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Nos últimos cinco anos, o Brasil foi o

campeão de área absoluta desmatada
e de velocidade de devastação, afirma
estudo norte-americano, intitulado de
'''Desmatamento em Florestas Tropicais
2000-2005". Mato Grosso é, novamente,
o Estado brasileiro líder em desmatamento.

. O estudo, liderado por Mathew Hansen, da
Universidade do Estado de Dakota do Sul,
revela uma área desmatada de 272 mil
im2, mais do que os territórios dos Estados
de São Paulo e Sergipe juntos. O Brasil
corresponde a 47,8% de toda a devasta

ção de florestas tropicais do mundo.

Fonte: omozonio.org
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Corupá faz 111 anos

com festa e desfile
Sábado de muito
rock no Curupira
Sabonetes, Ursulla e Startruck
tocam hoje, a partir das 23h30.
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De 09 a 13 de Julho
Jaraguá do Sul - na Arena Jaraguá

Das 18h às 22h
Realização: �

APEVI
.4SSOCI.4#OIlOS.lflaOE�I'EQUWAS£MP!!f$.4S00
\'ALEOOII'HOCtI

voc.ê p�61
ê bêbê 10.

A programação de hoje inclui Desfile
das Majestades e baile, no Seminário.
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FEIRA DE NEGÓCIOS DO VALE DO ITAPOCU

www.expo2008.com.br

.-

Mais informações:
(47) 3275-7011

Negócios, Lazer e Diversão

para toda a família!

Aciag complet� 30
anos de fundação
Associação Empresarial de Guaramirim está
envolvida em projetos como a conclusão do
Centro Cirúrgico do Hospital Santo Antônio
e a luta pela duplicação da BR-280.
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Obras no terminal
iniciam em 15 dias
Prazo poro integração do transporte coletivo termino dia 1 O de setembro.

NÃO PERCA
TEMPO

KONELL
GANHAAPOIO

OEM, PSDB,
PDT E PP juntos
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VALA
COMUM

O crônio de Schiller
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CHARGE

PONTO DE VISTA

DO LEITOR

A democracia se

aprende na escola
Desde 1996, a Lei de Diretrizes e Base da Educa

ção (LDB) determina que um dos princípios básicos da

educação é a gestão democrática das escolas através
do artigo 20 inciso VIII. Por se tratar de uma lei fede
ral, deveria ter aplicação em todo o território nacional.
Entretanto, apesar de seus 12 anos de existência vem

sendo interpretado conforme os interesses políticos em

conformidade com a tradição mais ou menos autoritá
ria em cada estado e cada município pelo Brasil afora.

.

No dia 10 de julho, o Senado Federal aprovou em

caráter terminativo (significa que não precisa ir a ple
nário) o Projeto de Lei 344/2007 que acrescenta à Lei
de Diretrizes e Bases da Educação, eleição direta para
diretores de escolas públicas da educação básica em

todo o país. A lei prevê a capacitação dos candidatos
ao cargo de diretor e determina que o mandato seja de
dois anos, com a possibilidade de apenas uma reelei
ção. Em Santa Catarina, é histórica a ·luta: do SINTE

para a implantação desta prática democrática na gestão
escolar, sempre barrada pelos governos de plantão nem

tão democráticos assim.
O cargo de diretor(a) de escola até então utilizado

como instrumento de manutenção do status quo, é ob

jeto de distribuição entre os partidos vencedores nas

eleições. É a partir dos diretores indicados que se cons
troem a inserção dos vereadores, prefeitos e deputados
governistas nas comissões de formaturas das escolas,
num descarado clientelismo onde a escola na maioria
das vezes está como balcão de negócios.

A venda de apoios políticos em troca de bicicletas, ri

fas, pagamento de formatura, compra e venda de votos

nos concursos garoto(a)s das escolas intermediado por,
vários diretores por toda Santa Catarina além de vergonho
so, chega a ser criminoso e deseduca nossos jovens. A ga
rantia em lei federal da eleição direta para diretores rompe
com a lógica politiqueira e clientelísta. Não resolve todos os

problemas das- relações autoritárias presentes em várias
escolas, mas é um passo significativo no aperfeiçoamento
da democracia e da escola como espaço educativo.

SEBASTIÃO CAMARGO, PROFESSOR E ESPECIAliSTA EM

EDUCAÇÃO E CONSELHEIRO. ESTADUAL DO SINTE • se

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

enviados para o e-mail redacoo@ocorreiodopovo.com.br. ou por corto poro a

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

' telefone (' nõo serão publicados).

A sociedade clama por uma justa reforma tributária
situação também é preocupante. Há im

postos que incidem sobre o faturamento, o

lucro e a folha de pagamento, que somados
fazem a carga tributária sobre a atividade

produtiva ter peso mais que duplicado
em relação à média mundial. Por isso, da
mão-de-obra à infra-estrutura, da maté-

Os índices de poupança dos brasileiros ria-prima à operação de exportação, tudo
não chegam à metade do que os coreanos é mais difícil para o segmento .produtívo
conseguem guardar. As famílias brasilei- nacional. E aí estão- setores como o mo

ras retêm, atualmente, cerca de um quarto veleiro, o têxtil e o calçadista para COITO-
.

dos recursos que a média de um núcleo borar com a realidade que descrevemos.
familiar poupava há 30 anos. A classe mé- Em um ano, o "impostômetro" criado pela
dia paga mais da metade dos tributos que Associação Comercial do Estado de São
incidem sobre o consumo, é responsável Paulo registrou a cifra de R$ 212 bilhões

por 67% da arrecadação do ímposto de recolhidos no Brasil, nas esferas munici
renda e por 70% da taxação sobre o patri- pal, estadual e federal. O que representa
mônio, expresso, por exemplo, no IPTU. uma média superior a R$ 1,1 mil por bra
Se abordarmos o panorama empresarial a -síleíro, Quantia que não retoma dentro de

, ,� ........�_�....... i'o;.<.�._, . "': __� . _,,� ......�, '. . '4,

padrões desejáveis em melhorias da infra
estrutura, em saúde, educação e segurança.
A divisão do bolo tributário obedece a um

modelo concentrador, em que a maior

parte dos recursos arrecadados vai parar
nos cofres da União, e a menor parce
la fica para os municípios. Tudo envolto
num emaranhado de .62 tributos regidos
por 3,2 mil normas que regulamentam
a vida dos brasileiros e de suas empre-

-

sas, percentual que é quatro vezes su

perior à média da burocracia global.
Tantos dados ainda poderiam ser acresci
dos a outros para exemplificarmos a ne

cessidade de opaís promover uma urgen-
te reforma tributária, capaz de desonerar
a economia e estimular o crescimento da
sociedade. Ainda mais quando a inflação
dá mostras de querer ganhar fôlego.

CARLOS CHIODINI,
DEPUTADO
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FALA Aí!

" Beber e dirigir
são elementos
incompatíveis. "

GILMAR MENDES, presidente do

Supremo Tribunal Federal, contra
iniciativas de se flexibilizar

o chamado lei seco.

"Você não pode
fazer provo contra

si próprio. "
CIRO VIDAL (OAB-SP1,

ADVOGADO, questionando o

obrigatoriedade de teste de bafômetro
ou de sangue quando de suspeito de

embriaguez 00 volante.

" Ter�mos que ter
muito paciência. "

MARCELO FIÚZA,
TAXISTA DE SÃO PAULO, prevendo

aumento de clientes bêbados por
conto do lei seco.

.

Contra a fidelidade
A Comissão de Constituição e Justiça do Câmara dos Deputados aprovou
projeto que flexibilizo us decisões do Judiciário sobre fidelidade partidário.
O projeto crio uma 'janela' em que é permitido aos políticos detentores de
mandato trocar de partido sem sofrer sanções. Autor do projeto, que agora
preciso ser votado antes de seguir poro o Senado, o deputado Flávio Dino
(PC do B-MA), à esquerdo no foto, argumento que o definição atual feito
pelo Tribunal Superior Eleitoral e referendado pelo Supremo Tribunal
Federal é muito rígido. "Nem todo mudança partidário é fisiológico. Nós
não podemos criminalizar todos us mudanças". O texto permite que os

políticos possam trocar de partido sem perder o mandato. A troco seria
permitido apenas em uma janela de 30 dias antes do prazo de filiação
partidário, que se encerro um ano antes do pleito.

PRESSÃO
No Câmara dos Deputados se dis
cute o readmissão de servidores
públicos demitidos por causo dos
Planos Collor e FHC. Parlamenta
res acham que os que aderiram à
demissão voluntário foram enga
nados e até hoje são vítimas do
�urocracia e do lentidão do Justiça.
E que o governo não cumpriu inte
gralmente suo porte: tinha o obri
gação de indenizar e recolocor os

demitidos no mercado de trabalho
- .

e não o fez. O presidente lula culpo .

o burocracia federal. Só no governo
Collor foram 110 mil demissões.

OS INFIÉIS
Pelo menos 723 vereadores já foram
cassados por infidelidade partidário
desde o resolução do Tribunal Superior
Eleitoral, de 27 de março de 2007, que
definiu que os mandatos pertencem aos

partidos. Os "infiéis" que mudaram de
legenda após 27 de março de 2007 es

tão sujeitos à perda de mandato. As pri
meiras cassações só aconteceram após
o resolução ter sido ratificado pelo Su
premo Tribunal Federal em 4 de outubro.
O Paraná lidera com 85. Santo Cotarina
aparece em sétimo, com 41.

O CORREIO DO POVO lOSABADO, 5 DE JULHO DE 2008

AMÉM!
Bancado catarinense no Senado agora é totalmente g·overnista. Na
voga do Democrata Raimundo Colombo, da oposição e que se licen
ciou por quatro meses, assumiu o ex-governador e ex-senador Casildo
Maldaner (PMDB), que vota com o governo. Bem antes! Neuto de Conto
(PMDS) assumiu o lugar do vice-governado leonel Pavon (PSDB) e tam
.bém voto com o governo. O trio se completo com Ideli Salvatti (110.

_111-
Saint Sebastian

F L A T

[H�tel t
: . (47) 3275-7500
. www.saintsebastian.com.br

BAGUNÇOU
�ão está descartado uma intervenção do diretório estadual no PP de
Jaraguá do Sul. Ou até mesmo a dissolução do atual diretório, que
está sem comando oficial. Provisoriamente, responde por ele o ex-vere

ador Ademir Izidoro. A orientação era a de coligar com o PT ou lançar
candidatura próprio. No frigir dos ovos, nem uma coisa nem outro.

s

FAVORITOS
Quatro candidatos o prefeito de Jaraguá e três com chances reais. Este
é o'quadro, hoje, onde não há favoritismo por enquanto. Nem poro os

que estão do lodo de fora e ainda com o mesmo dis�urso de sempre;i!)?
nem paro os que estão do lodo de d;entro do prefeituro, estes devendo
reiterados promessas da componho de 2004.

JUNTOS
,pro tido o entemente 'mpossível no político de Ja$

r agora está· solidado. Ivo (DEM), (rineu Pasold (PSD
e'Rohaldo Raulino (PDT) estão no solo borco, com todos �'!mand
no tentativa de atracar no porto do prefeitura. Numa eventual vitória
nos urnas, amigos poro sempré? E ontem quem também emborcou na

�W:�gaçãO foi o eld�.Dieter}ans
"

VJDADURA
.

Abrigo de foice por uma dos onze s à Câmara de Jaraguá é igua
iv, quiçá, maior que o batalho adeiro de "prefeito. Há vári
pgrlidos inexpressivos eleitoralm De, para ch�gar.lá C9m open
um eleito vão preciso�de mois de se e mil votos. Se'olgum deles co

provqr tol poder �e fogo, pode eleger o prefeito e, por conseqüênci
ir secretaries] rtantes nf) Q governo

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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CANDIDATOS

POLÍTICA----------

Pedido de registro até hoje
Partidos e coligações têm até às 19 horas para ir ao cartório
JARAGUÁ DO SUL

Termina hoje, às 19 horas,
o prazo para que os partidos
políticos e coligações apresen
tem, nos cartórios eleitorais, o

pedido de registro de seus can

didatos aos cargos de prefeito,
vice-prefeito e vereadores.
A partir de hoje, os cartórios
eleitorais passam a funcionar

.

em esquema de plantão, per
manecendo abertos inclusive
nos fins-de-semana e nos fe
riados.

Já os candidatos escolhidos .

em convenção, mas que não
tiverem o requerimento pro
tocolado por seus partidos ou

coligações, têm até a segun
da-feira para solicitarem seus

próprios registros. A regra
vale tanto para nomes à dis

puta majoritária como para a

proporcional.
Se todos os nomes apro

vados em convenção forem
mantidos, à exceção de Dieter

Janssen (PP), que já anunciou
sua desistência, serão 14 can

didatos a prefeito nos cinco

municípios da microrregião.
Em 2004, 15 disputaram a ca

deira de chefe do Executivo,
três em cada uma das cinco

cidades, com universo apro
ximado de 130 mil eleitores,
conforme registrado na última
eleição. Os dados oficiais so

bre o número de eleitores no

pleito deste ano só serão di

vulgados pela Justiça Eleitoral
a partir do próximo dia 9.

A partir de hoje, cartórios eleitorais como o de Jaraguá passam a atender em esquema de plantão

Nono maior colégio elei
toral do Estado, Jaraguá do
Sul deve ter confirmado

quatro candidatos: Moacir

Bertoldi (PMDB), Dionei da
Silva (PT), Ivo Konell (DEM)
e. Luís Carlos Andrade (PTC).
Em Corupá e Schroeder se-

rão dois - Camada Müller
(PP) e Luiz Carlos Tamanini

(PMDB) e Felipe Voigt (PP) e

Osnildo Konell (PSOL), res

pectivamente. Já em Guara
mirim e Massaranduba serão
três candidatos à Prefeitu
ra, na primeira com Nilson

Bylaardt (PMDB), Evaldo
Junckes (PT) e Lauro Froehli
ch (DEM), e nesta com Almir
Trevisani (DEM), Odenir De
retti (PP) e Mário Fernando
Reinke (PSDB).

CAROLINA TOMASELLI

Propaganda eleitoral começa amanhá
Regras para o pleito estão mais rígidas e proíbem outdoors e entrega de brindes

Regras rígidas contra os brindes

A partir de amanhã, os

candidatos às eleições muni

cipais de 5 de outubro podem
começar a divulgar a prC'lpa-
ganda eleitoral. As regras im

postas pela Justiça Eleitoral
estão. mais rígidas em relação
ao último pleito municipal.
A distribuição de brindes, os

outdoors. e showmícios, por
exemplo, estão proibidos.

Uma das alterações trazi

'5. das pelo TSE na resolução para
g estas eleições é com relação
� ao tamanho das placas, carta-

zes, pinturas ou inscrições em

bens particulares, No último

pleito, as normas não traziam
o tamanho máximo, apenas
disciplinavam que era proibi
da a propaganda em tamanho

que pudesse configurar desvio
ou abuso de poder econômico.

Agora, o tamanho fú� _;;"',.ido em

quatro metros quadrados.
Outra novidade é sobre a

propaganda eleitoral por meio
da internet, que só será penni
tido em página do candidato
destinada 'exclusivamente à.

.

campanha eleitoral. Divulgação
em blogs ou orkut, por exem-

plo, fica proibida. A página na

internet poderá ser mantida até
a antevéspera do pleito, ou seja,
até 3 de outubro.

'� grande novidade é que
a rejeição das contas ensejará
a inegibilidade do candidato

para o próxímo pleito", ínfor
meu a juíza da 17a zona elei
toral, Patrícia Nolli, durante
reunião com os partidos no

último dia 20.

Já a propaganda gratuita
no rádio e televisão será trans

mitida de 19 de agosto a 2 de
outubro.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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ANIVERSÁRIO

30 anos de ações e conquistas
Projetos da Aciag visam fortalecer a economia da microrregião
JARAGUÁ DO SUL

Aciag (Associação Empresa
rial de Guaramirim) comemora

hoje 30 anos de fundação com o

objetivo de contribuir com o forta
lecimento da economia do muni

cípio e da região. Fundada no dia
5 de julho de 1978 por Francisco

JoséDoubrawa, aAciagcontahoje
com cerca de 450 associados.

Entre os principais projetos
desenvolvidos estão a conclusão
do Centro Cirúrgico do Hospital
Santo Antônio; a luta pela dupli
cação da BR-280, no trecho entre

Jaraguá do Sul e São Francisco do
Sul; o apoio ao fomento das áreas
de agricultura, comércio e servi

ços; e o apoio aos cursos gratuitos
que buscam preparar os estudan-

.

tes para o mercado de trabalho.
O presidente da associação,

Edgard Maluta, comenta que a

Aciag realiza atividades e eventos
- como a Expofeira - com lucro
revertido para o projeto do Centro

Cirúrgico. De acordo com ele, a

obra iniciou há cerca de três anos

e está orçada em tomo de R$ 3
milhões. Na semana passada, o

Governo do Estado repassou R$
310 mil para a conclusão do es

paço, aquisição de equipamentos
para o pronto-atendimento e a re

cuperação de cinco quartos. "Os
recursos para o projeto estão sen

do arrecadados com o apoio de
toda a comunidade", ressaltou.

Outra ação que deve começar
. ainda neste ano é uma pesquisa

sobre como aumentar a produti
vidade agrícola na área rural do

município, melhorando a renda
das famílias. Segundo Maluta, o

projeto está orçado em R$ 60 mil,
será financiado pelo Governo do
Estado e contará com a parceria
das universidades da região.

A Aciag também está envol
vida no projeto "Chão de Fá
brica", em parceria com a rede
estadual de ensino. O objetivo
é preparar para o mercado de
trabalho os estudantes que ter
minaram ou estão concluindo o

ensino médio. O curso acontece
na Escola Almirante Tamandaré
e tem 35 alunos.

DAIANE ZANGHEUNI

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

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

acham neste Tabelionato para protesto de Titulas contra:

DOCUMENTO CREDOR
VENCIMENTO VALOR SACADOR

Edgard Maluta ressalta apoio na melhoria da economia, saúde e educação

-

Plano Municipal de Educação -é concluído
Prefeitura já elaborou projetos para os próximos dez anos no litoral
BARRA VELHA

A Prefeitura de Barra Velha
concluiu esta semana o Plano
Municipal de Educação que
vinha sendo elaborado desde a

.

metade do ano passado. O pro
jeto visa atender as necessida
des do município pelos próxi
mos dez anos. Participaram da'
elaboração do plano sete gru
pos educacionais, Foram repre
sentantes da educação infantil,
fundamental, médio, superior,
tecnológico e profissional.

De acordo com a secretária
de Educação, Rosemary da Sil-

DEVEDOR
ESPECIE NUMERO

O CORREIO DO POVO OSABADO, 5 DE JULHO DE 2008

PA pode ficar

pronto em 2008
CORUPÁ

A Prefeitura Municipal de

Corupá poderá dar seqüência
à construção do PA (Pronto
Atendimento] que estava pa
rado há mais de seis meses.

A obra estava embargada pela
vigilância sanitária e outros

órgãos por conta da necessi
dade de adequação no projeto.
Feitas as mudanças houve a

aprovação do projeto por parte
das autoridades estaduais no

últimomês.
Segundo a secretária de

Saúde, Alice Maçaneiro, a

licitação da obra será reali
zada nos próximos dias e a

previsão de inauguração é
até o final do ano. "Estamos
certos de poder inaugurar a

unidade ainda em 2008. Só
não será concluída a obra se

houver contratempo devido
ao mau tempo onde os ope
rários não possam trabalhar",
disse. A secretária ressaltou
também que todos os custos

estão devidamente calculados
e a secretaria possui as verbas
necessárias para conclusão do

empreendimento.
O projeto anterior havia

sido questionado por estar

incompleto com relação a al
gumas exigências normativas
e foi totalmente refeito. O in
vestimento total da obra de
verá girar em tomo de R$ 790

mil, mas já foram gastos mais
de R$ 320 mil com recursos do
Estado e do município. A área
total do Pronto Atendimento
terá aproximadamente 442

metros quadrados e a unidade
será administrada pela Funda
ção Beneficente de Corupá.

va dos Santos, as coordenadoras
de cada grupo devem se reunir
na próxima semana. No encon- .

tro será debatida a implantação
do plano, se gradativa ou de
imediato. 'Após acertados os

últimos detalhes vamos colocar
em votação na Câmara de Vere
adores em agosto. Queremos ver

o plano posto em prática pois
acreditamos que os resultados
serão os mais positivos possí
veis", disse Rosemary.

