, isso significaria mais ou menos

o seguinte: que quem se casou mais
'de uma vez pode facilmente perder o

segundo cônjuge. E isso sem nenhum
direito de voltar paro o primeiro. Só
por Deus, como diria um amigo meu!

A turma dos Coubóis se reuniu no"último sexto-feira (20), no Beiro Rio, em alto estilo,
poro comemorar os 20 anos de muito futebol e confraternizações

DICA DE SÁBADO
Assistir ao programo Moa

Gonçalves no SBT, às 13h15min.

MAIS UMA!
O Estrogonóvio entrou em caso putíssi
mo e aí falou poro o mulher:
- Esta semana eu vou botar o meu mo

torista pro foro!
- Mas,por que, meu nego? O Severino
é tão 60nzinho!
- Bonzinho? Bonzinho pros negas
dele! Nesses dois últimos dias quase
me matou quatro vezes! É mole?
- Seja compreensivo, meu anjo. Por
que não dá mais uma chance pro ele?

,GENTE FINA
o

• Hoje os meus camaradas Fernan
do Raboch e Eduardo Fogaça serão o

os grandes anfitriões do festa Flora
Style - edição de inverno- na Floro
Botequim. Noite diferente, com mil
babados. Desde bares temáticos, Djs
renomados, como o argentino Martin
Lamelas, até transporte vip e champa
nhe free. Imperdível.

• Gente, não esqueçam de segunda
feira, dia 30, ligar poro o meu amigo :

e personal trainer Wilson Salves, o Tio
Wil. Liguem mesmo, pois é o dia do
aniversário dele. Ele merece ser lem- I
brodo. Vo Ie"?

I
Nado melhor do que reunir o
família poro delicioso almoço.

ARQUITETURA
Joinville é o pri�cipal centro de compras dos arquitetos de Jaraguá do Sul. E, por
isso, a Revista Area, especializada em arquitetura e design de Santo Catarina,
está convidando os profissionais daqui para o evento de apresentação do Anuário
de Arquitetura 2008, que será realizado terço-feira no loja Bellacatarina, em
Joinville. A publicação, em suo segundo edição, apresentará projetos de urqul
tetura em textos e fotos, destacando o importância do intervenção dos profissio
nais. Outros informações pelo site: www.revistaarea.com.bt

A belo joinvilense,
Leilione Schmitt,
o Nane, dá um

tempo poro um

tête-à-tête no

celular

LEITOR DO DIA
O leitor do dia é o amigo e

advogado Rafael Marcatto,
que lê esta coluna poro fi
car por dentro dos melhores
novidades do sociedade e

que hoje fico um ano mais
velho. Parabéns!

TE CONTEI!
0'0

• 0.. Rappa apela para d tecno-
,

logia com o música "Monst�o
invisível". A can'ção poderá ser

o

baixado nos celulares do ClarO'
antes de cheg'i\r à�,rádio�tj

.. Os meus al11igos, os irmãos,
Prudy's e AdrliinfnhQ Junkes, já
estão a miLpor hora nos Pf'epar(J
tivos paro hoje, a partir do meio'
,dia, receber mais de 500 pessoo�
que irão curtira 2a.Stammtisc�
Bem no Meio do Mõto, na chácara
dos Prudy's.

• Os irmã!)s pagodeiros Vavó e

Márcio, ex Karametade, e Nenhum
de Nós além de outrosgrupos da
região, serão as bandas que emba
larõo a 70 Feijoada do Moa, dia 23
de agosto no Beira Rio.

.'Q.uem.conh'ece vói concordar
COmi!lo: Dona laurito Weege

'

·continua sendo uma das mulheres
mais deslumbrantes da região.

.,

• O'pessoal bacana da Caraguá
mandou avisar que a partir de
h(}l�� em.!od,.o� os revistasdo seg
mento, já estó estampado' a foto
e todos os.detalhes do novo Gol
da Wolkswagem. No OCP a foto já
circulou o que confirma o slogan:
"Quem tem O Correio tem tudo".

• Hoje à noite a Bierbude será
embalado pelo excelente center
Ricardo Gomes. Gqxa,ntia de muito
pop oacionalte internacional

• Amanhõ,�mais conhecido como

dOl11ingo, a partir das 16 horas,
acontece na Recreativa Brei
thgupt .a escolha da Garota Unerj
2008. Participaçãomusical do OJ
Fernandes el!�gf(rp() dtHlagodç
loko Teol.oçoo.

o
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Seis temas para quem não
tem desconfiômetroLUIZ MARINS, CONSULTOR

E PALESTRANTE

Aqui vão seis temas para a reflexão de quem
não tem desconfiômetro, neste mundo maluco em

que vivemos:
Mochila nas costas;
Mochileiros que andam COIn mochilas nas costas

têm que lembrar que estão com um outro "ser" gru
dado em suas costas. Não podem virar e ficar dando
mochiladas em todo mundo o tempo todo. Liguem o

desconfiômetro!
Falar alto no celular;
Há pessoas que adoram falar alto no celular, ou

no viva voz, para que todos vejam o quanto ele(a)
é importante. Falam andando e gritando para todo
mundo ouvir. Liguem o 'desconfiômetro!