A secretaria de Educação de
Barra Velha atende mais de qua-
tro mil estudantes no município. Objetivo'é melhorar aprendizagem

ACACIO MASSON 104.276.949-49 COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA VALE DO ITAJAI
I 06403901 20/06/2008 2.064,65 O MESMO _

.

ANTONIO CARLOS FREITAS 027.486.599-88 COOPERATIVA DE CREDITO VALE 00 ITAJAI-VIACREDI
N 52.815/001 14/02/2008 900,00 O MESMO·

AUREA ESTUDIO E LABORATORIO ME 00.917.396/0001-36 VITOR SEAL FOTOGRAFIAS LTDA
I lB4-10 lBi06/200B 1.000,00 OMESMO

EGER SOUZA PRESlOE SERV.DE CARGAS 08.703.943/0001-92 ROZECAR CONFECCOES E COM LTDA
I 17093-11/2 19/06/2008 1.247.50 O MESMO

.

MECANIZACAO AGRICOLA SANTANA LTDA 02.050.549/0001-16 AUTO POSTO FONTANIVE lTDA
CH 000107-4 A VISTA 2.000.00 O MESMO

MECANIZACAO AGRICOLA SANTANA lTOA 02.050.549/0001-16 AUTO POSTO FONTANIVE LTDA
CH 000115-5 A VISTA 2.000,00 O MESMO

NETONK IND COM CONF LTDA ME 00.107.351/0001-04 CONFECCOES GARCIA LTDA
I 1509/1 13/06/2008 1.45S,00 O MESMO

RODRIGO ADRIANO CORREA 063.977.469-50 TAlPA SECURITIZADORA S/A
I 001114 20/06/2008 9ao,00 SALOBRA COMERCIAL LT

TRANSPANGARE TRANSP. lTOA 73.680.050/0001-30 SIMARA COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVO
I 6957/5 19/06/2008 230.00 O MESMO

ISDLETE BUBLITZ 890.973.949·53 FIGUEIRA MAT DE CONSTRUCAO
I 1630002 22/06/2008 148,00 O MESMO

MARCELO APARECIDO M CORREA DA ROSA 053.30i.729-07 VALDOCIR HAAS ME
I 16902 . 20/06/2008 60,00 O MESMO

ANA PAULA DOS SANTOS 015.516.289-61 F P F PRESTADORA DE SERICOS LTDA
I 456-5 20/06/2008 300,00 DESTAK� C DE R E C LTOA ME

Eicomo os ditos devedores nao foram encontrados ou se recusaram.a aceitar a devida intímacao, faz porintermedio do presente
Edital. para Que os mesmos comparecem neste Tabelionato naAv. Mal. Deodoro da Fonseca. nr. 1589, no prazo da Lei, a fimde
liquidaro seu debito, ou entao, darrazao porque nao o faz, soba pena de serem os referidos protestados na forma da Lei, etc.

Jaragua do Sul, 4 de julho de 2008.
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TRANSPORTE COLETIVO

ESPECIAl----------

A rotina de quem depende de ônibus
Lotação, escassez de horários e valor da tarifa são as principais reclamações
JARAGUÁ DO SUL

O prazo era 31 de julho de
2006. Quase dois anos se passa
ram e, mesmo faltando apenas 67
dias para o quarto prazo terminar,
as obras do novo terminal urba
no de Jaraguá do Sul nem ao

menos começaram. Enquanto
isso, quem precisa enfrentar
os percalços do transporte co

letivo aguarda o momento em

que as promessas vão enfim vi
rar realidade.

Todo dia é sempre igual. A

operadora de caixa Simone de
Moura, ·28, acorda cedo e se

.

prepara para enfrentar a rotina
dentro de um ônibus. Do em

barque, no Bairro Jaraguá Es

querdo, até o desembarque, no

Centro, ela demora cerca de 30

minutos no trânsito. Ainda as

sim, chega ao local de trabalho
com antecedência porque, caso

decida esperar o horário seguin
te, a situação se inverte.

A vendedora Daise Gireli,
20, conhece bem esta realidade.
Não há um dia sequer no qual
ela não ocupe o tempo restante

ao percurso sentada nos bancos
do terminal. "Saio da Barra do
Rio Cerro às 8h, mas começo na

loja só às 9h30", conta. Este tem-

po de espera não é uma decisão
da jovem e, sim, uma imposição
do sistema de transporte público
jaraguaense. Os intervalos entre

as idas e vindas do coletivo são
de 40 minutos no trajeto utiliza
do pela jovem.

No retomo para casa, Daise e

Simone sofrem com outro pro
blema: a lotação dos veículos ..

"Deveriam disponibilizar mais
horários", resumem as duas. A

operadora de caixa é exemplo da
maratona que é subir os degraus
dos ônibus com saída programa
da entre as 18h e 19h. Ela literal
mente corre ao ponto de parada
na tentativa de garantir o melhor

lugar na calçada, rente ao exato

local onde a porta costuma ser

aberta. Tudo para ser uma das

primeiras a entrar. "Tem dias que
nem uma mosca conseguiria en

trar, de tão cheio", explica.
Para completar, usuanos

como Daise também esbarram
na limitação de linhas à noite.

Diariamente, por causa de cin
co minutos, ela aguarda outros

45 minutos em algum abrigo de

passageiros próximo à loja em

que trabalha.

KEllY ERDMANN Lotação dos ônibus causo indignação no maioria dos usuários dos coletivos

Por enquanto, n�m o coso que deve dor lugar 00 terminal foi demolido, obras devem começar em 15 dias

Tarifa é a mesma cobrada nas

vizinhas Blumenau e Joinville
JARAGUÁ DO SUL

Desde setembro de 2007, a

população jaraguaense paga R$
2,05 para cada percurso feito

pelo transporte público da ci
dade. Para a grande maioria dos
usuários, o custo é elevado. A es

tudante Jéssica Souza, 15, utiliza
os ônibus da empresa Canarinho

apenas uma vez a cada mês e,
mesmo assim, considera a tari
fa "um pouco cara demais". Na

opinião dela, o valor não deveria

ultrapassar R$ 1,80.
Na cidade de Blumenau, por

exemplo, o Seterb {Serviço Au
tônomo Municipal de Trânsito e

'Iransportes), autarquia responsá
vel pelo transporte público, possui
igual tarifação. Porém, o municí

pio conta com de seis terminais e

linhas integradas. Além disso, está

implantando o Siga, um cartão

específico para substituir o paga
mento da passagem com moedas

e cédulas. A inserção total da idéia
acontece até outubro.

Em Joinville, o modelo de
linhas integradas por terminais
instalados em bairros também

já é algo comum aos habitan
tes há cerca de dez anos. Com
os R$ 2,05 correspondentes à

passagem, o usuário pode em

barcar em vários ônibus, desde

que respeite as imposições da
concessionária, ou seja, não
saia dos terminais. Eles estão

presentes na maioria dos bair
ros. O passageiro paga R$ 2,05
na compra antecipada do bilhe
te e R$ 2,50 quando adquirido
dentro dos veículos.

.

Em Jaraguá do Sul, o últi
mo aumento da tarifa elevou-a
de R$ 1,95 para o mesmo valor

praticado em Blumenau e Join
ville. Antes, a população pagava
os R$ 1,80 considerados justos
pela estudante Jéssica Souza.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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TRANSPORTE PÚBLICO

Canarinho mostro projeto do tenninal
Empresa concessionária pretende começar as obras no local em 15 dias
JARAGUÁ DO SUL

O mistério que envolve as

mudanças no sistema de trans

porte urbano jaraguaense está

próximo do fim. Na manhã de
ontem, o gerente operacional
da empresa Canarinho, Ru
bens Missfeldt, apresentou o

projeto do novo terminal de
ônibus, a ser construído no

mesmo espaço utilizadoatu
almente. As obras, segundo
ele, iniciam nas próximas
duas semanas. O' projeto,
porém, tem prazo final de
execução fixado em 10 de se

tembro. O respeito à data, no

entanto, não foi garantido.
ConformeMissfeldt, os dó

cumentos necessários à libe
ração do orçamento previsto
para as obras seguem para o

Ministério das Cidades, em

Brasília, na semana que vem.

O montante dos recursos pre
tendidos gira em torno de R$ 1

milhão e 500 mil.

Depois de concluído o

projeto, inúmeras alterações
devem acontecer. A primeira
delas diz respeito à circulação
dos ônibus no terminal. Ne
nhum veículo poderá ficar pa
rado dentro da estação, como

ocorre hoje em dia. Eles pas
sam a contornar o local para o

embarque e desembarque dos

passageiros. As entradas e saí
das serão feitas pelas três ruas

no entorno (Getúlio Vargas,
Artur Müller e Padre Pedro
Francken), dependendo do iti
nerário proposto.

O terminal vai ser fechado

para impedir o acesso de quem
não tenha passado pela portaria.
As bilheterias ficarão dispostas
na frente e atrás da estação.
O acesso apenas é permitido
quando o usuário atravessar a

catraca. Para dar segurança ao

ambiente, a Canarinho estuda
a possibilidade de instalar um

posto policial de frente à Rua
Artur Müller.

De acordo com Missfeldt,
nenhuma das empresas pesqui
sadas pela concessionária in
formou os custos da obra. "Não
temos ainda a proposta formal

porque a estrutura tem grande
grau de dificuldade na execu

ção". Vale lembrar que a parte
frontal do terminal se transfor
mará em uma extensão da Pra

ça do Expedicionário.

KELLY ERDMANN

Projeto modifica local de acesso dos ônibus. Entrada e saída seró pelas ruas Artur Müller e Padre Pedro Francken

! Bilhetagem deve funcionar em setembro
c::

_ail:
Rubens Missfeldt não confirma se a Canarinho encerra as

obras até 10 de, setembro, prazo final do projeto

'cassuli

f( / , "

Cassuli Advogados Associados OAB/SC 397/99
Rua Donalda Gehring, .135 • Fane 47 33711511 - Fax 473275 1à20

.r --i..-_ .'

Sistema eletrônico pode ser implantado por uma e!llpresa de Curitiba
JARAGUÁ DO SUL

A esperada implantação do
passe-único da cidade tam
bém deve se tornar realidade
a partir de setembro. O geren
te operacionalda Viação Ca
narinho, Rubens Missfeldt,
informou que a 'instalaçâo
do sistema deve ficar pron
ta no primeiro dia do mês.
A partir de então, os ônibus
começam a circular com os

aparelhos de bilhetagem ele
trônica. Os detalhes, porém,

não 'foram divulgados.
Há a alternatíva de limitar

o tempo de validade de cada
cartão. Além disso, podem ter
destinos nos quais os usuários
tenham de pagill' uma' nova

passagem. Outra indicação
de Missfeldt é de que, mesmo

dentro do horário permitido,
os passageiros não serão au

torizados a embarcar para o

retorno ao bairro de saída sem
descontar uma segunda tarifa.

Para organizar" o síste-

ma, 11 mini-terminais serão
construídos. Os bairros es

colhidos são: Nereu Ramos,
Santo Antonio, Tifa Schu
bert, João Pessoa, Ilha da
Figueira, Rio Cerro, Jaraguá
84, Rio da Luz, Rio Cerro 2,
Santa Luzia e Tifa Martins.
Os 66 abrigos exigidos neces

sários às estações ainda estão
em fase de confecção. Ainda
'assim, o gerente operacional
disse que a instalação inicia
neste mês.
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D O CORREIO DO POVO
•

SABADO, 5 DE JULHO DE 2008 VALE DO ITAPOCU---------

EXPOSiÇÃO Festa de
111 anosVestimenta das aianças em 60

Museu Wolfgang Weege faz resgate histórico sobre a moda

O município de Corupá
comemora na segunda-feira o

aniversário de 111 anos. A his
tória da cidade se assemelha a

da região. As terras pertenciam
a Colônia Hansa Humbold que
recebeu, no dia 7 de julho de
1897, os primeiros títulos de
propriedade. Para a data não

passar em branco, a Prefeitura
de Corupá promove uma exten
sa programação. As comemo

rações, que começaram ontem,
corn solenidade de abertura
seguem hoje com o Desfile das
Majestades, às 14 horas e tarde
dançante com a Banda Estrela
D'alva de Concórdia. Às 18 ho
ras será a vez das bandas locais
Fótons, Bedinis, Kanaã e Nóis.

Amanhã, véspera do gran
de dia, a programação começa
às 9h30 com o desfile comemo

rativo acompanhado pela Ban
da do 62° Batalhão de Infanta
ria de Joinville. Logo após será
dada a largada da Corrida Rús
tica, prevista para as 10h30. A
Banda Musical Elite Jazz Band
faz sua apresentação, previs
ta para as 11 horas. A Dupla
sertaneja Humberto, Lorival e

Banda fazem dá seqüência.

JARAGUÁ DO SUL

Será que as vestimentas das crianças sofreram
mudanças ao longo das últimas quatro décadas? A

resposta pode ser conferida na exposição "Roupa de
bebê dos anos 60 e as transformações no vestuário

infantil", aberta desde ontem, no Museu Wolfgang
Weege, no Parque Malwee.

A mostra é composta por 11 peças feitas em meia
malha e moletom. Há itens estampados, lisos, al

guns coloridos e outros em tons pastéis. Neste res

gate histórico, os visitantes vão encontrar modelos
diferentes de pijamas, pagãos, camisetas, macacões
e calças. Além disso, quem se interessar pode des
vendar algumas curiosidades vinculadas à história
de dois itens fundamentals às crianças: as mama

deiras e as fraldas.
A exposição, que segue até 3 de agosto, lembra os

40 anos da empresa, comemorados ontem. A pesquisa
foi realizada pela equipe do museu. O acervo é da pró
pria Malwee Malhas e conta com a primeira peça pro
duzida na fábrica. O horário de visitação vai das 10h
ao meio-dia e das 13h às 17h, de segunda a sexta-feira.
Nos finais de semana, o local funciona entre as 9h30 e

lzh e das 13h30 às 17h. Já nos feriados, o espaço abre
somente no período da tarde.

-

Roupas infantis fazem pnrte do acervo do Malwee Molhos e estão em exposiçãoKELLY ERDMANN

CORUPÁ

Cultura em debate
Quem passar pela praça Ângelo Piazera neste sábado vai ser surpreendido

por apresentações musicais, intervenções de teatro e outros tipos de manifesta
ções culturais.lsso porque a partir das 9h acontece um Sarau na praça, em frente
ao museu, com a participação de artistas da região.

FEIRA DE NEGÓCIOS DO VALE DO ITAPOCU

www.expo2008.com.br

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

,

Das 18h às 22h

�. Dia do Sorvete;

Praça de Alimentação;

Feira de Negócios;

Espaço Casa - produtos e

serviços voltados para a casa;

Exposição de Veículos; Espaço SESC,
_ Atrações para as crianças;

Espaço infantil Turma do Miguelito.Dia da Gelatina;

Realização: , Apoio:

*c-
_ 'JAI\J.�Ui\f O:nlttlfmJ'rt'i;,I;,�

de hr��U� .!Q SIdAPEVI
S?'

$.A.C
SAN..-A CAJAAI'NA

Mais informações:' FUNTUR18MO _""�'US"""'BllI"".� �
(47) 3275 .. 7011

CUlTIRAUSPBITf
_1i'�
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TRES BANDAS NO CURUPIRA
Ursulla, Sabonetes e Startruck tocam hoje, a partir das 23h30

GUARAMIRIM

O público do Curupira Rock
Club, de Cuaramírim, tem com

promisso hoje. É que o mais re

nomado reduto alternativo cata
rinense vai abrir as portas para
três bandas. Dessa vez, quem
sobe ao palco são os músicos
da joinvillense Ursulla, da Sa
bonetes" de Curitiba, e da Star
truck, de Blumenau. Os shows
começam às 23h30. Mas antes,
a partir das 21h30, o local não
fica silencioso. Ele será tomado

par discotecagem rock.
Formada em 2006, por Mar

celo Silva (guitarra e vocal), Is
raelRolin (guitarra e voz), Alex
Silva (baixo e voz) e Sergio Be
ckert (bateria), a Ursulla tem

uma levada britpop sob influ
ência dos anos de 1980. Como
referência, a banda utiliza as

internacionais The Smiths,
The Killer, Depeche Mode,
The Cure, Interpol e Coldplay.
De terras brasileiras, os inte

grantes citam Los Hermanos.>
Pato Fu e Gram.

Depois de lançar single e Ep,
agora é a vez do grupo apresen-

tar o primeiro álbum da carreí
ra. O CD está em fase de finali

zação. Enquanto o trabalho não

chega, os amantes da música
alternativa podem conferir as

canções no Curupira.
Já a curitibana Sabonetes,

vem a Cuaramirim com um

single nos bolsos. "Descon
trolada" conta com três fai
xas, que dão a largada para a

produção do disco de estréia.
A gravação deve começar ain
da no segundo semestre deste
ano no estúdio do produtor
Tomás Magno, em São Paulo.

Para completar, a Startruck
leva na bagagem a influência de
Weakerthans e Buil to Spill. Para
ouvir o som dela, basta acessar

o endereço virtual www.mys
pace.com/startruck. Os ingres
sos custam R$ 7, se comprados
antes das 23h. Depois, sobem

para R$ 10. Eles serão vendidos

apenas na bilheteria do Curu

pira a partir das 21h30. Outras

informações no www.fotolog.
com/curupira_rock.

KELLY ERDMANN

Os músicos do Ursulla levam 00 palco do Curupira uma misturo
de influências: de britpop possam pelo anos 80 e pelo indie rock

CURUPIRA :'

Ouando: 5 de julho, sábado
Bandos: Sabonetes, Orsulla e Startruek
Ingressos: R$ 7 e R$ 10

Endereço: Ruo João Sotter Corrêa, em

Suaramirim
'

AGENDA
Sexto-feira, 18: tributo o Foo Figthers,
Weezer e Green Day
Bandos: Bug Serem, Colvin,
Dramaphones e Poliçe Ploy Eggs
Ingressos: R$ 10

o prate principal
da fam�ia bem
informada.

O CORREIO DO POVO HSABADO, 5 DE JULHO DE 2008

Lácasa "Itodomunâo Le.
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CRÔNICA

CARLOS HENRIQUE SCHROEDER, ESCRITOR

o crânio de Schiller
Thomas Mann, em "Tentativas sabre Schil

ler", descreveu o enterro do grande escritor ale
mão Friedrich Schiller em certa noite de 1805:
"Nenhum tom suave de música, nenhuma pa
lavra de padres ou bocas amigas. O simples cai
xão contendo o corpo do poeta circulou pelas
ruelas vazias de Weimar até chegar ao cemitério
onde foi enterrado em vala comum".

Reza a história que a viúva de Schiller nun

ca admitiu a idéia de que a vala comum fosse
o descanso final de seu marido e desejava para
ele um túmulo próprio. Em março de 1826, o

caixão já corroído foi removido e com ele vie
ram 23 crânios. O prefeito da cidade apontou
para o maior deles e gritou: "Este deve ser o crâ
nio de Schiller".

Meio ano depois, Goethe trouxe o suposto
crânio do amigo para sua casa, onde manteve a

"relíquia sagrada" por meses sobre uma almo
fada de veludo azul, coberta com uma tampa
de vidro adornada com prata. Após uma breve
passagem pela biblioteca do grão-ducado, em

dezembro de 1827 o crânio foi finalmente
transferido - junto com outros ossos atribuí
dos a Schiller - ao jazigo onde se encontra até

hoje. Cento e oitenta anos depois do "assen
tamento" do crânio de Schiller, uma certeza

paira: o homem que em suas obras pregou so

bretudo a liberdade, foi traído pela Alemanha
que tanto amou. Suas obras foram usurpadas
e deturpadas da forma mais ignóbil possível,
tanto-pela esquerda quanto pela direita alemã
do Século XX.

Entre 1933 e 1945 aconteceram mais de dez
mil encenações de peças escritas por Schiller
na Alemanha nazista. A primeira tentativa de
fazer o dramaturgo virar "garoto-propaganda"
do Partido Nacional-Socialista Alemão (NSDQ)

.
foi o livro "Schiller como Companheiro de Hi-
tler", publicado em 1932.

.

Outro fato interessante foi a "adoção" das
obras de Schiller pela Alemanha Oriental (co
munista) no pós-guerra. Em 1960 havia mais de
três milhões de livros dele nas livrarias e ape
nas em 1955 foram quase mil encenações de
suas peças nos palcos do país, além de que qua
se todos os seus dramas foram levados para a

Tv. Mas a obra de Schiller não serviu apenas de

propaganda para torpes regimes, mas influên
ciou outras "instituições": Dostoiévski e Freud.

Johann Christoph Friedrich von Schiller, nas

cido no dia 10 de novembro de 1759, foi conside
rado o Shakespeare alemão, e seus personagens
buscavam o sublime e a liberdade moral, como

podemos observar em obras como "Os Bandolei
ros" (1781) e "Wilhelm Tell" (1804).

Em Os Bandoleiros, o personagem Moor pa
recia antever o que os sistemas políticos fariam
com a obra de seu criador, quando encostou a

pistola no crânio e disse': "Tempo e eternida
de ... acorrentados um ao outro através de um

só momento! Chave terrível, que fecha a prisão
da vida assim que eu passo e antes de eu chegar
destramela a morada da noite eterna: ..

"
-
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• Cine Shopping f;
g Fu P�nd� (Dub) (15h50, UMO, 19h30, 21I12D

os os dias) (14h - se:a;lsab/dom/qua/qu!)
-

• Cine Shopping 2 .

• Woll.E (Dulí) (16h30,18h30, 20h30 -

...
todos os dias)

( se��6/d(lJ!1Iquà4quirJ

Barbie Butterfly
Fada borboleta

Barbie estrelo como o belo fado-borbo
leta neste mais recente filme em OVO. A
doce Butterfly deve encontrar forças poro
derrotar o malvado fado Henna e salvar a

Borboleta Rainha. Esta novo aventuro dos
belos borboletas irá encantar o todos os

pequenos fãs de Barbie.

A Loucura de StaUn
e a 20 Guerra

O historiador russo Constantine Pleshakov
narro o história 'secreta do invasão do
União Soviético pelo exército alemão du
rante o II Guerra Mundial. O Nvro revela o

que realmente aconteceu durante os tró
gicos dez dias inicias da maior investida
de todos os tempos e mostra como Stalin'
massacrou seus próprios soldados para
se manter no poder.

NOVELAS

CIRANDA DE PEDRA
Daniel e Louro comemoram a chegado 00 Rio
de Janeiro. Bruna diz o Notércio que não quer
trocar as alianças na ausência de Laura. Cícero,
Julieta, Daniel e Laura jantam no restaurante do
Copacabana Palace. Elzinha monla o atelier de
Laura. Frau Herta pede que um jornalista divul
gue uma nota sobre o noivado de Bruna. Laura e

Daniel embarcam para Boston. Patrício sugere
que Urânio empreste dinheiro a juros para Ida
lina. Idalina aceita a ajuda de Urônia. Virgínia
não se conforma com a ausência de Laura no

noivado. Afonso troca olhares com Bruna.

BElEZA PURA
Guilherme vê que não há erros no projeto do
Carcará. Helena/Mateus recusa o convite de Re
nolo. Mateus explica a Helena que ele poderá
fingir que é seu assistente e testar o ingredien
te na clínica. Helena diz que ele não pode sair,

.

pois a polícia cercou a casa deles. Guilherme
descobre que Antunes morreu num acidenle
estranho. Guilherme diz a Norma que quer vol
tar a trabalhar no Singular. Ciro consegue que
os bens de José Henrique sejam bloqueados.
Mateus se disfarça de mulher. Guilherme pro
cura Joana para contar que não teve culpa pela
queda do Carcará e a flagro beijando Renato.

A FAVORITA
Dodi propõe uma aliança a Flora. Donatela
decide sair do rancho abrindo mão de vários

pertences. Irene pergunta se elo vai devolver
todos os bens que adquiriu 00 longo dos anos

e afirmo poro todos os empregados do rancho

que ela é a assassina de Marcelo. Flora ganha
um jogo de pôqúer do qual Pedro participa e ele

pede dinheiro emprestado o ela. Cilene oferece
um emprego a Céu. Donatela não aceita rece

ber a filha e diz que está na hora de aprender
o ficar sozinha. Irene encontra Flora e lhe diz
que Donatela deixou o rancho. Pedro procura
por Donatela no rancho e encontra Lora. Zé Bob

procura Donatela e a surpreende com um beijo.

OS MUTANTES
- CAMINHOS DO CORAÇÃO
Danilo retorno a ligação de Fernando e o con

vida para uma festa de despedida na mansão.
Nati chora ajoelhada ao lado de Miguel e luta
contra seu instinto e vontade de mordê-lo. Nati

jura que nunca irá fazer mal a ninguém e foge.
Vlado e ísis caminham pela praia e são surpre
endidos por um grupo de lutadores. Vlado e ísis
correm e procuram um lugar poro se esconder.
Jull avisa que Mariano terá companhia e a leva

poro cela junto de Bianca e Leon or. As mães
acordam, fracas, e tentam pegar Jull, mas o

médica golpeia os duas e sai. Samira absorve
os poderes dos bebês e joga raios de energia
luminosa vermelha neles.

AMOR E INTRIGAS
A emissora não divulgou a sinopse- deste capí=
tulo.
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---------VARIEDADES

, ;' MUNDO ARTISTICO

Fenômeno perde
28 mil por dia

. Com o fim de seu contrato com o

Milan, Ronaldo "Fenômeno" tem

perdido cerco de R$ 28 mil por dia,
segundo o coluna de Mônico Bergamo
no Folha de S. Paulo. O acordo, que
venceu no último segundo-feira (30),
ainda não foi renovado. Apesar de
alto, o valor não interfere muito no

estilo de vida e conto bancário do
jogador, que ainda tem contratos com

multinacionais como TIM e Nike.

Waldick Soriano
em estado grave
o cantor Waldick Soriano, que em

2006 descobriu estar com câncer de
próstata, está internado em estado
gravíssimo. Segundo suo assessoria, o

músico septuagenário não está cons

ciente e o câncer é irreversível. Dentre
seus sucessos, do gênero brega, estão
"Eu não sou cachorro, não" e "Torturo
de amor". Em abril deste ano, um

documentário sobre o vida e obro do
cantor foi lançado.

Ator está de
visual novo
Julio Rocha, o motorista bonitão do
novelo Duas Coros, decidiu mudar o

visual antes de emborcar poro uma

temporada de trabalhos em Portugal.
No início do semana, Julio gravou suo

segundo participação como repórter
no programo "Mais Você", do Rede
Globo. O astre esteve em uma clínico
exclusivo poro o público masculino,
discutindo estilos, cortes e técnicos
poro uma barba bonito.

SUDOKU

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

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

SOLUÇÃO

'II ÁRIES

'''o (20/3 a 20/4)

..... [
É h?r� de fazer uma

.\. reVlsao de planos e

projetos. As ener

gias pedem movimento e ação
e essas são sempre foram suas

melhores características. Não

perca o foco e analise exata
mente o caminho a seguir para o

sucesso dos empreendimemos.

Ciumento
o marido chego em coso e

ouve o mulher falando com

alguém. Pára atrás do porto e

escuto:
- Vou mudar de posição um

pouquinho - diz o mulher. -

Agora mexo devagarinho. Isso.
Está ficando bom. Continue.
Aí, achou o ponto. Segure um

pouquinho. Ótimo. Perfeito.
Pode descer agora. Sobe que
meu marido já tentou essa

posição, mos não funcionou?
No dia seguinte o marido era

manchete de jornal: "Cego de
ciúme, matou o instalador de
antenas de TV."

DIVIRTA-SE

PREVISÃO DO TEMPO ,Fonte: Ciram/Epogri

Tempo firme com nevoeiros no início do manhã
e sol no decorrer do dia em todos os regiões. As
temperaturas diminuem no madrugado, mos

ficam mais elevados durante o dia.

� Jaraguá do Sul e Região

� Fases da lua

NOVA CRESCENTE MINGUANTECHEIA

HOJE DOMINGO ÔMí�: 1JO C � Mi�: 14° C
.

MAX: 22° C r<:»

I MAX: 24° C .

Nublado com
-

Sol com nuvens

possibilidade de chuva

SEGUNDA

MíN: 14° C
MÁX: 25° C
Sol com nuvens

)(
GÊMEOS
(21/5 a 20/6)
As vibrações de
tensão e a irritabili
dade que estiveram

presentes por algum tempo em

sua vida já estão bem longe de
você. Você conseguiu romper
com muita coisa que já não fazia
mais sentido e agora você tem
uma sensação de vazio.

#
LIBRA
(23/9 a 22/10)
Um dia bem outro

não, às vezes um

pouco triste, outras
mais feliL Mas é só uma fase! Não

esqueça que você. como filho_de
vênus precisa do belo e do bom na

vida. Procure sair um pouco para
contemplar a beleza da natureza
ou de algumas obras de arte

L� LEÃO'

�..:> (22/7 a 22/8)
::. '} Você deve parar

� Uo-; pora pensar em

tudo o que tem'
acontecido em sua vida. A

irritação já não atrapalha suas

decisões, portanto é hora de você
parar de culpar Os outros pelos
seus fracassos e assumir a res

ponsabilidade por suas escolhas.

TOURO
, (21/4 a 20/5)

Não deixe que
.nada abale a paz
que'conseguiu nos

últimos meses. Você conquistou
muita coisa, tirou do papel,
pinnos antigos. Agora é a hora
de olhar para tudo como algo
que lhe pertence. Não deixe
nada lhe tirar essa satisfação.

r- � CÂNCER
.�........J (21/6 a 21/7)
;�-f� Agora que consegue
: 'olhar para sua vida

sem sofrimentos,
comece planejar com confiança .

eutimi$RIo algumas mudanças.
Coloque no papel tudo o que mais

deseja e acredite que toda força
necessária para a construção de
uma nova vida.está em suas mãos.

nr
VIRGEM

. (23/8 a 22/9)
.

- Sua energia tem
estado negativa, o

que não quer dizer

que a,vida se tornou sem graça.
Nosso estado de espírito sempre
se te.flete na forma que enxer

gamos a vida e na maioria das .

vezes mrs resultados de nosso

empenho em relação a ela.

ESCORPIÃO
(23/100 21/11)
Os.afetos continuam
sendo sua principol
meta nestes últimos
dias. Apenas cuide

para não se envolver demais com

algo ainda incerto: Não coloque
todos os ovos em uma só cesta.
Reserve uma parte de sua vida
para cuidar de si mesmo.

TERÇA ÔMí�: 16° C
MAX: 24° C .

Sol com nuvens

SAGITÁRIO
• (22/11 a 21/12)

Você tem sido
tão exigido pela
vida que malteve

tempo para observá-Ia passar.
Parece que as responsabilidades
estão de-tal forma em evidência
que você nem sabe mais o que
sigmfica a palavra prazer. Procu
re deixar de lado as tensões.

.

.

CAPRICÓRNIO
(22/12 a 20/1)

""'" Apesar da energia
de expansão que
está pairando em

sua vida, você continua bastante
realista com os pés bem finca
dos no chão. Você precisa acredi
tar mais em milagres e no curso

natural da vida e da natureza
em direção ao equilibrio.

O CORREIO DO POVO mSABADO, 5 DE JULHO DE 2008

ANIVERSÁRIOS

5/7 ','
Adan Odilon pcho.ndt

, "Áelto.n M. r.,enslin
Amauri Inácio. Doro.w

i Atdenjta Martini
Brpna Mo.tta

o.'
•

C{l�o Augpsto. Kanchen
Ce�ar Augusto. Menemo
Daniel Jorge Fbnseca
Daniel Raimundo.
Emir Franzo.i
Evaldo. Fo.di
Fabiana Apareci�a Ribeiro. ;;

Fo.rtunato de Almeida
Gisela'lel1nder
-Guilialia "anstein
IIDemar Bartel
Ingo. Pdolo. R��I
Jean Carlos Fôtli
J��nny R •.. M,in�1
�o.nn� Gn�i.pel •

J9y£e;oaya�e Venanch�l
J"anitt! Maier

..

Karl He nssen
.

a LIlUto
é de Olivê
.B

AQUÁRIO
(21/1 a 18/2)
Você tem melancó
lico e isso é algo
novo para você.

Procure entender, mesmo que no

início seja apenas racionalmente
que os sentimentos devem ser

tratados e respeitados mesmo

que você não os entenda, para
não mergulhar em confusões.

PEIXES

... (19/2 019/3)
•• Se seu parceiro

�f*' estiver distante,
pergunte-se o que

você fez para isso, ao invés de
fazer cobranças. Você não pode
se fechar, achando que não é
amado o suficiente. Se esse sen
timento persistir, saiba que são
os medos pedindo passagem.
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Por Jéssica Ehmke Kraetzer
recepcao@ocorreiodopovo.com.br

VARIEDADES---------

Nasceu dia 12 de junho o

pequeno Cássio Stein Paulus,
filho de Dirceu e Gisele.

Parabéns poro lindo Carolina :=
Gorges que completou 6 anos 1.0

25 de'junho. A vó Carmen, o ,pOI
e os padrinhos amam voce.

O gatinho Miguel Knoese\;
,

20 aninho no mes

c�mPlet�u:� mondo os parabéns
de IU::O°�s pois frank e Angelo.

Foze?do pose poro o colunao gotmho Vitória luisa poole . , ro
g"o do Dindo Silvio. Por�béns Poro

o simpático
Henrique

Mannes, que
completou 7
anos dia 10de junho. -TOdofamília desejo

felicidades.

Parabéns poro
o fofinho Helena

Toschetto de Souza,
que completou 2

anos dia 6 de junhoA vovó Irena, os tio;
Rafael e André e o
mono Pedro mon
dam os parabéns.

.

h Caio Henrique de Oliveira:O gotID o
dia 4 de junho Os POlS,

co�pl�tou 5 on?!inho Emelv desejam os

ovos, tiOS e o pn
,

porobens.

Parabéns poro Jenifer K
completou 13 anos ontemOnoel, qU�

e' - . s POISIrmo desejam felicidades.

Nosc!u dia 11 do últim'o mêso fofmho Valentino Piozero
p;�o alegria dos pois Morcos'slozero e Dulcineio Kotorsky.

.

A princesa Ano louro Kek
completo 4 oninhos dia ;s,

.
Quem mO�do os parabéns saoos pOlS Adilson e Josi.

mfss LOllS (�j-ii�)
Eltij.]lmrnlfll
POSTO DE VENDAS

3371-1147
Rua Joaquim Frandsco de Paula 295

Parabéns por�:
o sorridente Conrodo
• Henrique Konnell,

que completou
5 anos no último dia
21. �s pois, irmão e
ovos lhe desejam

felicidades.
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... www.parcimoveis.com.br
,

� Mais de 500 imóveis
.

� Mais de 50 corretores,

. � Mais rapidez em vender seu imóveL

� Mais comodidade em atendimento

� Mais segurança e faciLidade

- I
COM A CONFIANÇA DE TODAS AS IMOBILIÁRIAS QUE IRÃO LHE ATENDER

Empreendimentos Imobiliários
I ,'<I o �q�Ci �501.J Á R I A

MENEGOTTI
BarraSul
A imobiliária da Barra

PIAZERA
I S,., %'!@!�

lU£:�A.:á£�U::-�
GREGI5330

FlRISMa
GIRASSOL

�

I M ÓC�C�;6�
IMÓVEIS

,�.:,/ imóveis

Reakza Aeu doMe-I

� IMOBILIÁRIA

1t\cha�el
WOLFEPAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA,
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COMPRA· VENDE • ALUGA • ADMINISTRA 3055-0900
Plantão 9987-1004

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

CENTRO casa com 48Dm2 e

terreno com 5DDm2, 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 17Dm2

CASA RIO DA LUZ em alvenaria,
com 2 quartos, sala com cozinha,
bwc, 55m2. Valor R$ 55.0'0'0',0'0'

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 -

Lot. Recanto dos
Passaros. Terreno
com 310m2.
R$16.000,00
entrada e restante

parcelado em até
60 meses.

Apto no Bairro Nova
Brasilia, com 2 quartos,
sala, sacada, cozinha,
bw, 2 vagas de garagem
e churrasqueira.

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

garagem.
R$ 89.000,00

R$115.000,OO ou

R$ 70.000,00 entrada
e restante com a

imobiliária'

* 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 14O'm2 de area

construida, R$
140'.0'0'0',0'0' ou 50'% e o

restante parcelado em.
ate 60' meses. entrega
em outubro de 20'0'8.

.

JOÃO PESSOA
casa.em alv. alto

padrão, com 1 surte
cf closet, 3
quartos, 2 salas,
cozinha, lavanderia,
garagem; bwc,
chur., área
construída 23Dm2,
terreno de 15DO'm2.
R$ 2?O.O�O,pO'
neg.
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P�móveis 3371·8814

Ü
LU
a:
ü

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

Plantão 9653-5256

Empreendimentos Imobiliários
www.seculus.net

R.EpitácioPessoa,415-Jara9uá do Sul- Ponto de Vendas no ShoppingBreithaupt,
de segunda a sabado, das10h às 22h - Fone 3371-8818

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.

Ilha da Figueira I Residencial
Maria Alice- Apartamentos
com suite + 1 quarto, sala de

estar/jantar, cozinha, lavanderia,
.

sacada com churrasqueira e

duas vagas de garagem.
Condição Especial de

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

.

com correção do CUB

Ref 1008 - Amizade -

Apartamento com 2

quartos, sala de estar e

jantar, cozinha,
lavanderia, bwc e

garagem. R$ 70.000,00

Ret: 2010 - Vila Lenzi - Terreno com

4.585,OOm', cf casa aprox. 150,OOm2
R$ 500.000,00

TERRENOS

Edificio Figueira -

Apartamentos com suite + 2quartos, sala de
estar e jantar, sacada com churrasqueira,

cozmna, lavanderia, todos com 2 vagas de
garagem. Prédio com elevador, área de festas

com playground. Excelente localização e

Ref. 1000 - Ed. Argus - Centro - Apto cf -; condições �(Entrada de 40% e saldo em 48
.

suíte + 2 qtos e demais dep., 1 garagem vezes direto com a construtora com correção -

- R$ 160.000,00 do CUB)

ReI 0001 . Jaraguá
Esquerdo· Sobrado com 5

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

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

Ref 2019 - Schroeder I -

Terreno com 360m2 (15X24) -

R$25.000,00 á vista

Ref 2023 - Amizade - Terreno

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

R$ 65,000,00
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Á

MENEGOTTI
R Ao BM L

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

Rua Barão do Rio Branco, 545 - Centro

COMPRA - VENDE - ALUGA - ADMI�ISTRA j

* 12 Pavimentos
* Churrasqueira na

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

a construtora em até
120 meses.

5885 - ÁGUA VERDE - SOBRADO COM
243,58M2, 01 SUiTE COM CLOSET + 02
DORM - BWC, 02 SALAS, COZ, LAV, GAR

PARA 02 AUTO. R$ 240.000,00

5835 - CORUPÁ - SiTIO - 172.000m2 -

CASAALV.160,OOm2-3.DORM
COPA/COZ - SALA -LAV - BWC - DEP
CHUR - PISCINA-GAR - EDIC 50,OOfT)2-

R$ 430.000,00

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

+ 30 parcelas de R$1.000.00 reajustadas
pelo CUB.