Furar fila e fazer cara de paisagem;
Vejo muita gente furando fila como se não

percebesse e depois faz "cara de paisagem" como se A pessoa não agüenta ficar sem pedir alguma coi
nada tivesse acontecido. Liguem o desconfiômetro, .. sa. No final da festa ela pede para levar o arranjinho
pois todo mundo está vendo a sua "cara-de-pau" fora de flores das mesas. Ligue o desconfiômetro!
de moda;

.

Gostaria de sugerir que você completasse esta lis-
Bater o carrinho do supermercado no calcanhar ta com, no mínimo, mais quatro coisas que as pes-

da pessoa da frente; soas que não têm desconfiômetro- em sua empresa
Quando estiver empurrando um carrinho no su- fazem e, é claro, irritam todo mundo. Faça uma dis

permercado, ligue o desconfiômetro. O que vejo de cussão para ver se as pessoas "se ligam" ou mandam
gente batendo o carrinho no calcanhar dos outros! consertar seu desconfiômetro.

Ficar prestando atenção na conversa alheia; A vida já não é fácil neste mundo em que vive-

Essa gente nem disfarça. Fica prestando enorme mos. Se as pessoas não ligarem seus desconfiôme
atenção numa conversa ao lado da qual não é cha- tros iremos torná-la ainda mais difícil. É preciso, de
mada a participar. Ligue o desconfiômetro e fique maneira educada e sutil, mostrar a essas pessoas que
na sua!

.

está na hora de ligar o desconfiômetro.
Pedir para levar o arranjo de flores da mesa no

final da festa; Pense nisso. Sucesso!

INDICADORES
�lNDICE ,y�RIÂÇÃO. MOEDA
!'iIQOVESPA <; O;59%..>ni;r�. Dólar comercial (R$).

Euro (em US$)

CÂMBIO
VENDA
1,596
1,580

VARIAÇÃO
-0,37%
0,00%

COMPRA
1,594
1,579
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SABADO. 28 DE JUNHO DE 2008 SANTACATARINA---------
NEGÓCIOS

Pelo Estado Ranki�ng
classifica

Meio Ambiente
� A Federação das Associações Em
I
presariais de Santa Catarina (Facisc)
fez o lançamento na sexta-feira (27), na
Alesc, do Programa de Sustentabilidade
Ambiental, que visa promover o de
senvolvimento sustentável das cidades
e empresas catarinenses.
O vice-presidente de Meio Ambiente
da entidade, José Mario Gomes Ribeiro
(em pé, na foto), disse que "há 10 anos
os empresários eram considerados
vilões do meio ambiente. Hoje, todos
são obrigados a respeitar a legislação
ambiental': Nesse sentido, a entidade

quer incentivar e promover estímulo para que as empresas catarinenses possam ter

profissionais no setor ambiental e possam, inclusive, buscar incentivos ficais para o
da chamada "energia limpa'; diminuindo a quantidade de produção de carbono na
atmosfera.
Representando o presidente Luiz Carlos furtado Neves, esteve no evento a vice
presidente da Facisc, Maria Izabel Pinheiro Sandri. O deputado estadual Silvio Dreveck
(PP) representou o presidente do Legislativo; deputado Julio Garcia (DEM).

empresas
Weg e Malwee se destacam,
segundo estudo da Sociesc
FLORIANÓPOLIS

Uma pesquisa coordenada
pela Sociesc - Sociedade Educa
cional de Santa Catarina, revelou
que aWeg é a empresa catarinen
se mais admirada por gerentes,
diretores e funcionários das áre
as administrativas e de produção
de empresas de todo o Estado. A
Weg recebeu 27% de um total
de 1.036 votos. A pesquisa foi
feita diretamente junto a alunos
dos MBAs da Fundação Getu
lio Vargas' coordenados pela
Sociesc em Blumenau, Itajaí e

Florianópolis. Também foram
aplicados questionários ele
trônicos por meio da internet.
Votaram profissionais ligados a

824 empresas, residentes em 129
cidades diferentes. Eles ocupam
cargos nas áreas de adminístra
ção e produção, atuando como

analistas, gerentes, diretores, su
pervisores, coordenadores, técni
cos e autônomos.

Dez empresas receberam jun
tas 638 votos (cerca de 63% do
-total). São elas: Weg, com 27%
dos votos, Tigre (7%), Sadia (5%),
BungeAlimentos (4,9%),Malwee
(4%), Hering (3,9%), Embraco
(3,0%), Perdigão (2,9%), Datasul
(2%) e Dudalina (1,9%).

. De acordo com a pesquisa, a

qualidade dos produtos das em

presas catarinenses é o maior
motivo de admiração, sendo ci
tada por 39% dos votantes. Em

seguida, vem a força das marcas,
citada citadas por 35%. A res

ponsabilidade social é o terceiro
item mais admirado nas em

presas catarinenses, com 13%.
Cerca de outros 13% dos votan
tes apontaram itens diversos,
como apoio aos funcionários,
investimentos em pesquisas,
prestígio internacional, inova�
ção e gestão estratégica.

Quatro empresas se desta
cam mi. pesquisa. A Weg foi a
detentora do maior número de
votos, sendo escolhida por 279
dos respondentes (25% do to

tal).A Hering foi a empresa que
mais se destacou no item força
da marca: 67% dos profissio
nais que a indicaram citaram
sua marca tomo fator de maior
admiração.A Sadia se destacou
pela qualidade d.os produtos,
fator citado por 45% dos entre
vistados que a citaram como a

mais admírada.Iá a Malwee é a

empresa mais identificada com

ações de responsabilidade so

cial. SU;:LS atividades nessa área
foram citadas por 61% dos pro
fissionais que mais a admiram.