5914 - JARAGUÁ ESQUERDO
Terreno com gOO,OOm2 (18 x 50)

R$ 140.0�0,00
5920 - GUARAMIRIM - TERRENO COM

55.000,OOM2 - R$ 300.000,00
5915 - SCHROEDER - CENTRO - TERRENO

COM 1.311 ,OOM2 - R$ 75.000,00.

TERRENOS" r • 'é"

5824 - JOÁO PESSOA 375,00m2
R$ 25.000,00

5804 - CORUPÁ
4.724,30m2 - RS 34.000,00

5746 - ÁGUA VERDE
465,OOm2 - R$ 60.000,00

5788 - ÁGUA VERDE
4S0,OOm2 - R$ 70.000,00

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

5914 -JARAGUÁ ESQUERDO - TERRENO
COM 900,00m2 - R$140.0oo,00

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

58.66 - BARRA - TERRENO COM
7.S00,00m2 - RS 200.000,00

L.OCAÇÃO
CA£AS;
.allIRRO VILA LENZI

RUA PAULO DOS SANTOS, 75 - VILA LENll
- PROX. ARENA - 01 SUiTE, 03 OTOS, 02
SLS, COl., LAV" 03 BWS, GARAGEM 03
CARROS, CHURRASOUEIRA. SEMI
MOBILIADA. TODA MURADA.

k�SA EM SÃQ..B.J.NIO DO SUl
RUAANO BOM, 1380·02 OTOS, SL, COZ .•

BWC, LAV. E GARAGEM. TERRENO BEM
GRANDE COM MAIS 02 RANCHOS
PRÓXIMO A CORUPÁ.
BAIRRO AMIUlDE
RUA JOÁO BAPTISTA RUDOLF, 120-
RESIDENCIAL VERSALHES ' 01 SUiTE +

02 aTOS, SL. COPA/COl MOBILIADA.
BWC,LAVANDERIA MOBILIADA, GARAGEM
PARA 03 CARROS, TODA MURADA.

TRÊS RIOS DO NORTE

CASA DE MAOEIRA·02 QTOS, SL, COZ,
BWC E GARAGEM.

APARTAMENTOS:

BAIRRO CENTRO
- RUA PROCOPIO GOMES DE OLIVEIRA -

EDIE ISABELA - AP. 1001 - 01 SUITE
MOBILIADA, 02 aTOS, SALA. COPA,
COZINHA MOBILIADA, LAVANDERIA,
BANHEIRO � GARAGEM.

-RUA BARÃO DO RIO BRANCO,760- EDF.
SCHIOCHET· AP.l102-AO LADO
SUPERMECADO ANGELONI ANTIGO

01 SUiTE COM GUARDA ROUPA
EMBUTIDO, BWC DA SUíTE COM HIDRO,
02 aTOS, SALA, COPA. COZINHA COM
MÓVEIS EMBUTIDOS, LAVANDERIA COM
MÓVEIS, 02 BANHEIROS E GARAGEM .

. RUA JORGE LACERDA, N° 310 - EDIF.
STA LUZIA -02 OTO, SL, COPA, COZ.,
LAVO., BWC E GARAGEM.

BAIRRO JARAGUÁ ESQUERDO

RUA JOÃO JANUARIO AYROSO, 1723 -

AP.201 - RES.JUNKES - 02 OTOS, SALA,
COZINHA, LAVANDERIA, 02 BWC E
GARAGEM. SACADA COM

CHURR�SOUEIRA
BAIRRO JG.uÁ 99

RUA JiiSÉ MAESTRI. SIN°, 02 QTOS, SL.
COPA, COZ., LAVANDERIA. BWC, SACADA
COM CHURRASOUEIRA E GARAGEM.

llAlBBO VILA NOVA

RUA GUILHERME WALCKERHAGEN-SUiTE
+ 01 OTO. SL, COPA. COZ., LAVANDERIA.
BWC, SACADA COM CHURRASOUEIRA E
GARAGEM.

NOVA BRASiLIA

APTO-RUA JOSE EMMENDOERFER-02
OTOS, SL, COZ COM MÓVEIS EMBUTIDOS.
BWC. LAV, GARAGEM E SACADA.

.

AMIZADE

RUA JOÃO BAPTISTA RUDOLF. 49- AP. 07·
02COPA/COZ, BWC, LAV E GARAGEM.

SALA COMERCIAL:

!3.AIRRO VIEIRAS

AV. PREF. WALDEMAR GRUBBA, POSTO
BaGO & BOGO. SLS (01 à 08) da frente R$
600.00 - SLS (07. 08 E09) R$SOO,OO.
BAIRRO CENTRO - C£NTRO COMERCIAL

RUA PROF. MARINA FRUTUOSO - PROX.
SUP. ANGELONI

SALAS COMERCIAIS-; VÁRIOS TAMANHOS.

BAIRRO ILHA DA fiGUEIRA

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

BAIRRO ILHA DA FIGUEIRA
'

1.200m2 - RUA JOSÉ THEODORO
RIBEIRO, LT 36 e 37 - R$ 600,00 + IPTU
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Rua Max Wilhelm, 729 - 8aependi
WWW.PRISMAIMOVEIS.COMQri§ma@prismaimoveis,com

1----------------+-----------------1;.---------------__---------------l 2236 - PIÇARRAS 141m' área Util4 Qtos•• sala, coca, COL,
lavam" 2 Owe,2 sacadas !Mmee lateral r;/ churr. R'130,ooO,00

2215· NOVA BRASILIA casa 144.00m', tsn. 396.00m'
3 qtos, 2bwt, Sala. Coz" Lavand. Garagem R$150.oo0,OO
ótima opcutunidade. Aceita Financiamento BaMArio.

2233· CENTRO
RUTH BRAUN-
1 suite, 2 quartos,
copa, cozinha,
sala de estar[Jnlima,
lavanderia,
sacada cI ChUff.
2 vagas na gal1lgem
Consulte-nos

TERRENOS

AMlZiIOE
0654·Telreno 321.00m'Rm.000,OO
2210 - Terreno padrão 1.633,DOm' R$ 140,000,00 Aceita
proposta.

jOÂOPESSOA
223$-2249. LOles de R$25.0oo,oo,1I$35.ooo,00 e Rm.OOO,Oo
(Aa lado do Corpo de Bombeiros, Aceita Financiame"!ó
bancário· CEF.
TIFAMARnNS
2229·TarreJlll325m' R$50.OOO,OO.
ITA1'EMA
2211·Temlno342.oom'R$26.500.oo Acaltacarrononegóclc.
APARTAMENTO

22G7 -ARAGUARI.BARRADO ITAPOCU93.QOO,OOIn' Casa.
pomar. rancho. ele. R$132.000,00.
2208 - ARAQUARf • BARRA DO ITAf'OCU Chá""", 35.425.55
In' áre�dePastagem RUUoo,OO.

ÓTlMA<>PORTUN.IDADE· Terrenos com mais de
1000 .. 00 n?Frenle com a Rua principal asfaltada
BARRA 00 RIO CERRO· Consulte-nos.

2263 • BARRA 00 RIO MOLHA Casa Padrão 200m'
terr. 569 Ill'· 4 qtQS, Zbwc, Copa, CW,lavand'. Gafllll.

R$160.000,OO

Condominlo Jardim das FI_
C?Sil'i rom 2 q\lartos por R$ 63,000.00 rom EnJra<j;) da

RS 8.0UO.00 e Casas OOIU 3qtl.rtqsporRS82.QOD.OO
C(JfI! Entrada de R$10,OnO,C1l. financiaroonla Plla

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

3371-2357
Plantão: 9135-8601

R.Cel.ProcÓpioGomesdeOliveira,1207

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

� IMOBILIÁRIA

!t\Chaf/e,
W,OLFEPAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LIDA. BarraSul

A imobiliária da Barra

PIAZERA
II1!i",,*ÚU¥iCRECI5330

GIRASSOL
IMÓVEIS

CRECI2567J
Empreendimentos Imobiliários

www.parcimoveis.com.b_r
)

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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GIRASSOL IMÓVEIS (47) 3371-7931

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

PLANTÃO DE VENDAS

9955-4774

Casa para
venda com

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

demais dep.
• R$320,000,00.

fechado Jardim
das Flores - casas

de alv. de 2 a 3
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
- Sobrado com

! 230,00m', terreno
.

666,27m'. 08S:
Possui casa de
madeira e um

sobrado em

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

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

SALA COMERCIAL Vila Lenzi cl 70m2 mais 1 bwc.

R$500,OO.
Rau -lote 11-3 - Rua Bertoldo Hort com 525m2 - R$
52.500,00
Amizade - Casa em alv. cf 100m2• R$139.000,00.
Apto na Ilha da Figueira, com 2 quartos, sala,
cozinha, banheiro, lavanderia e 1 vaga na garagem.

R$600,00 + 20,00(Taxa de água) t't- luz!

BarraSul
A imobiliária da Barra

PIAZERA
I rml��;;m

CRECI5330 GIRASSOL
IMÓVEIS

Empreendimentos Imobiliários CRECI2567J

CRECI550-J
II\AOBILIÁ

MENEGOTTI

� IMOBILIÁRIA

�\chil�el
WOLFEPAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.

, ,
.

,

.www.parcimoveis.com�br',
\

/

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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N IMOBILIÁRIA
. (47)3275-1594 D� r

eis....areImoy

PLANTÃODEVENDAS www.parcimoveis.com.br

9117-8051 achave@netuno.com.br
.

H. WOLF CONSTRUTORA E INCORPORADORA lTDA

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 suíte, 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

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

o Apartamento

.

Rua Barão do Rio Bra.!]co, 22.1/02- Jaraquá do Sul- se

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

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



3376-0015 P�móveis
BarraSul
A imobilíária da Barra

barrasul@netuno.com.brRUA ANGELO RUBINI, 1046

VILA NOVA - terreno C0£l16.991:;1;3�r(29 x128),
Rua José Marangoni - R$ 330.000,00

• BARRA DO RIOCERRO - Terreno

477m2(13,58x35,13) loteamento Girollà, Rua Camilo
Andreatta - R$ 60.000,00

• Ref. - 228 • BARRA DO RIO CERRO -fter:rerno com

22.415,99m2 (113,87x248,50), ��ª Frida Piske,
defronte a fábrica de móveis Feelibg Estofados.;

R$ 350.000,00
• BARRA DO RIO CERRO - terreno cf 49

16,45x30,00), Rua Virgilio Pedro

BARRA DO RIO CERRO - casa alv.c/laje, 201 m', terreno

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

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

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

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

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

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

prateleiras todas abastecidas, 2 câmaras frias para estocar 12
bois, serra p/cortar carne, batedor de bifes, moedor de carne,

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

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

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

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

sendo a parte inferiorc/116,m',copa, coz.tavanderia, 2

garagens,bwc, sala de estar, churrasqueira, parte superior cl 119m'
em fase de produção cl aproximadamente 45% concluído e

constituído de suite e hidro, 2qtos, bwc social, sala íntima, sala de TV
e sacada e nos fúndos uma edícula c/27m' , Rua 522-Maria Alves de

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

JARAGUÁ 99 - casa alv. c!aje 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
www.parcimoveis.com.br

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

(ASAS GEMINADAS NOVAS· Estrada Nova

R.EpitácioPessoa,415-JaraguádoSul

LOCAÇÃO RESIDENCIAL De R$ 325,00 á 375,00.
- Sala cml.(Centro-próx. Macol) 10 andarei 32m'. R$ 400,00
- Ed. Alberto Marangoni(Viia Nova - próx, posto Mime) cl aprox. 35m'. R$ 400,00

•

- Salacml.(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
-Salas NOVAS(Barra -próx BarraMaI1ian) 02BWC, C/aprox. 167m'. De R$900,OOáR$1.000,OO
- Sala Comi (Barra-prox. Ponte da Argi) cl aprox. 1 DOm', 02 vagas de estacionamento. R$
lOOO,OO
- Sala comi: (Nereu Ramos - próx, semáfaro) cl aprox. 1 DOm' cl mezanino. R$
1.000,00
- Salacml.(Guaramirim -lateral Br280) cl aprox. 90m', c/02 BWC. R$1.100,00
- Sitio cl 02 casas e 01 galpão (Schroeder � próx. posto Mime) R$1.500,00
- Ed. Bárbara(Centro - próx. Jangada) cl aprox. 200m'. R$1.800,00
- Ed. João Batista (Ilhada Figueira - próx. casado criador) cl aprox. 450m'. R$ 2.000,00
- Casa cml.(Centro - próx. Jangada) cl aprox. 350m'. Semi mobiliada. R$ 2.800,00
- Casa Alv. (Centro - préx. Verdureira Raquel) R$ 2.400,.00
- Salas NOVAS (Centro - próx. Procon) Diversos tamanhos: de 32m' a 123m'. De R$
420,00 a R$1.600,00

.
.

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. ViaPão) cl garagem R$ 580,00
- Ed. Manacá(Centro - fundos museu WEG) Todo mobiliado R$ 590,00
- Ed. Magnólia(Centro - próx. Terminal) cl garagem R$ 600,00
- Ed'. Astral(lIha da Figueira) cl garagem R$ 620,00

03.Quartos:
- 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 )cl 03 garagens. R$1.200,00
Casas:

- CasaAlv(Estrada Nova - próx.lgreja) cl 02 quartos R$ 420,00
- Casa alv.(lIha da Figueira-prox. Farmacia Kuri) c/3 quartos. R$ 900,00
- CasaAlv.(lIha da Figueira - próx, Real Vidros) c/03 quartos. R$1.000,00
- Casa alv.(Guaramirim-prox. Fameg) cl garagem, murada. R$1.1 00,00
- Casaalv.(Rau - próx. Fox Video) c/portão eletrônico e alarme. R$1.450,00
- Casa alv.(Vila Lenzi-prox. Arena)semi mobiliada. R$1.600,00

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

-Galpão(Centro - prox. Banco Brasil) cl aprox. 550m'. R$ 9.500,00
Terrenos Para Locação
- Terreno (Chico de Paula, próx. Geração 3000) cl aprox. 350m'. R$ 380,00

-Jerrenot Ilha da Figueira - próx. Brasão) 3 mil metros R$1.000,00
- Terrenos (Vila Nova - próx. Fórum) cl 1.807m' e 2.200m2 R$1.200,00 e R$1.400,00.

LOCAÇAO COMERCIAL '

Salas Comerciais
- Salas em Is Ed. Astral (Ilha da Figueira -1 km. após posto Peróla) De 39m' á 45m'.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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NOVO ENDEREÇO:
AV. MARECHAL
DEODORODA

FONSECA, 1698

(EM FRENTE
AO REGISTRO
DE IMÓVEIS)

PLANTÃO: 8431-0062

EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS

GALPÃO COMERCIAL Cf 540M2 - PR6x. AO CENTRO. CONSULTE-NOS!

COD. 70.1 - TERRENO
NO ÁGUA VERDE PROX.

IGREJA SÃO JUDAS.
RUA ASFALTADA

450M. R$ 75.000,00

COD. 20.1 - FLAT HOTEL
SAINT SEBASTIAN

R$ 130.000,00.

COD. 55.1 - TERRENO
NO RIO MOLHA C/319.706M2.

R$130.000,00 14.1 - CASA DE ALVENARIA NO
AMIZADE - PROX.SALÃO AMIZADE

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



IMÓVEIS

COMPRA I VENDE
Fone/Fax: (47) 3373·3404
E-mail: vendas@imobiliariaws.com.briWS

. , .

Imovels
Rua: Norberto Silveira Junior 233 Centro Guaramirim SC www.imobiliariaws.com.br

alvenaria com 1 suite
com closet, 2

quartos, sala, copa,
cozinha, lavanderia e
1 banheiro. casa

com móveis sob
medida, otimo
acabamento e 130m'
de área construida.
R$ 180.000,00

Ref. 0030 Avai/Guaramirim vende- se

casa no bairro avai com 1 suite, 2
quartos, sala, cozinha com moveis sob
medida, area de serviço, dispença, area
de festa e 1 vaga de garagem. casa c/
154m' de area construida e terreno c/

320m'. R$ 160.000,00

Ref. 0019 Amizade/Guaramirim vende
se casa em alvenaria no bairro amizade,
com 1 suíte, 2 quartos, sala, cozinha, 1
banheiro, lavanderia, garagem e área de
festas. casa com 145m' terreno com

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

I �

Ref 0080 Cenlro/Guaramirim vende-se casa
em alvenaria no Centro de Guaramirim, casa
com 1 suite, 2 quartos, sala, copa/cozinha, 1

banheiro, área de festas e garagem. Casa com
144m' alto padrão commóveis sob medida.

Galpão com 465m' e Terreno com 465m'. R$

Ref 0078 BR 280 vende-se imovel
comercia/residencial com 2

apartamentos com 200m' cada e moveis
sob medida, contendo 1 suíte, 2 quartos,

sala, copa, cozinha, área de serviços,
garagem e área de festas com piscina

otimo acabamento. sala comercial com

400m' e galpao com 150m'. área do
terreno 1.288,60m'

Ref. 0018 Centro/Guaramirim vende-se
linda casa no centro de guaramirim c/ 1
suite, 2 quartos, sala de estar, sala de

jantar, sala de tv, cozinha, 4 banheiros,
garagem e ampla area de festa. casa c/

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

Ref. 0014 Avai/Guaramirim Vende-se casa

em alv. a�o padrão, 01 suíte master + 02
qtos, aquecedor solar, sistema de ar condo
central pronto p/ instalar ótimo acab., piso

termico, sistema de alarme, chur e 02
vagas de qar. 146,22m' de área consn e

terreno c/386,83 R$ 185.000,00

ref 0010 Imigrantes/Guaramirim 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/Guaramirlm Res. São luiz.
vende-se linda casa geminada em alvenaria

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

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

Ref 0079 Ávai/Guaramírim vende-se
casa em 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

Financiamentos

CA"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.

I'll
Ref.0005

. Avai/Guaramirim
1 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

Luis, lotes c/ ampla infr-a- estrutura,
pronta para construir. lotes com

escritura. um projeto a altura de seus

sonhos ruas pavimentadas e

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

area de floresta nativa.

Ref 0091 Avai/Guaramirim Casa nova

em alvenaria, com 3 quartos, sala,
cozinha, lavanderia, banheiro e

garagem. 86m' aprox. e terreno com

360m'. R$ 95.000,00

TERRENOS

• Ref. 0046 MASSARANDUBA area de
terra com 283.000,00m'

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

• Rei. 0053 VENDE-SE CHACARA EM
GUARAMIRIM /BRUIDERTHAL, com

200.000 m' de area, com mata nativa, 2

lagoas, nascente de agua, otimo para
lazer,há 2.000 metros da rodovia do
arroz. R$ 168.000.00.

• Rei 0072 Avai/Guaramirim vende-se
terreno com 36ôm'. R$ 42.500,00

• Ref 0082 Ilha da Figueira/Guaramirim
vende-se terreno na entrada da Ilha da
Figueira com 50 DOOm'. terreno com

.

escritura, ótimo para galpão. R$
260.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



IMÓVEIS

3370·1122 I 8442�9102 Ivana I:apraro
Corretora de

Imóvei§
Rua Guilherme Dancker, 161 - Sala 05 - Centro

Esquina com a Rua Marina Frutuoso
CEP 89251-460 � Jaraquá do Sul - SC

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

Bairro Amizade, com
"

1 suite, 2
dormitórios, cozinha

mobiliada, bwc
social, sala de estar

e copa conjugada,
dispensa, garagem

para um carro.

R$ 210.000,00

Ref 1006- Casa no

Bairro Amizade,
Loteamento Wille de

Lyon, com 1 suíte, 2

dormitórios, bwc social,
sala de estar, jantar,

cozinha, área de

serviço, área de festas,
2 vagas de garagem.

Preço R$ 225.000,00

Ref 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.

www.ajelimoveis.com
Veja!!! Opções de imóveis aqui!