Eleições
Esta segunda-feira (30) termina o prazo

. para a realização das convenções partidá
rias municipais. Todos os municípios cata
rinenses vão conhecer oficialmente as cha
pas que concorrerão a prefeitura e a câmara
municipal. O TRE recebe até o dia cinco de
julho o requerimento de cada coligação de
registro de seus candidatos.

Condecoração
A Procuradoria Geral do Estado (PGE) entre
ga ontem (27) a Medalha "Conselheiro Ma
fra" ao ex-presidente do Tribunal de Justiça
de Santa Catarina Tycho Brahe Fernandes
Neto e ao ex-presidente da Ordem dos Ad
vogados do Brasil, seccional de Santa Ca
tarina, Genir José Destri (in memoriam). O
evento aconteceu no auditório do Tribunal
de Contas do Estado, na Capital e faz parte
das comemorações dos 26 anos da PGE. A
honraria, criada em 2005, é concedida pela
Procuradoria a aqueles que prestaram rele
vantes serviços ao Estado na área jurídica.
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Antes de sair de férias, o governador Luiz
Henrique, não deixou de demonstrar o seu

apoio ao prefeito Dário Berger e a sua can

didatura a reeleição a prefeitura de Floria
nópolis. LHS assinou, ontem (26), um termo
de compromisso e abertura do processo de
licitação para a construção do Centro Mul-

. tiuso e Cidade do Samba, na Capital. A par
ceira entre governo do Estado e Prefeitura
foi firmada com Teatro Álvaro de Carvalho
lotado, entre políticos e representantes da
sociedade organizada. Serão investidos no
total R$ 36 milhões .
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Casa própria
Pesquisa elaborada pelo IPEA, sobre sane
amento e habitação, revela que existem,
no Brasil, 5,1 milhões de pessoas que gas
tam mais de 30% da renda com alugueL
Conforme a pesquisa, 13,2 milhões de bra
sileiros convivem com mais de três pessoas
por dormitório no país. A pesquisa destaca
que o Sul do País é uma região privilegia
da, referência na produção primária, o que
diminui o custo de vida e, apesar da cons

tante valorização dos imóveis nos últimos
anos, é possível oferecer residências de
qualidade, com valores condizentes com a

realidade da população.

Promessa
A pedido da senadora Ideli Salvatti (PT) O
ministro do Turismo, Luiz Barreto se com

prometeu a agilizar, ainda esta semana, a

liberação de parte do recurso para viabili
zar a obra viária que ligará as serras catari
nense e gaúcha. O dinheiro é proveniente
de uma emenda da bancada catarinense
ao Orçamento da União.

Visita Árabe.
o g.overnador Luiz Henrique da Silveira re

cebeu ontem (27) no centro administrativo,
o Embaixador dos Emirados Árabes, Yousuf
Ali AI-Usaimi, o represeptante da Liga Ára
be, Bachar Yaghi, e o Cônsul Honorário do
Reino do Marrocos, Bassam George Neco
la Hanna, para uma reunião de negócios.
Segundo Hanna, na pauta, o interesse dos
investidores árabes na construção de uma

marina e de um hotel cinco estrelas na Capi
tal. AI-Usaimi e Yaghi vieram ao Estado para
visitar o primeiro empreendimento árabe
de grande porte que está sendo construído
em Santo Amaro da Imperatriz, oTermas do .

Tabuleiro, e vão embora com novos plane
jamentos para Santa Catarina.
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Consumo
. A Federação das Câmaras de Dirigentes logis
tas de Santa Catarina (FCDUSC) vai distribuir,
até o final de julho, milhares de cadernetas
para que os consumidores possam controlar
corretamente o seu orçamento familiar. Com o

aumento das linhas de créditos, a inadimplên
cia paralelamente também aumenta. Por isso,
os comerciantes querem ajudar os consumi
dores a controlarem melhor as suas despesas.

Estágio
As férias escolares vão muito além do mere

cido descanso dos estudantes. É o momento
de pôr em dia a leitura, viajar e enriquecer o
currículo por meio de um estágio de férias.
Neste período as chances de conseguir um
estágio aumentam, pois a procura por parte
dos estudantes é cerca de 50% menor que
durante o período letivo, diz o coordenador
do Estágio Responsável do Instituto Euvaldo
Lodi (IEl/SC), Nilson Motta. Estudantes de
todo o estado podem obter mais informa
ções sobre vagas de estágio no site www.

estagi.oresponsavel.org.br .

Oftalmologia
Já estão abertas as inscrições para o XVIII
Congresso Brasileiro de Prevenção da Ce
gueira e Reabilitação Visual, realizado pelo
Conselho Brasileiro de Oftalmologia, em

setembro, na Capital. A inscrição pode ser

feita pelo site www.cbozüüê.ccm.br,
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Malwee é empresa de se mais identificado com ações de responsabilidade
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''O eleitor é quem deve escolher"
Presidente do TRE/SC fala sobre o processo eleitoral nos municípios

ENTREVISTA

Na próxima segunda-feira
(30) inicia o processo eleitoral
em todos os municípios cata
rinenses. Os partidos políticos
têm até essa data para con

firmar, através das suas con

venções municipais, os seus

candidatos a prefeitos, a vere
adores e as coligações que irão
disputar o pleito de outubro,
Nessa entrevista, o presidente
do Tribunal Regional Eleitoral
de Santa Catarina (TRE-SC),
desembargador João Eduardo
Souza Varella, no carga desde
março, fala como está orga
nizando o processo nas 103
Zonas eleitorais do Estado e

o que acha da divulgação da
vida pregressa dos candida
tos. Varella não se importa em

não ser o primeiro Estado a

terminar o processo no país,
mas quer que o resultado seja
"correto". Segundo ele, cabe
ao eleitor de ter consciência
em quem votar.