Adquira o seu!
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

'Ref. T13.1- Barbada-Guaraminm-AmploTerreno
com 200.000 m', com nascentes, ideal para
chácaras. Aprovette porapenas ... R$ 86.000,00.
, Ref. T54.1 - Amizade - Terreno com 2.063m',
contendo uma casa com 180m'. Excelente para
condominia! Par: R$320.000,00
'Ref. AN 1002 - Baependi - Apartamenlo Novo

(98 m') cf suíte e 1 dorrnãório, sala, copa, sacada

com churrasqueira, bwc, garagem, ótima

localização. 40% de ent. + parcelas de R$900,00
por mês. Ou porR$89.000,00 a vista.

CASA

, Re(R44::1 ·�Iffik]� fldtieJril¥iCasa(g51if�l:â;
Dormitórios, Sala estar, Cozinha, BWC,
Lavanderia, Despensa, 1 Garagem. Por: R$
130.000,00
, Ref. R39.2 - Jaraguá Esquerdo - Casa(61 m')-
2 Dormitórios, Sala estar, Copa, Cozinha, 2 BWC,
Lavanderia. Por: 115.000,00
, Ref. R50.1 - Nereu Ramos - Casa(65m') - 3

Quartos, Sala Estar, Cozinha, Copa, 1 BWC. Por

apenas ... R$ R$ 65.000,00
'Ref. R52.1 - Estrada Nova - Casa(150m') - 3

Dormitórios, Sala Estar, Cozinha, Copa, 2 BWC,
Lavanderia, Churrasqueira.
Por: R$120.000,00
'Ref. R39.1 -Jaraguá Esquerda - Casa(140m') 1

Suite, 2 quartos, Sala estar e [antar, Cozinha,
Copa, 1 BWC, Lavanderia, Despensa, 1 Garagem
Individual. R$159.000,00
, Ref. R3.1 - Amizade - Novissima Resid.

Alv. (135m') 3 DormitMos(1 SuL cf closet), BWC,
SI. Estar e Jantar, Coz., Gar. pf 2 veic. E área de

churrs. R$ 21 0.000,00 negoc.
'Ref. R33 - Barra Velha(ltaiuba) - Sobrado(300
m') - 6 Dorm.( 2 suí.), Sala lantar, Sala estar,
Cozinha, 3 BWC, Lavanderia, Sacada. Com

trapiche ancorador nos fundos da casa. A 200m

do mar. Apenas ... R$ 200.000,00
'Ref. 46 - Barra Velha(Centro) -Sobrado(180m')-
4 Dorm.(1 sui.) 2 Sala estar, 3 Cozinhas, 2 Garagens
individuais, 3 BWC, Lavanderia, Quarto e BWC

Empregada, Área defesta cf churrs. R$120.000,00

IIPAÍlTA,MENTO

, Ref. A31 - Balneário Camboriú - Apartamento
No Centro com: 1 Suite, 2 Dormit6nos(todos com

sacada), Sala, Cozinha, 1 BWC, tavandería,
Churrasqueira, Sacada, Piscina Coletiva,
Playground, quadra esportiva. De R$ 600.000,00
porH$580.000,00.
, Ref.A27.1 - Czerniewicz - Apartamento(98m')
- Suite, 2 Dormitórios, Sala Jantar, Lãvandena,
Cozinha, BWC, Churrasqueira na Sacada, Salão

festas, Garagem individual pf um carro. Por:

130.000,00
r--�;n�,fiiiliiiij;;;;:=--1 'Ref. A48.1 - Vila Nova - Apartamento(112m') -1

Sufte, 2 Dorrnit6nos, Sala Estar, Sala Jantar, Cozinha,
1 BWC, tavaadería, Churrasqueira na sacada, Salão

defestas, Elevador. Por: R$150.000,00.
'Ref. A35.1 - Centro - Apartamento - Suíte, 2

Dormitórios, Sala Estar, Sala Jantar, Cozinha, 1

BWC, Churrasqueira Interna, Churrasqueira
Coletiva, Sacadas, Piscina Coletiva, Salão Festas.

PorR$ 260.000,00
'Ref. A3.6 - Piçarras (Centro) - Apartamento

'Ref. R:5.1 - Três Rios do Norte _ Residência (142m') - 4 Dormitórios, Sala Jantar e Estar,

(117 m'): 4 quartos., 2 salas, bwc, lavanderia, Cozinha, 2 BWC, 2 Sacadas,. Churrasqueira

__co_z_inh_a�,g�ar_ag�e_m_,e_sc_n_tu_ra_da_._R$_6_0_.0_00_,0_0� Individual. Porapenas: 130.000,00

Compra· Vende· Aluga· Administra seu Imóvel e Condomínio

�!['I.I_�·?"�iPlantao:,'883'6: 197�i\' I'j 8�05::�7Olr::....;..,' ".;,:." ,'o ',' ,,':':::�l
£ ,..,,>!., ��", '<��:;J _ 'J.<"'I".r. ." .. ! .-,.;..

Rel121 0- Casa no

Bairro Vila Rau, 1

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

ReI. 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

Rei 1001- 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 Sul I SC I Fone: (47) 3055-2830/8408-9114

AMARAL
IMÓVEIS

Sala ampla no

CenlroMédico
Odon!., com

aprox. 90m' e

02 bwc.
Bairro: Centro.

Sala Com, reI. 002 - Com aprex, 45m2 e

bwc. Rui Pres. Epitácio Pessoa, 566.
Bairro: Centro.

Sala Comi re1\1�S-004ilJ,. 02

Salas, recepção, cozinha,
bWGi,Hua �.j;)mard@€l,t·

Dornbusch, 1'880 -1°

piso - Baírr

Casa ref. C-003 - 02

quartos e demais dep.
Rua Florianópolis, 249 -

Schroeder

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

Centro

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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_mfllmD�ril!l€IJn
www.itaivan.com.br

e-mail: itai\lan@itaivan.com.br

PROJETOS ARQUITETÔNICOS I INTERIORES

REFORMAS / ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS

IMOBILIARIA
TERRENOS '

,

I '

Rei 6319 - Vila Nova - Casa Alv cf forro de
madeira cf 234.00m' - suíte - 3 dorm - 2 bwc

- sala estar/jantar - sala tv - copa/cal -Iav -

dep. - gar - poço semi-artesiano -

R$175,OOO,OO

Ref 6289 - Amizade - Lot bella vista - sobrado
cf 218, 11m' - suíte master - suíte cf closet
suíte - 2 sala de estar - sala jantar - lavabo -

despensa - coz - lav - gar pi 2 carros - área de
festas cl bwc - R$390,OOO,OO

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

salão de festas c/churr + edicola c/56,00m2 - 3
dorm - bwc - coz - lav - R$115,OOO,OO - Entrada

R$85,OOO,00 + Saldo parcelado

Rei 5979 - Czerniewicz - Casa A1v, c/
190,00m' - suite - 2 donm - bwc - copa - coz

lav - gar - despensa - terreno de esquina -

aceita troca por casa de menor valor -

R$290,OOO,OO
'

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

engetec@engetecimoveis.com.br
Rua Pe P�dro Francken, 253

-
,

PLANTA0 8412-4712 .. Jose Carlos I 8422 ..7655 .. Suely
8412-4710 .. Acassio I 8424 ..5050 - Luiz I 8424-4848 - Sérgio

REF003 • Blumengarten . Casa c/ 1
suite + 2 quartos, sala de estar e jantar,

cozinha sob-medea, área C/ chur.,
garagem pi 2 carros. Toda legalizada,

pronta pi financiar. R$ 210.000,00

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 500m' com 1 suíte
master + 3 quartos, sala de estar, sala de

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

700 m', Estudam-se propostas de permuta
por imóvel na Ilha de Florianópolis.

REF001 • Ed. Carvalho - Apto cf 3
qtos (1 suíte), sala 2 ambientes,
sacada, cozinha mobiliada, dep.

completa. garagem.
R$ 170.000,00

Ramos com 4 Lagoas,
185.000m2• RS 165.000,00

REF027 - Jaraguá Esquerdo:
Linda vista, próximo ao Condo
Azaléia. Lote com 342m2 de

esquina. R$ 65.000,00

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

copa/cozinha, garagem, chur., 3
bwc

.

s, lavanderia, galpão
comercial com 100m2, lote com

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

REF044 - Geminado em

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

sala, cozinha, garagem, área de

serviço, portão eletrônico.
R$ 80,000,00

,ª"

REF945 - Rio Branco - Lote com 570,75m2 com

casa de madeira com 2 qtos, bwc, sala, cozinha,
despensa, garagem. R$ 30,000,00

.

Hàíis
imóveis

CRECI1.105..J
�--------�--��

EM GUARAMIRIM

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

com 2 qlos, 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

REF947 - Nova Esperança - 2 casas no mesmo

tote, sendo a 1" 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 / cozinha, área de

serviço, garagem, R$ 75.000,00

REF948 - Vila Amizade - Casa mista com 70
m2sendo 2 qtos, owe, sala, cozinha, owe,

lavanderia, garagem, R$ 70,000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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ENTRADA +

PARCELAMENTO
DIRETO COM A
CONSTRUTORA_

Apartamentos:
2 quartos, sala de

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

vaga de garagem.

R$ 111.000,00

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 + PARCo DIRETO COM A CONSTRUTORA

Localização: Centro- Rua Emilio Stein

VENDA

www.atlantaimoveis.com

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

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

. Cozinha, área de

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

�úkncial Ilepen.
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.

Área de 54,04m2 á
65,31 m2 área útil
+ garagem

Preço apartir de
R$ 79.900,00

'1

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



IMÓVEIS O CORREIO DO POVO m
FIM-DE-SEMANA, 5f6 DE JULHO DE 2008 a&:.I

3275·5000 �
Quer ver maiS?

consUlte:
www.girolla.com.br

Plantão: 9979·7750

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

1177 - CHICO DE
PAULA - CASA DE
ESQUINA, terreno

cf 416,60m2 - casa

cf 120m2•
R$ 160.000,00

1008 - EXCELENTE
LOCALIZAÇÃO -

CASA ALV - CENTRO
cf suíte master + 3

qtos, piscina, ampla
área de festas.
Possibilidade de troca

por área construída.
R$ 795.000,00

:.

/t"1100-
!

SOBRADO "TIPO
LOFT" com

aprox.250m2, 2
suítes.
Mobiliado.

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 transformar
em 3 aptos. R$180.000,00

SOBRADO EXCELENTE PADRÃO
I

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

2004 - EXCELENTE TERRENO
CENTRAL Cf2.294,52M2. CONDo RES.
FECHADO. R$ 315.000,00
2006 - TERRENO CENTRAL

(SERVIDÃO) Cf789,90M'. R$
190.000,00
2010 - TERRENO CENTRAL cf
337,50m' (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 JARAGUÁ
ESQUERDO - EXCELENTE

LOCALIZAÇÃO Cf ÁREA DE 2.652M'.
R$ 180.000,00
PRAIAS
2437 - TERRENO Cf454,55M2 (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

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 Cf3 quartos -

R$ 545,00
619 - RIO CERRO- R$ 2.005,00
621 - RIO CERRO R$ 685,00
622 - VI LA 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 suíte + 2

quartos. R$ 855,00
640 - ÁGUA VERDE Cf3 quartos. R$
505,00
642 - CZERNIEWICZ - cf1 quarto R$
305,00
645 - VILA LALAU - cf3 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 RAMQS - cf2 quartos.
R$ 430,00

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 Cf1 quartos - R$
385,00
672 - CZERNIEWICZ cf 02 QUARTOS
R$ 00,00
674 - éENTRO cf1 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 - CENl'RO cf1 quarto, R$325,00
686 - NOVA BRASíLIA cf3 quartos R$
585,00
689 - JARAGUÁ ESQUERDO cf2
quartoS, R$ 675,00
690 - CENTRO cf suíte + 2 quartos
R$ 955,00
692 - VILA LENZI eft 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

.
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Juliana Majcher Santos
Protocolo 2008.24.02.00676

Jaéser Santos
Creci 14080

Corretores de Imóveis
julianamajcher@terra.com.br

SUíTE + 1 QUARTO - R$ 99.000,00 (2 UNIDADES)
Sacada com churrasqueira, sala estar/jantar, BWC, cozinha, lavanderia, vaga de garagem.

TERRAPLENAGEM
Caminhão e retroescavadeira

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

Tipo 1: 2 quartos, sala
estar/jantar, BWe,
sacada c/ churrasq.,
cozinha, lavanderia,
garagem.
Tipos 2: Suíte + 2
quartos, sala
estar/jantar, BWe,
sacada c/ churrasq.,
cozinha, lavanderia,
garagem. Vaga de
garagem extra opcional.
Entrega: Jan 2010

Apto com 86m2 privativos: Surte + 2 quartos,
BWC, cozinha, sala estar/jantar, área de serviço,

sacada cf churrasq., garagem. ÚLTIMA UNIDADE
ENTREGA: 1 MÊS. Consulte condições!

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

, < •. Casa no Czerniewicz -llróximo
à Canarinho.

Projeto pode ser personalizado.
Suite + 2 quartos, sala

.

estar/jantar, BWC, cozinha, área
de serviços, área de festas,
garagem para dois carros.

Informe-se!

Aptos com suite
+ 2 quartos,
BWe, cozinha,
sala estar/jantar,
área de serviço,
sacada c/
churrasq..
garagem. Centro.
A partir de

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

CONDIÇÕES ESPECIAIS DE PARCELAMENTO DIRETO COM A CONSTRUTORA.
LOCALIZAÇÃO PRIVILEGIADA: CZERNIEWICZ

FASE ATUAL DA OBRA: ACABAMENTO
Aptos com 2

quartos a partir
de R$
75.000,00.

.

Entrada +

parcelamento
em até 50
meses, direto
com a

construtora. SUíTE + 2 QUARTOS
COZINHA PLANEJADA, sacada com churrasqueira, sala estar/jantar, BWC, lavanderia,

vaga de garagem.CONSULTE-NOS SOBRE OUTRAS OPÇOES DE APARTAMENTOS PRONTOS PARA MORAR, CASAS E TERRENOS.

1-10NT VERMONT
No Residencial Mont Vermont você encontra

lazer em todas as áreas.

Venha conhecer as últimas unidades disponíveis
do bloco A, que já foi entregue, ou reserve já seu

apartamento no bloco 8, em construção.

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

·Localização privilegiada em local nobre,
na rua 13 de maio (Champagnat)

• Financiamento Direto com a Construtora

c.

Ap ar t arne nto s

engenharia&construções
Construindo qualidade de vida

e
DORMITÓRIOS

sendo 1 suíte
: : I

Plantão de Vendas

Agende uma Visita
pelo fone 47 3275-1447

Visite nosso site:
www.hexagonalengenharia.com.br

..
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• COMPRA • VENDE • ADMINISTRA

R U A R E I,N O L O O R A U 'I 2 7 I
,

• CENTRO • JARAIUA DO SUL

IMÓVEIS www.imoveiseidade.com.br

côo 2017·APlO TIPO:1::I. SUíTE + 2 QUARTOS, SALA

Cf 2 AMBIENTES, BWC SOCIAL, COZINHA, SACADA COM

CHURRA�QUEIRA, LAVANDERIA, GARAGEM,

APMTIP02::l.suíTE +:1. QUARTO, SALA DE ESTAR,
BWC SOCIAL, COZINHA, SACADA C;

CHURRASQUEIRA, LAVANDERIA, GARAGEM,

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

No Centro
de Joroguá!

(Próx. antiga
Marcatto Chapéus)

GronR má

G025-TERRENO
cf 348 M:

JARAGUA
ESQUERDO

R$ 55.000,00 -

TERRENO DE

ESQUINA,
COMERC\AL,
PRÓXIMO DE

EMPRESAS.

REF. 200.1. APTO. TIPO 1: 2 QUARTOS, SALA
ESTAR;JANTAR, BWC, SACADA C; CHURRASQ"

COZINHA, ÁREA DE SERViÇO', GARÁGEM.

APTO. TIPO 2, 3 E 4: SUíTE + 2 QUARTOS:SALA

ESTAR;JANTAR. COZINHA, ÁREA DE SERViÇO,
SACADA Cf CHURRASQUEIRA, BWC, GARAGEM,

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

. -' :::::---:::
1D68- CASA ,131 MO·NERBJ RAMOS·

R$ i25.ooo,OO-CONTENDO 3 QUARTOS,
2 BWC '5, SALA, COPA, COZINHA, ÁREA DE

SERViÇO, GARAGEM,

REF. 1055 - TIFA MARTINS - R$ :L:L5.oo0,00
CASA 61M2, 2 QUARTOS, BWC, SALA, COZINHA,
ÁREA DE SERViÇO + ÁREA DE FESTAS Cf 30M2

CONTENDO CHURRASQUEIRA, COZINHA E BWC.
PODESER FEITO FINANCIAMENTO BANCÁRIO.

¥ Contendo 1 suite. 2 quartos, sala, copa,
cozinha, bwc, área de serviço, garagem pI

2 carros.

..,..�. �

REF. 1057 - JOÃo PfSSOA - 123 M'-
R$ .115.000,00, EXCELENl,'E CASA DE

ALVENARIA Cf 3 QUARTOS, SALA,
COPA/COZINHA, ÁREA DE SERViÇO, ÁREA DE

FESTAS, GARAGEM P/ 2 CARROS,

REF. :t059 - IUfA DA FIGlI£lRA
R$130.000,OOCASA C;90M',

3 QUARTOS, SALA, COZINHA, ÁREA
DE SERViÇO, GARAGEM, BWC,

TERRENO C; 5:1.6.B4 M'.

Cód 7004 - Sítio· 52.000nt' • R$ 170.000,00·
Contendo 1 casa de madeira, 7 lagoas de peixe,

aprox, 8.500 tIIaplas em produção, seis mil pés de

eucalipto com aprox. 5 anos.

ftEf. Jm>Ii-_
£fUOIIIP
'CORIIPÃ

IR$�
CONTENDO

2QUARTOS,
COZINHA, 'ÁREA

'

DESERVIÇO,
BWC, VARANDA •

ÁREA DE FESTAS.
GARAGEM._

sai_
flIlilAlilClAMENm

!l!A1íICÃ"ID.

,

ftEf.lW64-
-Cl:I2!lM'
�

IR$ :UlQ.mXUm
CONTENDO

:l.SUíTE,
2 QUARTOS,

COZINHA, BWC

SOCIAL, SALA,
GARAGEM, ÁREA

DESERVI9°'

REF.6022 - ILHA DA FlGUEIRA - 2.600M2 - R$ :150.000,00
R£F.6026 - SÃo uss - TERRENO Cf 325 M2, R$ 58.000,00

REF. 6020 - AMIZADE - Cf 350M2 - R$ 38.000,00
6028� TERRENO.ÁGUA VERDE Cf 756M2 - R$ 95.000..00-

PRÓXIMO AO POSTO MARCOLLA.
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g . www.dejaimoveis.com.brldejaimoveis@netuno.com.br
Reafiz� �eu ôOHko.

Fone/Fax 47. 3275-2990
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=
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N
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CONSULTE- NOS SOBRE OUTROS IMÓVEIS.

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

RUA 28 DE A.GOSTO, 3062 - AMIZADE

I IS
COMPRA· VENDA· FINANCIA· AVALIAÇÃO

SCHROEOER- BAIRRO. RID ERN
Cód.082 - CHACARA CI ÁREA

2.35?,60M', CI TERRENO PRONTO
PI CONSTRUIR. R$ 50.000,00 NEG.

BAIRRO - GUAMIRIRANGA
Cod. 077 - CHACARA CI ÁREA

20.000,OOM' , CONTENOO CASA DE
MADEIRA, RANCHO, LAGOA DE

PEIXE E PASTAGEM. R$ 80.000,00
NEGOCIAVEIS

JARAGUA DO SUL - STA LUZIA Cod.
08? - LINDO TERRENO C/1200M',
SENDO 20MTS DE FRENTE, 60MTS
ATÉ O FUNDO. (Entrada + Finane.
direto e/imobiliaria.) R$ 40.000,00

BAIRRO - QUATI - Cód. 068 -

LINDO TERRENO CI 25.346,25M',
APROVADO PI O PLANTIO DE

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

3376·1804
9904·2076

u
Corretor de Imóveis

e-mail: marquardtimoveis@gmail.com
Rua Pastor Alberto Schneider, 1945 - Barra do Rio Cerro

ALBERTO G. MARQUARDT
CRECI12152

Ref 076 - Barra do Rio Cerro - Terreno com 17.61 Om' -

(Próximo Malwee Malhas)

Ref 065 - ERVINO - Terreno

c/364m2 (120m da praia)

Ref 072 - Rio Cerro - Terreno
com 27.000m2 - R$125.000,00

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

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

serviços com tanque em inox - ampla sacada, garagem.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



IMÓVEIS

A Chave do Melhor
Negócio, agora também

em Jaraguá do Sul!

PLANTÃO 24H- 9119-8445
8844-3607

-lltH'l [';1

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.

Aceita proposta.

0046 -ÓTIMO INVESTIMENTO: TERRENO cf4.160m' no

Chico de Paula. Valor: 30,000.00. ACEITA-SE 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 Cf450m'. Valor: 130,000.00.

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,

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

Valor: 76,000.00.
.

0719 -ILHA DA FIGUEIRA: OTIMA CASA C/ 02 dorm; 01
suite; estar social; coz; banheiro; despensa; lavand;

grades; porta gar. automat; Varanda; Laje; Cf garagem;
Churrasq; Piso ceramico. Valor: 185,000.00. Pode ser

financiada pela CEF(caixa econômica Federal).
APROVEITE!

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

Churrasq; Piso Cerâmico e Terreno cf301 m' .

Valor: 150,000.00.

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.

0396 -B. VILA AMIZAOE- 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.

0628 - B.AVAí: CASA em Guaramirim C/ 03 dorm; estar

social; banheiro; wc auxiliar; lavand; armaria cozinha;
porta gar. automat; Varanda; Laje; C/garagem; Churrasq; .

Piso Ceramico. Valor: 157,000.00.

0161 -ÓTIMO APTO no Centro de JAGUÃ do Sul C/ 02
dorm; 01 surte; sala jantar; C02; wc auxiliar; despensa;
lavand; gas central; armaria coz: piscina; 02 Varandas;

Salão de Festas; Closet; 1 vaga garagem; Churrasq;
Piso: Cerãmico; elevador. Valor: 250,000.00.

0701 - AVAi: 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.QO. Aceita proposta.

0431 -B.JARAGUA ESQUERDO- CASA C/ 02 donm; 01
surre; estar social; sala jantar; coz; banheiro; despensa;

lavabo; lavand; ar condic.; laje; c/"gaJ1!gem; Churrasq; Piso
Cerâmico e TERRENO C/400m2.. Valor. 185,000.00.

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

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

terreno Próx. ao Centro de Guaramirim, como parte do

negócio.

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

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

Valor: 121,000.00. Aceita-se proposta.

0301 -ED. TERRA BRASILlS: APTO no Jaragua
Esquerdo C/ 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 Geramico. 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,OQ
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.

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,CI 2 dorm; 1

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

banheiro; lareira; I:I'_-<; central;
armario coz; porta gar. automat; 1

vaga garagem; Piso cerâmico.
Valor: 135,000.00

0608 - APTO CI VISTA PI MAR
no Centro de ltapema cl 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.

·074.2 -CZERNIEWICZ: SALA COMERCIAL em jaragua do
'. Sul c/ ótima localização. Valor: 140,000.CO. 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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Compra, Vende, Avalia, Aluga, Administra
Casa, Lote, Apartamento, Chácara.

". www.b,ar"telimoveis'�com.br.
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Rua Exp. João Zapella, 88 - Centro - Jaraguá do Sul

Ref. 118.1 - Terreno no Amizade com

350,00m2 - R$ 50.000,00.

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

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

Ref. 158.1 - Casa no João Pessoa com

03 quartos, sala, cozinha, bwc,
lavanderia e garagem. R$ 85.000,00.

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.

com 02 suites + 02 suites americanas
+ 02 quartos, 2 bwc, sacada, 03 saías,

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

Ref. 139.1 - Apto
no Centro - Ed.

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

vagas de garagem.
R$ 380.000,00.

Ref. 141,1 - Apto
no Centro - Ed.
Alecio Berri - 01
suite + 02

i quartos, sala,
cozinha, bwc,
lavanderia e

garagem.
R$ 250.000,00

Ret 143.1 - Apto no

Baependi - Ed. Betel -

02 quartos, sala,
cozinha, bwc,
lavanderia, sacada e

garagem.
R$ 75.000,00.

Ref. 143.2 - Apto no
'1 Czerniewicz. Ed. Layne

Fernanda - 01 Suite +

02 quartos, sala de.
estare jantar, bwc,
cozinha;saéada cl chur.,
lavanderia e garagem.
R$120.000,00.

Ref. 138.1 - Apto mobiliado no Centro -

- Ed, Carvalho - 01 suite + 02 quartos,
sala, cozinha,. bwc, lavanderia e garagem.

R$ 210,000,00,

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

cozinha, copa, owe, lavandena e garagem.
R$ 135:000,00.

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



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

www.imoveisemjaragua.com.br

IMÓVEIS

CASAS ..APARTAMENTOS TERRENOS·. -.: CASAS(APARTAMENTOS
ReI. 1871 - Casa - Amizade - 2 dormitórios, sem garagem. R$ 65.000,00
Ref. 801 - Eslrada Nova - casa alvenaria R$ 70.000,00
Ref. 1001 -Jaraguá 99 - 3 dormitórios, sala, cozinha, bwc. R$ 75.000,00
Ref. 2221- Vila Lenzi - 2 dormitórios, 1 bwc, garagem e demais dependências R$
75.000,00
Ref. 1991- Casa - João Pessoa - 2 dormitórios, bwc, garagem - R$ 80.000,00
Ref. 2211 - Casa de madeira - Jaraguá Esquerdo - 3 dormitórios, 2 satas, 1 bwc,
garagem R$ 85.000,00
Ref. 1401 - Barra Velha - casa 5 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, sacadac(churrasqueira, garagem, a partirR$ 85.000,00
ReI. 21 01 - Schroeder - semi acabada, 3 dormtónos, bwc, garagem R$ 90.000,00
Ref. 1701 - Água Verde, 2 dormitórios, cozinha, bwc, lavanderia R$ 95.000,00
Ref. 541 -Ilha da Figueira - casa alvenaria - 65m' - terreno com duas casas - casa

madeira - 57m' terreno esquina - R$ 110.000,00
Ref. 2161 - Figueira - 3 dormitórios, 1 bwc, garagem e demais dep. R$110.000,00
Ref. 1901 - Rau -1 suite, 1 dormitório, bwc, garagem p( dois carros. R$11 0.000,00
Ref. 2071 - Aplo - Jaraguá Esquerdo - 1 Suite, 1 dormitório, 1 vaga de garagem R$
117.000,00
Ref. 2041 - Casa - Vila Lenzi - 2 dormitórios; R$120.000,00
Ref. 1091 - Casa3 dorm. 2bwc, 2 saías portão eletr., piscina R$125.000,00
Ref. 1241 - Vila Nova -casa 130m2 madeira - R$130.000,00
ReI. 1661 - Cenlro - apto em construção, Residencial Aquarela, com 1 suite, 2

dormitórios, cozinha, garagem, sacada c(chur. c( 119m'. R$140.000,00
Ref. 1 B41 - Araquari - Sobrado com 3 dormitórios, 3 bwc R$140.000,00
Ref. 1 Bll - Chico de Paula - 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

'

Rel.831 - Vila Lenzi - 5 quartos, sala, copa, bwc, suite, chu[, cozinha R$180.000,00
Ref. 11 01 - Cenlenário - 2 casas no mesmo terreno 150m'+70m' R$180.000,00
Ref. 1512 - Casa - Barra Velha - Sobrado c( suite, 2 dormitórios, lavabo,
churrasqueira R$ 200.000,00
Ref. 2141 - Casa - Figueira - Sobrado c( suite, 3 dormitórios, 2 vagas de garagem
R$210.000,00
Rel.2231 - Casa - Rio Molha - suite, 3 dormitórios, 2 BWC, demais dependeências
R$ 220.000,00
Ref. 1831 - Chico de Paula, 4dorm., 2 bwc, 2 vagas de garagem R$ 245.000,00
Ref. 1211 -Casa - Vila Lenzi - Suite, 2 dormitórios, churrasqueira R$ 230.000,00,
ótimo para ponto comercial.

.

Ref. 1571- Casa- Cenlro - 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

CÓd. 1046 VENDE casa na praia
Itaguçú - SFS - Praia Itaguaçú - Casa
com três pavimentos -land. Térreo
= lav., bwc, cozinha, copa, ante sala,
sala de estar, 1 bwc social, 2.quatros
com bwc, 2 and. Hall de escadaria, 1
suite, 3 quatros, bwc, sala de tv, com

parabólica e sky, varandáo, 3 and.
sala de festas com churrasqueira e

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

Cód. 1044 VENDE casa Rio Molha -

Área constr.: 156m' Terreno: 375m'
Obs: Em Alv. 3 qtos + 1 sufte, 2
bwc, 1 cozo (+) 2 Salas, chur.

garagem p( 2 carros. R$ 115.000,00
Condições de pgto: Negociáveis

- Cód. 3015 VENDE TERRENO BARRA
DO RIO CERRO - um lote, 1000.

. METROS APÓS A Malwee, prox.
Botafogo, com 430m' oferta da

semana R:t. 30.000,00

Cód. 1008 VENDE CASA Centro=
Casa 350m2, c( terreno de 550m2, 1

suite, 3 quartos, sala, cozinha lav,.
Copa, churrasqueira, pomar, Casa c(

bom acabamento, R$ 350.000,00

o CORREIO DO POVO mFIM-DE-SEMANA, 5/6 DE JULHO DE 2008

ReI. 2001 - Aplo - Vila Nova c( 1 suite, 2 dcrrnâónos, 1 vaga de garagem R$
250.000,00

-

Ref. 1511 - Barra Velha - sobrado "alto padrão" R$ 260.000,00
Ref. 1 041 - Barra Velha - sobrado lindo prox a praía R$ 270.000,00
Ref. 1911 - Figueira - suite, 3 dormitórios, 2 bwc, garagem 2 carros R$
270.000,00
Ref. 1521 - Baependi - sobrado alto padrão "interno inacabado" prox recr. Marisol
R$ 385.000,00
ReI. 2121 - Área -João Pessoa - 7500rn2 - com uma casa com 3 dorm. R$ 400.000,00
Ref. 281 - Penha- casa alto padrão "frente p( o mar" R$ 550.000,00
Ref. 1571 - Cenlro sala comercial ótimo para clinica, c( 255m' + 2 aptos 275m' +

sobrado c(piscina R$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
Ref. 514 - Chico de Paula - terrenos 432m' R$47.000,00
Ref. 1801 - Água Verde - 455m2 R$ 58.000,00
ReI. 1961 - Terreno - Chico de Paulo 350,00m2 R$ 55.000,00
ReI. 1951 - Terreno -Chico de Paulo 392,00m2 R$ 55.000,00
ReI.1541-Rau-terren0360m'R$58.000,00
Rel..2021 - Vila Lenzi -406m' - R$ 60.000,00
Ref. 2081 - Vila Lenzi -406m2 R$ 60.000,00
ReI. 21 81 - Figueira - 306,00m2 - R$ 65.000,00
Ref. 1252 - Chico de Paulo - 445.50m2 R$ 75.000,00
ReI. 852 -Ilha da Figueira-terreno 1300m' R$ 71.500,00
ReI. 1681 - Ilhada Figueira - 370.80m2 R$ 75.000,00
Ref. 1531 -Ilha da Figueira - terreno 385, 17m' - R$ 76.000,00
Ré1.2201- BarradoRioCerro-387,30M2 R$77.000,00
ReI. 2202 - Barrado Rio Cerro -387,30 m2 R$ 77.000,00
ReI. 1532- ·lIhadaFigueira-503.30m2 R$90.000,00
Ref. 1941 - Vila Lenzi 250.000m2 R$ 250.000,00

SíTIO I CHÁCARA
Ref. 861 -Molha(Massaranduba - 260.000m' R$ 95.000,00
ReI. 551 - Corupa -1 casade alv. "estilo chale" - 40.779,00rn - R$1 05.000,00
Rel.741 - Rio da Luz - 2 casasc(72m', em alv., águacorrente - 6.200m - R$120.000,00
ReI .1141 - Garibalde - area de 5777m2 com casa R$ 220.000,00
Ref.1741 - Garibaldi 75000m2 R$ 320.000,00
Ref. 663 - Massaranduba -7lagoas casas, area detesta 238.000m'. R$ 600.000,00

PROJETOS E CONSTRUÇOES
TEMOS PROJETOS COM EQUIPE DE ARQUITETOS E

ENGENHEIROS, COM GRANDE EXPERIÊNCIA NO·
MERCADO DE CONSTRUÇÕES.

Deixe todas as preocupações e os desgastes estressantes e

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

das chaves. FINANCIAMOS PELO SISTEMA (SFH).

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

Casa Alv. :- 1 suite, 2 quarto, mais 1
kiünete, e piscina. R$170.000,00
Cód. 1042 VENDE casa Barra do Rio
Cerro - prox. Malwee, com 130m2
R$ 200.000,00
Cód. 1044 VENDE casa Centro - Área
construida: +(-m' Terreno: UOO,OOm',
3quartos,1 suãe, R$650.000,00avista
Cód. 2005 VENDE APTO - Nova Brasilia
- 3 quartos, R$ 140.000,00 aceita

+-_"":'_'--"':;"--'-_"":'--1
terreno, casa ou carro no negócio.
Cód. 2008 VENDE APTO Czerniewicz
Flat c( mesanino Edif. Saint Sebastian.
R$130.000,00
Cód. 2010 VENDE APTO - Promoção
em Camburiú Barbada em Bal.
Gamboriu ... l quadra do mar! R$ 210
mil, rua: 3604(165 ap. 302
Côd. 3001 Ilha da Figueira = Terreno
no Loteamento Heineck II, c( 544 m2,

.

escriturado,R$ 50.000,00
---------1 Cód. 3011 VENDE TERRENO São

Francisco do Sul-264 m', pronto para
construir R$ 11.000,00 ACEITA
CARRO NO NEGÓCIO

.

Cóo. 3022 VENDE Terreno com

Galpão Centro - Um galpão de +l-
600,00m 2um prédio de +(- 250,00 m
- O terreno com = +(-1.180,00 m',
valor R$I.050.000,00
Cód. 3025 VENDE TERRENO com

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

Cód. 4005 VENDE CHÁCARA Rio Cerro 11- Chácara c( +(- 25.000,00m2, c(
lagoá, Rancho para FESTAS COM CHUR., plantações, uma casa de alv. grande

com telefone fixo, , pomar etc .. Valor R$ 170.000,00

cód. 6017 ALUGA Apto Vila Lenzi -

ap. 1 suite, 1 quarto bwc, cozinha,
copa/sala, chur., lavanderia, 1 vaga

de garagem, valor R$ 450,00

PARA ALUGARIVENDERICOMPRAR OU ADMINISTRAR SEU IMÓVEL �ISITE - NOS E CONSULTE MAIS ITENS DíSPONíVEIS.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



IMÓVEIS

INTERIMOVEIS

Seu imóvel está aqui.

[b)
HABITAT

.. ; ..

CRECI1583.J �
@VENDE @ALUGA

@ADMINISTRA
www.imobiliariahabilal.com.br

3371.8009
PLANTÃO DE VENDAS 8405-6125

INTERMEDIÁRIA 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 dormit. (sendo 01 surre),
sala, COZ., lavand., bwc social, sacada cl 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)

<'

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

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

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

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

50.000,00
ReI. H-322: Terreno na Vila Lenzi (próxima

Arena) área 528,Opm'. R$ 68.000,00

o prazer esta em cada
detalhe qual é o

tamanho do seu

sonho?

MORADAS DA SERRA -

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

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

Valor à partir de
R$ 117.455,79

www.imohiliariahabitat.com.br habitat@imobiliariahabitat.com.br Rua Felipe Schmidt, 157 (próx. Millium) Centro
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TEL. 3370-6624 I 9102-5299 www.deocarimoveis.com.br

HELIANO
Corretor de imóveis HELIANO Oribka

Protocolo 2008.24.02.00394

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

APARTAMENTOS
Ref 2010 apto 100m2 Centro
em constr.
Ref 2017 apto 100m2
Czerniewicz
Ref 2015 aptos a partir de
94m2 Centro

.---------,.........-------,.----------l TERRENOS
Ref 4010 300m' Centro,
Corupá
Ref 4011 500m2 Amizade

CHÁCARAS
Ref 3010 na Barra,
110.000,00m'

.

Ref 3011 na Barra,
127.000,00m'
Ref 3012 na Barra,
124.000,00m'

L..;..;.;;.;....;..:;...;..;;....;..;..;..;.;.;....;..=..;;.;;;."-' ......I- --< Ref 3013 Schroeder
_________________________--< 12.500m2

Ref 4050 .Rio da Luz II
185.000m2 ideal para
Reflorestamento
Ref 4055 Rio Cerro II

870.000m2 ideal para
Reflorestamento
Ref 4057 Fazenda em Corupá
6.335.000m2 ideal para

.

Reflorest.
Ref 3030 Chácara com casa
no Amizade

1 madeira 1 alv. Figueira

CORRETOR
,

DE IMOVEIS

Corretor de Imóveis
CREO • 13252. Compra, Venda, Locação e Administração

1

i
lChácara com:
i 1.462 . 500m2, contendo i
i benfeitorias, 50 morgos i
ide pastagem, 06;
i tanques de peixes, 8:
i nascentes e plantações. i
fCorupá-SC, v a lor]
l��oo.��:p.?..:..._ ._j Terreno com 67.500m2• Com 15 mil pés

i de eucalipto com idade de 5 a 7 anos.

: Corupá, pelo valorde R$ 21 0.000,00

Terreno com 265.000m', a
I

3 km do centro de Corupá i
SC, pelo valor de R$ i

,.9.o:o.o.o.,ooc ... - --..'
------! Sobrado 237m'. 03 quartos. '

:coz.sob medida,sala i
i comercial no terreo, terreno:
i 414m', em frente ao portão:
:
da WEG L Pelo valor R$:

; 185.000,00. Aceita troca por,

i_<!�s..a.p�?��ois_g_uartas:__.�
"""",""-':'-";:;;"'--ZiiTerreno com:

i37.500m',todo;
! desmatado, próprio para:
í

c n
á

c a r a OU;
! reflorestamento, a 4 Km i
i do centro de Corupá, no i

'- --'-__ -'--_H -' I valor de R$ 60.000,00.
'"

I
Icasa com 195m', terreno

[corn 1704m', pomar nos

I fundos, terreno encosta no

! rio. Localizada no Bairro

I Seminário, Corupá. ValorR$
,165.000,00
I

:

Terreno com 4.000.000, i
m'. Localizado no Morro. i
da Igreja. Corupá, pelo. i
valor R$ 1.600.000,00. i

m,Ol
casa de alv. mais três
moradias, lagoas, terreno

cercado,80%em
pastagem. 01 cavalo, 08
cabeças de gado. Estrada
Rio Natal, Corupá. Valor R$

Sobrado de alv., de
282m', 03 moradias, 03
sala comerciais(11 Om').
Lote 729m', fazendo
fundos para o rio, ótima
vista, prop-ício para
clínicas e ótimo ponto
comercial. Valor R$

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

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

007 - Santo Antonio, com área de 62.�52,00m'.
008 - Nereu Ramos, Br 280, terreno com 33.947,25m'.
115 - Nereu Ramos; terreno com 1.1 OO,OOm':
020 - Corupá, terreno com área de 945,00m'.
036 - Nereu Ramos, terreno com 409,68m'. (terreno bem localizado)
045 - Vila Lenzi, com 450,00m' .

064 - 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 p/ indústria)
111 - Schroeder, terreno com área de 3.042,00m'.
125 - Schroeder, terreno com 489,86m'.