POR MARCELO PASSAMAI - CNRjAm

CNR-SC - Desembargador,
como o TRE-SC está se prepa
rando para as eleições munici
pais, já que na próxima segun
da-feira, dia 30, a data para as

convenções partidárias termi
nam?

Des. João Eduardo de Souza
Varella - Em Santa Catarina te
mos 103 Zonas Eleitorais. Desta
forma, compete ao Juiz Eleitoral
de cada Zona a homologação
dessas convenções que haverão
de indicar os nomes dos candi
datas. A partir daí, virá o pedi
do de registro das candidaturas,
que '0 Juiz local examinará caso

a caso. Se deferir (atender o que
é solicitado) e, se alguém con

testar esse deferimento, esse

contestante pode recorrer ao

Tribunal. Mas se o Juiz local in
deferir, por uma razão que me

lhor entender, então o próprio
candidato poderá recorrer ao

Tribunal e nós decidiremos en

tão. Mas faço questão de dizer
que decidiremos caso a caso,
sem generalização.

CNR -SC - O senhor acre
dita que em Santa Catarina te
remos muitos problemas nes

se sentido, de impugnação de
candidaturas?

Des. João Eduardo de Sou
za Varella - Isso sempre ocorre. ,

Sempre há uma .ou outra cir
cunstância anormal. Em todas
as eleições acontecessem. Ou
é uma situação que se normali
za, ou se impede a candidatura.
Mas isso é muito difícil dizer
agora, o que é ou o que não é
sem termos o caso na mão. Eu

. diria até o que o nosso papel é
como o de um médico. Antes
de fazer um diagnóstico ele tem
que ver o doente. E nós para
decidirmos alguma coisa temos
que ver o processo.

CNR-SC - Os presidentes
dos 26 Tribunais Regionais do
país se reuniram no Rio de Ja
neiro, na primeira quinzena
desse mês. Entre as tantas de
cisões, foi elaborada uma mo

ção para que o eleitor faça, ele
mesmo, Uma pesquisa sobre a

vida pregressa dos candidatos,
antes da sua escolha.Além dis
so, ficou acordado que os TREs
irão facilitar o acesso aos do
cumentos referentes a pedidos
de registro de candidaturas,
mas que não' irá fazer uma

lista dos candidatos que res

pondem a processo. O que o

senhor achou dessas decisões?

Des. João Eduardo de Sou
za Varella - O Tribunal Supe
rior Eleitoral não tomou uma

decisão, ele apenas respondeu
a uma consulta feita pelo TRE
de Alagoas, numa votação que
foi apertada, de quatro a três,
sendo 'que quatro votaram pela
aceitação da candidatura de
candidatos processados e três
votaram pela não aceitação.
Desta fortna, isso vai ficar para o
total livre arbítrio de cada Juiz.
Como eu disse - anteriormente,
quem se sentir insatisfeito, tem
o direito de recorrer ao Tribu
nal, que decidiremos de uma

forma praticamente definitiva.

CNR-SC - E a sua posição
como presidente do TRE de
Santa Catarina?

Des. João Eduardo de Sou
za Varella - A minha posição,
nesse caso, é a de que o eleitor
é que deve ter a consciência em

quem votar.

CNR-SC - Como o Tribunal
vai ajudar nesse processo?

Des. João Eduardo de Sou
za Varella - Bem, os tribunais

- em geral e -não 116 os Tribunais
Eleitorais, mas os Tribunais de
Justiça, do Trabalho, são todos

O CORREIO DO POVO n'.lSABADO, 28 DE JUNHO DE 2008

Conheça mais sobre
o presidente do TRE
Desembargador João Eduardo Souza Varella é
natural de Jooçoba, formou-se em direito pelo
Universidade Federal do Poranó, Curitiba, em
1966. De 1967 o 1973 atuou como advogado
no Foro do Comarca de Joaçab� e lecionou
literatura e português em escolôs locais e
direito no Faculdade de Administração de Joa-

.

çoba. Foi o primeiro diretor-geral do Fundação
Universitório do Oeste Cotarinense - FUOC,
em 1972. Ingressou por concurso público, em
1973;na magistratura catarinense, tendo sido
titular em diversos os comarcas. Foi professor
de qjreito penal em do Faculdade de Joinvme
e de processo penal no Escola Superior do
magistratura do Estad0' de Santo Catarina. De
1990-0 1992 atuou como Juiz'êórregeftor junto
à Corregedoria Geral de Justiça do Estado de
Sontâ CatariuP\' assumindo em � 996 eeme

desembargaa'ór no Tribunal de Justiça do Es
tado; No ano.>eassa�oJ!�sumiu .0 C1lrregedoria
Regional Eleitoral deSónta Catarina é Q.ste
ano comando os eleições municipais.

tribunais de inteira transpa
rência. .Então, qualquer inte
ressado, pode solicitar as in

formações que entender de
direito, que se não estiverem
correndo em segredo de Jus
tiça, todos terão acesso. E no

âmbito eleitoral eu não creio

que exista nada que corra em

segredo de Justiça. Até por
que é um tribunal popular.