R$ 500.000,00
R$120.000,00
R$ 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$ 25.000,00
R$ 250.000,00
R$ 45.000,00
R$ 35.000,00

APARTAMENTO
033 - Apartamento Daependi - condomínio Bartel- com 1 suíte, 2 quartos, semi- mobiliado
046 - Apartamento - Centro, com área total de 165,00m'.

R$ 99.000,00
R$ 175.000,00

CASAS
017 -Chico de Paula, casa de alv c/ 140,OOm' e terreno c/720,00m' (aceita troca por outro imóvel)
024-Vila Rau, sobrado c/219,OOm' eterreno é/390,00m'. Mais uma edícula de 70,00m'. Negociável.
040 - Água Verde, casa com 150,00m' eterreno com 360,00m'.
050 - Centro, com uma casa mista de 125,00m' e terreno com 774,OOm'. Aceita Proposta.
053 - Vila Lalau, com área privativa de 1 09,37m'. Aceita apartamento de 02 quartos, como forma de pagamento.
062 - Nereu Ramos - casa de madeira com 70,00m' e terreno com 378,00m'.
074 - Nereu Ramos, casa de alvenaria com 108,00m' e terreno com 322,00m'.

R$140.000,OO
R$165.000,OO
R$165.000,00
R$ 350.000,00
R$ 160.000,00
R$ 53.000,00
R$ 80.000,00

080 - Vila Lenzi, Sobrado c/ 258,00m' e terreno cf área 418, 12m'. aceita apto de (·)valor, casa ou terreno. R$ 280.000,00
104 - São Luis, sobrado com 199,00m' e terreno com 350,00m' 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, c/ casa de alv. de 170,00m', lanchonete, mercado, borracharia, terreno c/ área aprox. de

20.000,OOm'. (aceita casa em Jaraguá). Valor a combinar
172 - Três Rios do Sul, casa de alvenaria com t67,00m' e terreno com 498,40m'. R$155.000.00
175 - Nereu Ramos, casa de alvenaria com 72,00m' e terreno com 378,00m2. R$ 55.000,00
188 - Santo Antonio, sobrado com área de 170,00m' e terreno com 2.500,OOm'. R$ 100.000,00

smos
026 - Santo Antonio, com área de 475.650,00m'.
044 - Nereu Ramos,com área de 60.000,00m', êom casa, área de festa, rancho, lágoas.
123 - Santo Antonio - com área de 80.000,00m'. aceita carro na negociação.

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

GA1.PÁO
005 - Nereu Ramos, galpão c/ área de 160,00m' e terreno com área de 459,00m2. R$ 87.000,00

ALUGUEL
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EWE

Condomínio Residencial
com a maior área verde no

centro de Jaraguá do Sul

Consulte nossos corretores

Plantão - (47) 9914··0011

,R
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� O CORREIO DO POVO
� FIM·DE·SEMANA, 5/6 DE JULHO DE 200B IMÓVEIS

i'

OBlliARIA
CRECI: 572-.1

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

E-mail: imobiliaria@jardimjaragua.com.br

WWW.JARD1MJARAGUA.COM.BR

ALUGA-SE
,

-

VENDE-SE

Ref JO 2()79 - Cond6mlno Amarillys, com

área de 135m', suíte COm sacada, 02
quartos, sacada com churrasqueira e·

garagem rom 02 vagas
Valor: R$1511.000,OO

Ref JO 2051 - 01 suíte. 02 quartos, saia
de estar é jantar, cozinha, area de serviço,
churrasqueira e garagem para 0-2 carros.

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

f JD2126- Vffa Nova- Ed. Moradas do
01 • Área de 110m', Suite, 02 quartos,

• Ia COm sacada e churrasqueira e

EDIFÍCIO LILLIUM

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

piscina, área de festa,
terreno c/1.600m2
Valor: R$ 340.000.00
(Negociável)

RUAALBERTO SANTOS DUMONT
BAIRRO: VILA LALAU

APARTAMENTOS NOVOS:
COM 01 E 02 DORMITÓRIOS

SEMI-M081LIADOS, COM 02 VAGAS
DE GARAGEM E CHURRASQUEIRA

NASACADA

VENDE-SE
Loja -01

no Calçadão
montada com

mobilia e estoques
. Valor: R.$35.000,OO

Loja - 02
na Rua Reinoldo Rau

montada com

mobilia e estoques

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



IMÓVEIS

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

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

,

081llARIA
CRECI: 572-.1

TUBULAÇÃO PARA ÁGUA QUENTE

PREPARAÇÃO PARAAR CONDICIONADO
TIPO "SPLIT"

PONTOS PARA INTERNET E TV A CABO

PORTEIRO ELETRÓNICO

ILEGIADA NO CHAMPAGNAT

DIFERENCIADOS Cf ÁREA PARA PISCINA

01 SUiTE COM CLOSET E SACADA + 02 DORMITÓRIOS

SACADA COM CHURRASQUEIRA

01 BWC SOCIAL

ESTAR E JANTAR AMPLOS INTEGRADOS

COZINHA

ÁREA DE SERViÇO

San (pietro �sü{ence,
porque morar Gem é imprescindioei:

Rua Roberto Ziemann
Com Celestino Depina.
Bairro Amizade

APTOTIPOl
A. Privativa= 113,OOm'
A. Total= 174,84m2

VISTA DA SAlADE JANTARITV

VISTA DO sALAO DE FESTAS VISTADAPISCINA E PLAYGROUND

APTOTIP02
A. Privativa= 110,OOm'
A. Total= 171,84m2
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IMÓVEIS

Res. Campagnat cod:00017.020 À partir de 160.000,00
Prédio cf 3 aptos por andar, elevador, área de lazer cf

piscina Playground e churrasqueira, central de gás,
aquecimento de água. Apartamentos Sala cf 2 ambientes,

cozinha integrada, lavanderia, sacada cf churrasqueira, suite
cf sacada + 2 quartos

Res. Premier cod: 00100.015 À partir de RS 99.900,00
Prédio cf elevador, medidor de água e gás individual, portão e

porteiro eletrônico, salão de festas, preparaçáo para splft
Apartamentos - Sala cf dois ambientes, sacada cf

churrasqueira, cozinha, lavanderia e estendal, 1 suite + 1 ou

2 dormitórios

Monte Olimpo - Centro - Prédio com hall social, elevador, 4
aptos pf andar, área de lazer e testa, central de gás, porteiro e

portão eletrônicos. Apartamentos com 1 suite + 1 qto ou 1
suíte + 2 qtos, salas cf 2 ambientes, sacadas cf

churrasqueira, bwc social, cozinha integrada, previsão pi Split
e lavanderia cf standall.

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

cl churrasqueira, 1 sufte e 2 qtos, lavanderia, bwc social.
Duplex tipo 3 cf 220m' privativos, sala de jantar e estar, 1 suíte

máster cf sacada + 1 suíte simples, 2 quartos, bwc social,
coz, lavanderia, saláo de jogos + terraço com churrasqueira e

2 vagas de garagem.

Res. Dona Alvina cod:00076.001
Prédio 4 Aptos por andar. área de lazer com churrasqueira

Central de gás, portão e porteiro elétrônico
Apartamentos

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

lavanderia, bwc social A partir 90.000,00

Terreno - Vila nova cod:00092.001
AS 300.000,00,- Localizado na Rua 25 de

Julho cf 1.541,25m' planos

Terreno Barra Rio Molh
c/ 8.000m2 - Ótima

localização em frente a

prefeitura de Jaraguá
do Sul R$ 2.500.000,0

��........,"'.�, ..

es. Dom Pedro BL.2 cod:00101.001
Apartamentos 1 suite + j dormitóno, ou 2
dormitórios, sala cf dois ambientes, bwc

social, duas sacadas por apto, sendo 1 com

churrasqueira à partir de 90.000,00

Sobrado Barra do Rio
Cerro - Próximo ao

supermercado Breithaupt
AT: 24tm2 AC: 181 m2:.,

- '-R$ 380.000,00
1 suíte -+ 2 qtos, 2 bwc,
COZ, área de serv, sala,
garagem pi 3 carros,

salão de festas e píscína.

Sala Comercial
No Czerniewicz após

a canarinho.
Aluguel R$ 500,00

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

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

.varanda, sala, churrasqueira e garagem.

Terreno Barra do rio
Cerro Localizado na Ru

Padre Aluis10 Being
c/10.845m2

próximo ao noviciado
R$ 110.000,00
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IMÓVEIS

Guaramirim - Suíte e

2 dorm ..

R$165.000,00

Terrenos:

Ref. 1004 - Rau
R$98.000,00

Ref. 1015 -Ilha da

Figueira, 361 m2
R$ 46.000,00

Ref. 1014 - Barra
455m2 R$48.000,00

Ref. 1003 - Sobrado
em Construção

Rio Molha
R$450:000,00

Leoni
óveisli

VÊNDE�SE LOTES NilS BllRRdSi
k\mizade, Barra, ,Yila Rau,

JoãoPessoa e Guaramirirn'"

EM"BREVE:
Conamnlnio Horizontal

Fechado
Res. Montserrat"

Ref. 116 - _Casa em alvenaria - São Luís

na.quartos + dependencies .e/.97m2 -

., <.

+ edícula 'eam 30m2
-

,," ,,' ,,' ....
- - !)

" ::'
"

.

COI)ISULTE-NOS SOBRE·'
.

../ .� .",'...OUTROS' IMÓVEIS '. ','
• _�h�";:_� �,_ = ��':.. J

• �•• _

'

L �. i
-

J '!i� � L •

'

,
_

O CORREIO DO POVO m
FIM·DE·SEMANA, 5/6 DE JULHO DE 2008 �

VISITE NOSSO mANDE NA

Na
09 a 1 da Julho

Confira nossos imóveis!
FINANCIAMENTOS

CA'_XA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Facilitamos seu crédito junto a

CAIXA. Regularizamos seu

imóvel para financiamento.

·1 Franc seD Alves
3370-6480 I 9609-0736
imoveis@franciscovende.com

Cód.0166 - Lindo Sobrado cl
214m' ; 3 qtos, área de

CÓd,0151 - Casa Corupá testas, etc ... Aceita- selote ou
, cl 3 qlos. R$ 83.000,00

Cód.0159 - Casa Alv. cl 3
-

qlos,área de festas,
despensa, murada,elc ...

R$120.000,OO (neg. por,
casa ou apartàmento)

Semi-nova em Guaramirim cl
lote de 6,020m', Confira!!

casa na praia.
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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
. �.

••
• 9974-1915

.. � 9923-6418
® • ® 9 �

nemezioimoveis@pop.com.br

Creei 9414 mc;ve IS COMPRA I VENDE I ALUGA

- 3 qtos e demais dep, R 145.000,00
JOÃO PESSOA - 4 qtos, demais dap. 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/com moveis, churrasqueira, alarme, R$115,000,00 aceita
financiamento pela caixa economica lederal.

i8Hií_iiiiIi1I_lil;tl)j_'Th'WTI&t�.$fyi!i.t%"''GiiIli1llJIJ*�'''\.I.'4l��.,,·k\_�'l��lgft&r)lR,\-i_���*/Elmt01W.l1&�, "\
JOAO PESSOA -12x21. R$ 21.000,00
SANTA LUZIA - Área de 11.000m'. R$ 215.000,00
AMIZADE - cl 560m'. R$ 78.000,0.0
SCHROEDER BRAÇO DO SUL- cl 450m'. R$ 16.000,00
SANTO ANTONIO - cl 326m'. R$ 30.000,00 á vista, cl financ. próprio
SCHROEDER CENTRO - Otimo Ponto Comercial1500m2 R$ 165.000,00

IMÓVEIS------------

* Soleras * Pias e BWC * Cozinhas
* Lareiras * Túmulos * Jazigos * Escadas, etc

Marmoraria Vitória
Tudo em mármore e granito

TEL: 3370·9513
E-mail: climasularcondicionados@gmail.com
• Rua José Theodoro Ribeiro, 1015' Sala 3·

• Ilha da Figueira' Jaraguá do Sul" SC.

Ligue: 3372·0706

9122·3581 (Lucas)

&*l!r�l.tiI 9606·2371 (Sidnei)

I Confira nossas Promoções de Inverno

� Springer

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

. Contato�
Técnico

_. Tel.: 3370 9513

I
Denllson Cel.: 8428 6133

I m Electrolux

I
eeev,ço AUTO."'OO

L. ...

Consul

.VORK idea
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3275·3300 I 3055·0707 PLANTÃO
Espedito 8422-7895

9996-6400
Karina 8422-7894
Wanderlei 8418-6786

F=�"""�";W'''''''''''''�''7''''''T�'''''_ _

r���::=�!�1
!;;i;8h30 às 12h e 13h30 às t9Wi
N '

,

,

{(i@ Sábados
[O ,

'

.'

Das 8h3D às 12h
SPEDITO

msn: espedítoímoveiscchotmall.com
skype: espedito.imoveis1

vendas@espeditoimoveis.com.br

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

Ref. 587 - Casa de alvenaria
com 2 dormitórios, área de
festas com churrasqueira,
galpão com Bwc nos fundos
da casa com aprox. 80m2.
Aceita troca por
apartamento .

Rua: Domingos Rodrigues da Nova,
Centro.
* 3 dormitórios + 1 suite e

dependência reversível,
com 1 vaga na garagem.

.

* 2 dormitórios + 1 suite.
* 1 dormitório + 1 suite.
* 5 salas comerciais.
* 12 pavimentos
* Churrasqueira na sacada;
* Piscina, salão de festas;
* Playgrond;
Finane. direto c! a construtora
financiado em até 120 meses.

imóveis como parte
do pagamento

(terrenos, casas e carros)

Ref. 703 - Chácara com casa mista, 03
dormitórios e demais dependências.

Lagoas, ranchos, árvores frut�eras. Aceita
se imóveis como parte do pagamento e

propostas.

Ref. 561 - Flat mobiliado, 01 suite com

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

Ref. 562 - Casa de alvenaria com 2
dormitórios + 1 suíte, área de festas com

churrasqueira, garagem. Aceita-se carro
como parte do pagamento.

. Ref. 500 - Ca; j de alvenaria, 03
dormitórios e demais dependências.
Aceita-se financiamento e propostas.

Ref. 598 - Casa de madeira com 3
dormitórios, 2 vagas de garagem,

churrasqueira.

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

•

imobiliária

COMPRA • VENDE • FINANCIA • LOTEIA •

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

área de festas c/ cnurrasq - gar
privativa. Entrega AGO/OS.

Ref. 30460 _ Terreno c/
18.224,59ní2 _ edificado c/
casa de alv e casa de
madeira. Pouca vegetação.
TROCA POR
CASA/TERRENO EM RIO
DO SUL E/OU REGIAO

Ref. 30.351 _ Terreno cf
4.511,1 Om' _ totalmente murado
_ edificado cf galpão de alv cf
432,96 m' _ escritório cl 110,63
m' (3 saías e 1 bwc).
Localização privilegiada. Próx.
Av. Marechal Deodoro. Ideal pI
construção de prédios ou ponto
comercial pf supermercado.
Estuda propostas. VEJA NO SITE

- O VIDEO DESSE IMÓVEL.

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

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

c/churrasq - gar privativa.

Ret. 10550 _ Casa de alv. cl
385,00m' , terreno cl 719,00m' _

suite _ 2 dormit. ' bwc - sala -

sala de TV _ escritório _ lavabo -

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

despensa _ bwc serviços _

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

Ref. 30456 ' Casa de alv, cl 239,00m' _

Terreno amplo cl 2,187,50m', Ideal pi
edificação de prédio,

PODE FINACIAR E USAR O FGTS - ASSESSORAMOS TODOS
TRAMITES. Ref. 10557 - Casa alv c/ 96,00m2 - 3 dorm - sala

estar - coz - lav - bwc - despensa.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



IMÓVE.IS
o
J:;ü
CCI)
�:::

I ::s

,.....,CI)
LOO
LO"C

Ô'ro
o ::s
cO)
CO�'-

coCl-,
o

�O
00"Coer
OT

lCO LO
,-C\I
coO'>
ClC()
COa...
::sUJ
O::ü

• •

w
z
O
u,

rd
I ,

OPORTUNIDADE!

CENTRO - cód. 1074f08 - apto
mobiliado, com 01 suíte + 02
quartos, sala, cozinha, sacada

com churrasqueira e duas vagas
de garagem. Com 182m2 deárea

total. Prédio com piscina
integrada á área de festas e sala

de home theater.

- Cód. 1098/08 OPOR TUNIOAOE. Apto
. Ed. Canto das Flores 02 quar tos,

pronto pra morar.

- Cód. 1002/07 Apto Ed. Vila Nova c/
03 dormitórios, próx. ao fórum ótima

localização. OPORTUNIDADE R$
90.000,00

- Cód. 110 Salas Comerciais Novas
Centro, Rua Walter Jansen, próximas a

Verdureira da Raquel. R$ 60.000,00.

Cód. 1083/08
Casa de
alvenaria, suite
c/ closet, 02
quartos, sala
de estar/jantar,
bwc, área de
festas c/
churrasqueira,
02 vagas

;;����,;����;;�;I garagem. Atrás
do DG da WEG
(Centenário).

Cód. 1099 Casa no São Luis, c/OI
suíte + 02 qtos, sala em 02 ambientes,

copa, cozinha, 02 vagas de garagem,
dispensa e área de serviço. Com 200m'.

Venha conferir!

.

..

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

Supermercado Brasão.

Cód. 1104 Terreno no Bairro São Luis,
com 378m'. Possibilidade de

financiamento.

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

aproximadamente 31.000m'.

LOCACAo.
,.

SALAS
COMERCIAIS

NOVAS
NO CENTRO.

Consulte-nos!

Oferta R$ 580,00

- Apto de alto padrão no Ed.
Gehring cf 01 suíte + 02 qtos,
cozinha cf mobília, sala em 02

ambientes e 02 vagas de garagem.

:-Apto Centro no Ed. Monte Carlo,
cf 01 suíte, 02 quartos, sala em

dois ambientes, sacadas, 02

vagas de garagem.

Cód. 1087/08
Condomínio
Jardim Cristina

Infra estrutura

completa, asfalto,
fiação subterrânea,
circuito interno de
monitoramento,
portaria, ótima

localização.
--------'

Oportunidade de investimento para
industrial ou residencial! - Cód. 1091/08

Terreno na Ilha da Figueira, com

113.400 m'.

- Cód. 1084/08 - Terreno Nova Brasilia,
rua José Emmendorfer, com 692m' -

próximo ao Supermercado Reitz.

Residencial Moradas da Serra

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

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

RES.TERRACOTA

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

até 50 meses!

Preços e condições de Lançamento!
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3276·3231 I 9133

TRINDADE
IMOVEIS

"

Rua Angelo Schiochet, 280 sala

Jaraguá do Sul - se
falecom@trindadeimoveis.com

www.trindadeimov

COD 194 - VILA NOVA
APTO NOVO DE LUXO -

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

hidromassagem), 2

quartos (um mobiliado),
cozinha mobiliada,
lavanderia mobiliada,
banheiro social, sala ern

2 ambientes, área de
festas privativa, área de

piscina privativa, 2 vagas
de garagem - Valor
R$ 380.000,00

COD 263 - ILHA DA FIGUEIRA - EDiFICIO MILENA
CAROLINA - 2 quartos (com ou sem suite) cozlnna,
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 288 - ILHA DA FIGUEIRA - residencia em

alvenaria medindo 125,00m2 (averbada na escritura) -

Gam 3 quartos, 2 salas, cozinha, lavanderia, banheiro,
area de festas, garagem - Valor R$ 125.000,00

COD 301 - ILHA DA FIGUEIRA - TERRENO
COMERCIAL RESIDENCIAL - medindo 1.654,00m2-

com 26,90 metros de frente para a rua José T. Ribeiro -

proximo ao mercado Brasão - Valor R$ 230,000,00

COD 302 - ILHA DA FIGUEIRA - TERRENO
COMERCIAL RESIDENCIAL - medindo 1.1 00,00m2 -

com 22,00 metros de frente para a rua José T. Ribeiro
- com uma residencia em alvenaria com 3 quartos -

Valor R$ 270.000,00
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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 99-77-9337

Chácara com 160.000,OOm2, cf
casa de alvenaria de 171 m2,
contendo suite, 2 dorrn., sala cf
lareira, copa, cozinha mob. cf
fogão a lenha, área de festa cf
chur., área de serviço. Duas
nascentes no terreno, quatro
riachos, lagoa, quadra
poliesportiva (basquete, vôlei e

futebol), 12km do centro, água
corrente, várias árvores
frutíferas.

em aragu
Casa contendo suite cf hidromassagem, 2

dorm., escritório, sala, 2 bwc, copa, cozinha
mob., despensa, área de serviço, área de

festa cf chur., forno à lenha, garagem.