CNR-SC - Desembargador,
como o TRE catarinense está
organizando a equipe das
suas 103 Zonas Eleitorais?
Como está sendo esse treina
mento e como será a convoca

ção dos mesários?
Des. João Eduardo de Sou

za Varella - No que concerne

a estrutura da Justiça Eleitoral
no Estado, eu devo dizer que
o Tribunal Regional de Santa
Catarina tem um corpo funcio
nal altamente qualífícado. Que,
aliás, é considerado e, eu sou

suspeito para falar, mas é con

siderado inegavelmente o me

lhor corpo funcional eleitoral
do país. Tanto que inovamos na
criação das urnas eletrônicas,
agora estamos renovando nas

urnas biométricas.

CNR-SC - De que for
ma os veículos de comu

nicação, principalmente a

mídia impressa e regional
pode ajudar nesse sentido?

Des. João Eduardo de
Souza Varella - Os veícu
los de comunicação são al
tamente importantes, prin
cipalmente numa época
eleitoral. São os veículos
os responsáveis pela apre
sentação ao eleitor de cada
candidato, suas idéias, para
que o eleitor possa formar
a sua opinião. Então, o que
nós esperamos dos veículos
de comunicação é que escla
reçam .aos eleitores, como

eu disse anteriormente, que
votem com consciência em

quem mereça em ter o voto
do eleitor.

CNR-SC - Quanto à apu
ração desembargador: existe
sempre uma corrida para ser o
primeiro Tribunal adivulgar o
resultada oficial no país. Como
o TRE-SC está nessa corrida?

Des. João Eduardo de Sou
za Varella - Olha! Ser o primei
ro Estado e entregar o resultado
não me importa, O que me im

porta é que tenhamos um resul
tado correto, perfeito.
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BENEFICIADOS

INTERNACIONAL---------

Itália analisa projeto de imunidade
Proposta do governo italiano deve ser aprovada na Câmara e no Senado

.

ROMA

O governo da Itália propôs
ao Parlamento ontem a adoção
de uma legislação no país que
dará imunidade aos ocupan
tes dos quatro cargos políticos
mais impórtantes da nação,
o que incluiria o posto atual
mente ocupado pelo primeiro
ministro Silvio Berlusconi. A
proposta atraiu críticas ime
diatas e a oposição afirma que
o projeto de lei foi feito para
ajudar Berlusconi nos seus

processos. .

Berlusconi atualmente é
réu em um caso da corrupção
na Justiça de Milão. Ele diz

que é inocente e se apresenta
como unia vítima de magis
trados de centro-esquerda. O

gabinete de governo aprovou
o projeto de lei sobre a imu
nidade e o enviou ontem ao

Parlamento, onde deverá ser

aprovado, porque a coalizão
de centro-direita chefiada por
Berlusconi controla tanto Câ
mara quanto Senado.

O ministro da Justiça, An
gelina Alfano, insistiu que a

aprovação da lei é necessária

para permitir às quatro au

toridades mais altas do país
desenvolverem seus trabalhos
sem preocupações. Alfano
lembrou que a medida prote-
gerá os futuros premiês da Itá
lia, não apenas Berlusconi.

O projeto de lei estabelece a

imunidade para o presidente, o
primeiro-ministro' e os líderes
do Senado e da Câmara durante
os seus mandatos. Voluntaria
mente, as autoridades poderão
desistir da própria imunidade
se assim desejarem.

"Se é uma questão de prin
cípios, a lei deveria entrar em'
vigor na próxima legislatura
e não nesta," criticou o ex

premiê Massimo D'Alema, da
oposição de centro-esquerda.

.

Alguns magistrados italia
nos já levantaram dúvidas so

bre a validade constitucional
do projeto de lei que garante a

imunidade. Críticos afirmam

que o projeto foi feito para
proteger Berlusconi,' cujo jul
gamento em Milão se aproxi
ma de um veredicto.

AGÊNCIA ESTADO

OEA enviará missão à UE para
discutir restriÇões à imigração
LONDRES

A Organização dos Estados
Americanos (OEA) aprovou o

envio de uma "missão de alto
nível" para a União Européia
com o objetivo de discutir a

.

recente reforma nas regras de

repatriação no bloco que crimi
naliza a imigração ilegal.

"O Conselho Permanente

(da OEA) ... adotou hoje por
aclamação uma resolução que
pede que o secretário-geral,
José Miguel Insulza, acompa
nhe uma missão de alto nível
a Estados da União Européia
para obter informações e dis
cutir as implicações" das no

vas,diretrizes, disse comunica
do oficial da OEA.

A resolução também ex

pressa "preocupação" dos 34

membros da OEA com "as leis
e medidas adotadas por'alguns
Estados que podem restringir
os direitos humanos e as liber-

dades fundamentais dos imi

grantes". A diretriz aprovada no
último dia 18 pelo Parlamento
Europeu prevê detenções de até
18 meses para quem não tiver
os documentos apropriados e

não colaborar para sua identi
ficação. Ela prevê também uma

proibição de reentrada naUnião
Européia por até cinco anos.

As novas normas contem

plam ainda a possibilidade de
entregar os menores desacom
panhados a tutores que não se

jam seus familiares diretos ou

a serviços de assistência social
do país de onde a criança veio.
José Miguel Insulza destacou
que "temos que reconhecer que
este é um tema essencialmente
econômico e social, porque as

pessoas vão onde estão os em

pregos, e este é um fenômeno na
tural que não-vamos interromper
e nem vamos eliminar com ações
puramente coercitivas".

Críticos afirmam �ue projeto de lei favorecerá primeiro ministro Berhisconi que sofre processo na Justiça

2° turno é fraco
no Zimbábue'
HARARE

O movimento nas urnas foi
. lento ontem, no segundo tur-

.

no das eleições presidenciais
do Zimbábue, consideradas

pela oposição e vários países
como uma farsa.

O líder oposicionista, Mor
gan Tsvangirai, boicotou o

pleito por causa da violência e

intimidação sofridas pelos seus

partidários. Seu nome perma
neceu, entretanto, na cédula
eleitoral. O atual presidente,
Robert Mugabe, porém, foi con
siderado candidato único.

Entre os que criticam a situa

ção no país, os ministros do Ex
terior do G8 disseram que não

podem aceitar a legitimidade
de um governo no Zimbábue

.

"que não reflita a vontade do
povo zimbabuano". O Conselho
de Segurança da ONU vai consi
derar a possibilidade de sanções .

contra o Zimbábue quando se

reunir na próxima semana.
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Time aspirante disputa o Varzeano (camisa listrada) e vai ajudar o elenco p�incipal a trazer o título da Segundona

ESPECIAL SEGUNDONA

Vila Rau monta lime
e movimenla bairro
Criada há três anos, equipe quer se firmar
JARAGUÁ DO SUL

A história dos representan
tes do Bairro Vila Rau na Cam

P,()11�toNão-Profissional da za
Divisão - Taça SDR é recente.
Por isso o time está em busca
de consolidação e de tradição
nos campeonatos da cidade.
Há três anos, o atual presiden
te do Vila Rau Esporte Clube, .

Gilmar Farias, deixou a dire

ção do Atlético Estrada Nova

para montar a nova equipe.
Segundo Farias, a intenção

inicial foi incentivar os mo

radores para a prática de es

porte. E a fórmula deu certo.
O time perdura por três anos

com o apoio da comunida
de e a particípação efetiva da

população. "Fbi uma maneira
de juntar os moradores e o es

porte auxilia também a tirar
as pessoas das ruas", comple
mentou Farias.

Ao longo desses três anos
,

em local emprestado. Segun
do o presidente, há negocia
ções com a Arsepum para ser

sede na Segundona.
A escalaçãó oficial ainda

não foi divulgada, mas Farias
revela que nomes como Esquer
dinha, Paulo, Zapelli, Reinal
do, Glauco, Chuck, Damázio e

Everaldo estarão em campo no

início da competição, previsto
para o dia 19 de julho.

o clube conquistou o 3° lugar
rio Campeonato Coroa Bom
de Bola Suíço e o vice-cam

peonato da Taça Guarani em
2006. No ano passado o Vila
Rau perdeu a classificação da

segunda fase da Segundona
nos últimos minutos do jogo
contra o Grêmio Garibaldi.
A partida ainda é contestada

pela diretoria do time. "Ti
vemos quatro jogadores ex

pulsos injustamente, com o

empate o time da Vila Rau se GENIELLI RODRIGUES

classificaria para a segunda
fase da Segundona", relatou o

CONQUiStAS.presidente. _

O time convive com um • 3° lugar no Campeonato
problema comum no futebol Coroa Bom de Bola Suíçobrasileiro, a falta de apoio fi-

.

nanceiro. Apesar da ajuda do
• VIce-campeonato do Taça

Bazar Rau, o clube tem difi-
__
Guarani em 2006

culdades em se manter atu-
ante. "Cada jogador ajuda um

LOCAL DOS J.OGOSpouco", explicou. O Vila Rau
também não tem campo e joga • A definir

....
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imagem da sua empresa!.
Vista seus colaboradores com uniformes

produzidos com tecidos do
mais alta qualidade.

Agora é definitivo. O Vitória é o

campeão da Copa Norte 2008. A
decisão saiu na quinta-feira à noi
te, no tribunal da FCF. O Tupy, de
Joinville, f,oi punido pela escalação
irregular de Jorge Vera Wolf, que
estava vinculado também no Noite
a Fora. Com isso, uma equipe de
Jaraguá do Sul conquista pela pri
meira vez a competição, em cinco

edições disputadas. Já o time de
Joinville perdeu os pontos do jogo
e foi multado em R$ 100. E o atleta
foi suspenso por 120 dias.
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Duas decisões no fim-de-semono
Olympya decide um título hoje e amanhã busca classificação no Estadual
JARAGUÁ DO SUL

Um fim-de-semana rechea
do de emoções para as meninas
do Olympya/Juventus. Hoje à
tarde, em Blumenau, elas dis

putam o título da Copa Garcia
contra o Tiozinho. Amanhã,
às 15h no Estádio João Mar

catto, podem confirmar a elas
sificação para a segunda fase
do Campeonato Estadual Fe
minino, se vencerem o Müller
de Pomerode. E é no confron
to de domingo que as atenções
estão voltadas.

"Vamos entrar com apenas
três titulares na Copa Garcia.
Mas todo mundo vai junto. Se

precisar, vão entrar. Queremos
também este título", comentou
o técnico Luiz Vieira, o Polenta.
Mas ele não esconde que o time
vai em busca é da classífíca
ção antecipada no Estadual. Se

Voleibol tem
encontro hoje

Com o objetivo de inte

grar os alunos dos pólos de
voleibol de Jaraguá do Sul, a'
Associação Desportiva Volei
bol, em parceria com a Fun

dação Municipal de Esportes
e a Marisol promove hoje o

Encontrão dos Pólos de Volei
bol. O evento inicia às 9h30
no Colégio Marista São Luís.
O Encontrão tem o objetivo
de confraternizar as cerca de
1,5 mil crianças e adolescen
tes dos 17 pólos que existem'
hoje em Jaraguá do Sul, pro
porcionando o intercâmbio
por meio do esporte.

Haverá competição na cate
goria mini-voleibol (modalída
de que visa o vôlei como uma
brincadeira, com' quatro joga
dores em cada quadra), além
de sorteio de vários brindes. As
medalhas serão entregues até o
quarto lugar, nos dois naipes. '

Segundo o organizador do
encontro, Benhur Sperotto, o
evento visa também estimu
lar o gosto pelo esporte. "Será
uma grande brincadeira, para
fazer com que as crianças gos
tem do vôlei", comentou. O
encontro acontece-duas vezes
por ano e o próximo será dia
15 de novembro.

vencer o time de Pomerode, já
se garante na próxima fase. Po
rém, se as visitantes ganharem,
o Olympya terá de buscar a vaga
.no próximo fim-de-semana, em
Florianópolis, contra o Avaí.

Polenta vê evolução em

seu time, desde a derrota na

estréia, em casa, justamente
para o Avaí. "Elas foram se en

contrando, achando o seu jogo.
No começo, não deu nada certo

para ninguém. Agora vejo que
estamos no caminho certo", de
clarou. A partida contra o Mül
ler terá entrada gratuita, mas

quem quiser contribuir com

as despesas da equipe (como a

arbitragem), poderá deixar sua
contribuição para os organiza
dores que estarão no portão do

João Marcatto.

JULlM"R PIVATTO Meninos do OIympya estão de olho no classificação poro o próximo fase do Campeonato Catarinense

Rodada define os finalistas do Varzeano
Semifinais acontecem hoje no campo da Vila Lalau a partir.das 13h45
JARAGUÁ DO SUL

O 26° Campeonato Varzeano
de Futebol - Troféu Raul Valdir
Rodríguês, está em sua reta final.
Hoje a partir das 13h45, no cam

po da Vila Lalau, Kiferro e Roma
fazem a primeira partida. A Kí

ferro, caso chegue a final, pode
se tomar a equipe mais vencedo
ra do Varzeano, já que foi campeã
por cinco vezes e está empatada
com oAtlético, também com cin
co troféus. O time da Vila Lalau
tem em Everson, vice-artilheiro ,

da competição com sete gols, sua
maior esperança. Já o Roma, do
Bairro Tifa Martins, aposta na

força do grupo para chegar numa ,

final inédita. \

Às 15h45 é a vez do Galva

nizaçâo Batisti enfrentar o Ope:
rário. O time do Rio Cerro está Time do Bairro Rio Cerro, o Batisti, quer chegar pelo primeiro vez no final
animado com a possibilidade de
ir pela primeira vez para a final.
O Operário, da VIla Lenzi, aposta
suas fichas no artilheiro Cowboy,
'que tem 12 gols marcados na

competição e o melhor ataque
com 20 gols em nove confrontos.
As equipes decidiram que os car

tões serão zeradosnesta fase, mas
que se mantém as suspensões
para a semifinal. A decisão será
12 de julho, no JoãoMarcatto.

Escolinhas se
enfrentam

O Campeonato Jaraguaense
de Escolinha de Futebol come
ça oficialmente hoje pela ma

nhã. Os garotos do pré-mirim,
mirim, infantil e juvenil de

Jaraguá do Sul e região dis

putam o campeonato mais

esperado entre as escolinhas
da cidade. O torneio envolve
mais de 800 crianças e ado-

- lescentes de sete a 17 anos.

, O Pequeno e a Bola joga
hoje às 8 horas contra o�Gua
ramirim 'no João Pessoa. No
mesmo campo, Nova Geração
e Flamengo se enfrentam a

partir das 13h30. Amanhã é
a vez dos Craques do Futuro

jogarem contra o Botafogo, às
8 horas no Estádio Estrela. O
CT Falcão 12 já jogou contra o

Molequinho Travesso no dia
6 de junho no campo da Me-

negotti e venceu em todas as

categorias: pré-mirim (4xO),
mirim (9xO), infantil (4xO) e

juvenil (7xl).
'

Já o Campeonato [aragua
ense Sênior foi adiado devido
ao falecimento do pai e do ir
mão de Aguinaldo Michalak,
que é uma dos coordenadores
do time do Rio Molha. O tor
neio Sênior deverá iniciar no
próximo fim-de-semana.
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Em
.

busca da reabilitação
Vasco e Santos entram em campo hoje pela oitava rodada
DA REDAÇÃO

O clássico paulista de hoje,
pela oitava. rodada do Cam

peonato Brasileiro,' contrapõe
duas equipes em fases total
mente distintas: a Portugue-'
sa, embalada por três vitórias

seguidas, recebe um Santos
em crise, que vem de duas
derrotas consecutivas ª ocupa
a zona de rebaixamento - é o

180 colocado, com apenas cin
co pontos, enquanto a Portu

guesa está em oitavo, com 11

pontos.
Do lado da Portuguesa, a

partida marca o reencontro do
atacante Diogo com o Santos,
clube que traz más recorda
ções para o jogador - que so

freu uma grave les-ão e ficou

parado justamente no jogo
entre as equipes pelo Paulis
tão, ainda na primeira rodada.
"Será um jogo muito compli
cado. O Santos tem uma gran
de equipe e será uma partida
muito disputada. Acredito que
os detalhes vão definir este

jogo", analisou o técnico Vag
ner Benazzi, que. assim como

seus jogadores, aposta na força
do Canindé. No Peixe, a parti
da marca a estréia do lateral

Apodi, que chegou do Cruzei
ro e só não enfrentou' o Goiás,
na semana passada, por falta
de documentação.

Em .São Januário, o Vasco
recebe o Ipatinga e tenta se

reabilitar da derrota por 2xO

sobre o Palmeiras, para conti-

Técnico do Vasco, Antônio Lopes, em conversa com Allan Kardec no treino de ontem em São Januário

nuar na briga pelas primeiras
posições - está em 120 lugar,
com oito pontos. O técnico
Antonio Lopes pede ao time

que mantenha a -seríedade dos
últimos jogos e não menos
preze o rival, que ocupa a pe
núltima posição, com apenas

cinco pontos.
O Goiás vai a Salvador

para enfrentar o Vitória 'com
o objetivo de confirmar a

nova fase - iniciada na se

mana passada com os 4xO
em cima do Santos, na Vila
Belmiro - e deixar a zona do
rebaixamento, já que começa
a rodada na 17a posição, com
6 pontos. O time baiano, que
vem de vitória em casa sobre .

o Internacional, está em séti
mo, com 11 pontos, e precisa
de novo triunfo para conti
nuar próximo dos líderes.

Zagueiro aposta na experiência alemã
Artilheiro da Eurocopa, David Villa, se contundiu e está fora da final de amanhã

David Villa está fora da final

DA REDAÇÃO
Tricampeã européia e

mundial, a Alemanha brigou
pelo tetra na Copa de 2002. Na

Euro, ganhou a decisão pela
última vez em 1996. Já a Espa
nha conquistou o título conti
nental apenas em uma ocasião
e não chegava na final desde
1984. Para o zagueiro Metzel
der, a experiência germânica

� pode fazer a diferença no con

g fronto entre as duas seleções
� neste domingo.

"Acho que eles têm com-

plexo nestes torneios: cus

tou-lhes décadas passar das
quartas-de-final. Sei que
eles nos respeitam e isso
estará presente na cabeça
deles quando nos encontre
mos no domingo. Estão em

um estado excelente, mas

esta é uma grande partida,
e as grandes partidas têm
suas regras", disse o za-

-gueiro, que jogou a final do
Mundial de 2002.

Já na Espanha, foi confir
mado que '0 atacante David

Villa, artilheiro da Euroco

pa, não poderá disputar a

final de amanhã, no estádio
Ernst Happel, em Viena, na
Áustria, por causa de uma

microruptura fibrilar. A le
são necessitará de um tem

po de recuperação de pelo
menos seis dias, informou
o médico da seleção espa
nhola, [esús Jiménez. Villa
se machucou na semifinal
com a Rússia e teve de ser

substituído ainda no pri
meiro tempo.
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sa Rodada

Hoje
1Sh10 - Vasco x Ipatinga
1Sh10 - Portuguesa x Santos
1Sh10 - Vitória x Goiás
Amanhã
16h - Figueirense x Atlético-MG
16h - Sport x Flamengo
16h - Cruzeiro x São Paulo
16h - Atlético-PR x Coritiba
1Sh10 - Palmeiras x Náutico
1Sh 10 - Fluminense x Botafogo
1Sh10 - Grêmio x Internacional

sa Rodada

Hoje
16h10 - São Caetano x Gamo
16h10 - Fortaleza x ABC
16h10 - CRB �Marília
20h30 - Brasiliense x Barueri

Próximos Jogos
Amanhã - Final
15h45 - Alemanha x Espanha

20 Fase
Amanhã (15h15)
Cruz de Malta x Botafogo
Vitória x Caramuru
Atlético ENC x Flamengo
Tupi x Noite a fora

Aspirantes
Hoje (15h15)
Cruz de Malta x Vitória

Botafogo x Caramuru
Noite a Foro x Atlético Pomo

Flamengo x Atlético ENEC

50 Rodada'
Amanhã (15h)
Olympya x Müller
Guarani x Avaí
São Bento x Joinville

Semifinal - Hoje
13h45 - Kiferro x Roma
15h45 - Galvanização Batisti x

Operário

Hoje
10h - RCG/Banespa x Unisul

(SporTY)
19h - Petrópolis x Carlos Barbosa
19h - Atlãntico x Intelli

Segunda-feira
19h 10 - Carlos Barbosa x Atlãntico

(SporTY)

Hoje
Campo do João Pessoa
Sh - O Pequeno e a Bolo x

Guaramirim
13h30 - Nova Geração x Flamengo
Amanhã

Campo do Estrela
Sh - Craques do Futuro x Botafogo
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