"Temos terrenos cl
financiamento próprio: entrada

+ saldo em até 72 vezes".

0238 Rau. B80,63m2• R$ 70.000,00
0294RíoMolha. 7.898m2• R$240.000,OÓ(neg.)
0437Jaraguá 99. 731 rn', R$ 64.000,00 (neg.)
04858anadoRiDCenu.79.22I)IT.R$52O.000,00
0561 JaraguáEsquerdo. 900m2• R$135.000,OO
0585 Centro. 16.151,1 Om2• R$I.000.000,00
06188anadoRiDCenu.51.26i)Tf.R$265.000,oo
0692BalTadoRiDCenu.312,50nT.R$70.000,00

t"jiiiiiiiiiii1••••l!m•••••r-------:-::-�iliii�ii:Jr_----1iii;-:_:;:::_-----liiiiiiiiiiii1
0693BalTadoRiDCenu.312,50m'.R$69.000,00

I i 0694BalTadoRiDCenu.312,50rn'.R$69.000,00
0696Ba1T3doRiDCenu.312,50rn'.R$66.800,00

. 0697BalTadoRiDCenu.312,50rn'.R$66.500,00
O7OOBalTadoRiDCenu.312,50m'.R$65.000,OO
0708 Vila Lenzi. 609m2• R$ 60.000,00
0771 Estrada Nova. 340rn2. R$ 40.800,00
0820 Centenário. 750m'. R$ 315.000,00 (neg.)

Vila Lenzi. Casa suíte, 2 dorm. R$I.200,00
Barra do Rio Molha. Casa suite, 2 dorm. R$
850,00
Vila Nova. Apto. suite, 2 dorrn. R$ 800,00.
Barra do Rio Molha. Casa 3 dorm. R$ 700,00

I------------+------------+ -------- -+--------------ll--- -+-------------1 Rau.Casa3dorm.R$700,00
Rau. Casa 2 dorm. R$ 700,00
Centro. Apto. 3 dorm. R$ 760,00 + condo
Vila Nova. Apto. suite, 2 dorm. R$ 750,00 +

condo
Vila Lenzi. Apto. 2 dorm. R$ 700,00
Amizade. Casasulte,2 dorm, R$ 650,00
Vila Nova. Apto. 2 dorm. R$ 580,00
Rau. Casa 3 dorm. R$ 500,00
Amizade. Apto. 2 dorm. R$420,00 + condo
Rau. Apto. dorm. R$ 420,00 + condo
Nova Brasilia. Casa2 dorm. R$ 480,00
Vila Lenzi. Casa suite, 2 dorm. R$I.500,00
Vieira. CasaS dorm. R$ 500,00
Czerniewicz. Casa suite, 2 dorm. R$ 2.000,00

Casa cf suite, 5 dorm., sala de estar, sala de
TV, sacada, cozinha semi-mob., 2 owe, área

de serviço, despensa, lavanderia, lareira,
carpete, 3 vagas de garagem, churrasqueira

e fogão à lenha.

(aceita permuta por chácara)
Casa c/suíte, 2 donn., sala de estai: sala de jantar,

bwc, área de serviço, despensa, lavabo,
lavanderia, cozinha sem-mea, 3 vagas

garagem, área de festa com chur., piso cerâmico.

" Visite nossa· página virtual e conhe�a outros imóveis que temos para oferecer". .

-
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www.schellercorretordeimoveis.com.brCreel "".806

flIifiI:iDTenaBmiüs
Ap!os de 02 sendo 01 Slli!a

R$ 129.000,00

RIO - Casa em construção com 107m2
contendo: saías de estar/jantar, cozinha
lavanderia, área de festas, bwc social,
jaroim de inverno e três donnilórios, .

sendo uma suâe. 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)

ricardocimovei$@gmail.com ,� 8808-5378
!Z 8835-6617
� 8837-8299

R:João Marcatto nO 265 • Sala 05 Ed.Mônaco - Centro
Codl23 - Terreno com 420.00m', na Vila

Lenzi R$9O.OOO,OO
Cod. 056 - Terreno ti 17.68Om' no

cemm de Guar.mmt. Pníx. ao trevo

pIÍIlCipai. Consu!te-nos.

Codl06 - Terreno com 1.037.4lJm2 no

CZemiewicz. RS3OO.000,OO.
Cod. 116 - Terreno corn 337,OOm' em

Três Rios do tInr1e, RS34.000,OO. Cod114 - Casa de alvo com 1 suíte
+ 2 quartos, Schroeder I.

•

R$90.000,OD.

Cod.109 - Casa de alvo com 1 suite
master + 2 quartos, 1!3 Vila Lalau.
R$270.DOD,DO. Pode ser financiada

ou troca-se por apart no centro.
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3372-1122WIVENDN' CORRETOR - OSMARI A. BERTOLDI- 9981-1122
CORRETOR - IRIO LUIZ VOLPI - 9979-6750
CORRETORA - ANNE BERTOLDI- 9927-6088

CRECI 2354-3 J

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

LOCAÇÃO{)'J:;. -"

� ¥
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--�=�-"zy��
REF 2592 - Ilha da Figueira -

sobrado alvo 400m2• Terreno
471,80m2. R$ 250.000,00

REF 189 -Ilha da Figueira - Rua Santa

Júlia, 181 - apto 02 dorm. R$ 550,00
1-----------1 REF 214 - Nova Brasilia - Rua Hilário

Roriani - Ed. Morada da Serra - apto 01

suilll, 02dorm, garagem. R$800,00
REF 257 - Vila Nova - Pedro Gonzaga
- apartamento com 02 dorm, Cal.

sala, bwc R$ 550,00
REF 260 - Czemiewicz - Rua Jorge
Czemiewicz - Res. Guilhereme - apto

1---_':':"�':':":":;':':':;';'__--+----------11---____;--"';_---+------------I-__-=====-t-:: --...-_-----I02 dorm.. sac ada c om

REF ª233 - Jaraguá churrasqueira, garagem.R$60o,00.

Esquerdo - Condomínio
das Azaléias - Terreno

930 ,69m2• R$
170.000,00

CASAS

REF 149· Vila Nova - Casa alv. com 4

suillls. R$ 2.800,00
REF 218 - Guaramirim - Centro - Rua

25 de Agosto, '( 'm - sala comercial

180ffi2.R$1.200,OÓ

REF 3239 - Vila Lenzi -

Terreno 3.500m2•
R$ 84.000,00

sobrado alv. 03 dorm, garagem R$
REF 2578 - Vila Lenzi - casa

REF 2587 - Czemiewicz - REF 2566 - Centro - casa alv. REF 3257 - Vila Nova 650,00 + galpão 1 OOffi2 R$ 200,00
alv. 130m2. Terreno 570m2• Sobrado Aiv. 325m2• Terreno 50m2. Terreno 484,79m2. Alv. com 12 quitinetes. Terreno REF 1172 - Vila Nova - apto Terreno 390m2• REF 247 _ Vila Lenze - Rua Paulo

R$ 105.000,00 782m2. R$ 590.000,00 R$ 250.001i,00 585m2. R$ 460.000,00 68m2. R$ 85.000,00 R$ 85.000,00 Santos (próximo arena Jaraguá),
L_--:___-_:_--_L_-------__JL...--------L.--�-------'----�----'--------__!sobrado em alvenaria 300m2, 02

I suítes, 02 dorm, garagem para até 03
.

carros (ficam alguns moveis)

� 8$1.200,00AGENDE--SE
tSALA COMERCIAL

l
fREF 014 . Vila Nova· Sala comercial
192,OOm2 - R$1.200,OO.

----------------------IIIIIjREF 242 - GenIro . Rua Waldomiro

Mazurechen,35-sala4()m2.R$600,OO

REF 245 . Gelllm . Rua Waldomiro

Mazurechen. 33, sala 06 -

, consulIDrio odontológico complete.

!RS1.6DO,Oo
i

'I
REF 262 - Czerniewicz - Rua Diedrich

BorclJers.131-saiacomercial50m2•

tR$450,OO
I
I REF 268 - Vila lalau - Rua Carlos

I Eggert, 392 - Sala comercial aprox.

140ffi2. R$ 390,00

I
Vila Nora - Rua 25 de Julho - Sala

I
comercial nova com 60m2 RS

111.000'00.
Com 55m2'RS 950.000,00.

_

Com40rrJ2.RS900,OO

DE 09 A 13 DE JULHO, NA ARENA JARAGUÁ
EXPO 2008 - FEIRA DE NEGÓCIOS

DO VALE DO ITAPOCU

A VIVENDA IMÓVEIS ESTARÁ
AGUARDANDOVOC�NOS
ESTANDES 87 E 88, PARA·

O LANÇAMENTO DO EDIFíCIO
MONT BLANC.EMPREENDIMENTO LOCALIZADO

NA VILA NOVA,COM 07 ANDARES E
SOMENTE 02 APARTAMENTOSPOR ANDAR.

MAIS UMA OBRA COM A QUALIDADE
E SEGURANÇA DA TRIUNFO EMPREENDIMENTOS

MOBILIÁRIOS LTDA. NÃO PERCA A OPORTUNIDADE
DE ADQUIRIR O SEU APARTAMENTO

NO EDIFICIO MONT BLANC NA EXPO 2008,
POIS EXCLUSIVAMENTE DURANTE A FEIRA

O COMPRADOR GANHARÁ
UM NOTEBOOK ACER COM MALETA.

VISITE-NOS!

A
lho3 6ALPÃO

REF 161 - Guaramirim -16 x 50 =

961Jm2 - R$ 4.1 00,00
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RENATO Corretordelmóveis
(47) 3371-8851 - 9929-0273

FIGUEIRA - TERRENO
4 000,00 M2 FRENTE
30,00 M R$ 350 MIL

NEG

CENTRO -TERRENO
450,OOM2

R$150.000,OO
NEGOCIAVEIS

JOÃO PESSOA - CASA 2
QUARTOS E DEMAIS DEP.

R$ 80,000,00
GUARAMIRIM - TERRENO

NO AVAl COM
ESCRITURA R$ 45 MIL

VILA NOVA - APTO.
MOBILIADO Cf 3 QUARTOS.

R$ 130.000,00.

- CASAS Com 2 Quartos, Solo e Cozinho integrado,
Banheiro, Area de Serviço e Garagem.

- Valor Apartir de R$ 79.000,00 - Valor Inclui: Terreno.
+ Coso + Documentação poro

FINANC. NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

Com 2 Quartos, Solo e Cozinho integrado, Banheiro,
Area de Serviço e Garagem - �$ 108.000,00

(Terreno + Coso + Documentação poro
FINANC. NA CAIXA ECONOMICA 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 Guaramirim e a 2800 metros da

Rodovia SC 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 mínimo 02 pavimentos, destinado ao uso

comercial e residencial. Poderá ser utilizado financiamento
bancário e FGTS, No valor de R$240.000,00

Vende-se lotes, próximo a Weg Química, com 406,00m2 no

valor de R$35.000,00.

O>
co
�

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 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.1004 - Casa com suite mais dois dorrn., sala,
cozinha mobiliada, garagem para dois carros, lavanderia.
Área da casa 119m2, e area do terreno 304m2• Bairro Ilha

da figueira.l- �__-- -L__--------------����������������������----����������_������

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

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

)
,

3371-0090

Ref 002- Apartamento em

construção na Vila Lalau, á 500
da Portaria da WEG II, com

uma suíte, 'dois quartos, BWC
social, sala de estar/jantar,
sacada com churrasqueira,
cozinha, lavanderia e uma vaga
de estacionamento coberto.
Preço R$ 111.000,00
Entrada + saldo parcelado
direto com a construtora.
R.I 8.949
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• Compra • Vende • Aluga • Administra

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 pareces fixas.

,

CRECI643-J

4""ETISTA LOFT

'JI.'
, I-
')It
, ,.
'JlI
, .•

,'JlJ� .

:_1'
'.

Apartamentos com áreas estimadas de:

TIPO 2
Área Total- 69,00 m2

Área Privativa - 36,90 m2.

1 TIPO 1

i Área Total - 75 m2
i Área Privativa - 40,75 m2

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

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

e-mail: imbchale@netuno.com.br I Site: www.chaleimobillarla.com.br

NOVO CONCEITO DE MORADIA
12 Pavimentos
2 Elevadores de Última Geração
Salão de Festas com Churrasqueira (Espaço Gourmet)
1 ou 2 Vagas de Garagem
Terraço de Lazer
1 ou 2 Dormitórios (opcional)
Todos os ambientes com Iluminação Direta

Etapa da Obra: Acabamento

Últimas Unidades à Venda

Construção pelo SISTEMA DE CONDOMíNIO FECrlADO À
PREÇO DE CUSTO

Avenida Marechal Deodoro da Fonseca
Próximo à Marcatto Chapéus
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NOVO ENDEREÇO:
AV. MARECHAL
DEODORODA

FONSECA, 1698

(EM FRENTE
AOREGISTRO
DE IMÓVEIS)

IMÓVEIS------------

EMPREENDIMENTOS

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

-
-

-
-

, -
-

,

�Á-';úmero � ,

, em apar'am��'�·- I

--
L -

-

'j
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FIM-DE-SEMANA, 5/6 DE JULHO DE 2008

,

.

. REDE DE CONCESSIONÁRIAS PEUGEOT'

Segunda a Sexta das 8h às 19h. Sábados das. 9h'às � 3h.
"

www.strasbourg.com.br DIRIJA ESSE 'PRAZER

n
-

PEUGEOT 206 HB

ml&/LWúi1.a

- Teto solar
- Ar-condicionado
- Direção hidráulica.
- Vidros ,e travas elétricas
- Fa_róis de neblina
- Rodas de liga leve
- Tela multifunções e muito mais

l.4l FlEX5P

PEUGEOT 206 HB

P�UGEc:;)T 206 HB PEUGEOT 206 HB FELINE
SENSATION PRESENCE

1.6l FLEX 5P AUTOMÁTICO

1.4l FlEX3P _ Aquecimento ililt'erno
- Brake-light
... DeserpbaCfac:lo.r e limpador de vidro traselro
- Coluna de drreção com regulagem de altura
- §'aróis corn regulagem de altura do. facho
- Toela multifunções e muito mais

1.4l FLEX 3P
_ Ar-condicionado
- Direção hidráulica
- Vidros e travas elétricas.
- Faróis de neblina

'

- Tela multifunções e muito mais

-Freios ABS
- Ar-condicionado digital
- Direção hidráulica
- Computador de bordo
- Sensor de chuva
- Faróis com acendimento automático
- Vidros e travas elétricas
- Rodas de liga ieve
- Retro.visores elétricos

A,P-eugeot tem um estoque
ccmpíetc de peças de reposição nÍ) Br-asil.

É barato m<¥tter um Peugeot.

CAEP - Central de Atendimento Especializado Peugeot: 0800 703 2424 - www.peugeot.com.br Peugeot usa e recomenda lubrificantes TOTAL

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

gBANCO PEUGEOT

Fotos somente para tins ilustratwo�. ACampanha "Incríveis Ofer:tas Strasbourg". é válitla de 26 de Junho até o dia 31 Oe Julho de 20Óa ou enquanto durarem os estoques. Peugeot206 HB Sensation 1Al Flex - 03 pcrtas.ánoànodelu: 08/08, plníura metéuca Preto Perta Nera.euavésue Peuqeotüu Une - Frete incluso
Preço público sugerido para vende à vista através do Peuaect On Une: RS 28.690,00 - 10llunidaoos em estoque na fábrica da Peugeot em Porto Real no Rro do janeiro. Peugeot 206 HB Presence 1.4l Flex - 03 portas -Ar condlcíonaue manual- rureçãc Hidráulica - Vidros e travas elétricas - Faróis de Neblina -

AnoiModelo.: 08108 - Pintura sólida - Frete Incluso -Valor fabela de RS 39.290,00- Valor prcmecícnaí a partir tie RS 34.990,00 com RS 4.300,00 de bônus já incluso - 08 unidades em estoque nas ccncessienànas Sírasbcurg. Peugeot 206 tia Moonlight 1 .4L Flex .. 5 portas':'Teto Solar -Itr cnndlclenado - Direção
HidrauUca- Vidros e travas elétricas - RodasdeUga leve- Faróis de Neblina- Regu!agem de eüurado bancado motorista e requlaqem dcenura des faróiS-An()lmodelo.:08/08, pintura sólida. Frete incluso. Preço promocional Imperdtset -03 unidades em estoque nas ccnceescnérree snasnonru unre Peugeot 206
HB Fel lne 1.6l Bexêutcmétice -05 portas - ArCondlcronado Digital - Direção Hidráulica - Sensor de lhnninaçâo e sensor de chuva -Vidros e travas eléíricea- Farols de neblina - Roqas de liga leve - FreiosABS -Retrovísores elétricos -Ano/Modelo.: 07/08 - Pintura sõuoa - Frete Incluso - Valor tabelada RS 49.950�OO
-Valor promocional a partir de R$45.950,OO com RS 4.000,00 oeuônus já incluso. - 06 unídaees em estoque nas ccrcessienetas Strasbourg. êsta promoção é v�lida de 26 de Junno até o dia 31 de Julho de 2008 ou enquanto durarem cs estcques.Ieuos os financiamentos sâc sujeito à apwsçãcce crédito. As taxas
poderão ser alteradas se houveralterações sfgnllicatlvas no mercado financeiro, sem aviso prévlujodaa as fotos somentepara fins ilustrativos. Não cpmulativa para outras promoções. Para mais lníormecões sobre preços e condições especiais, consulte uma Doncessionâría Strasbourg
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-�

TINO AUTOMOVEIS
. CONSULTE·NOS

SOBRE CARRO Okm
D' TO�AS AS MARCAS

({) 3373·1387 / 3373·1 '387
Rod. BR-280 km 60, sin - Imigrantes - Guaramirim

CONFIRA ALGUMAS DE NOSSAS VANTAGENS

Sem taxa de adesão;
edução de parcela após contemplação (via lance);

rência de 2(dois) meses após contemplação (via lance);
tecipação de parcela na ordem direta ou inversa;
m juros, sem taxas extra etc;

113

MESES
... 3 .... 5700

,

I 68
CREDITOS MESES

22637

PLANOS DE CONSÓRCIO
PARA VElcUlOS

"'5.350,00 264,11

, 32 ....24 "'7.543,00 301,84

. 428.32 23.48000 40399

"'9.736,00 -,33957

50.000.00, " 535.39 25.... 9000 43341
SO.OOO 00 ,�' 774 ... 9 S4247 "l\k¥Ekol._

alieM••oi._
&EMU-k.f._

70:00000 ,,\1 903.22 74.9.55
80.000.00 "1.032.58 85S.S3

37.94000 6527990.000.00
.

'1. '1·S'1 .29 9S3.72
'100.000.00 '1.290.32 . '1.070.79 38.77000 66707

do Su� 3371-8153
-

o Januârio Ayroso, 80
: uniaosilver@netuno.com.br 9936-1304.
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- �s

Mais de 500
automóveis a sua disposi(ãoCIFRA

PESSOAL

Handa Civic LX 1.7
2001 AC DH VE TE AB
UN,DONO

Rua Walter Marquardt, 2670
Fone: [471 3370-7500

..

AS MELHORES TAXAS DE MERCADO
CARROS COM PROCEDÊNCIA

O CLIENTE É ESPECIAL

HONDA TORNADO 250 2008
BESTA GS 1998 GOMPL
GOL GIII1P 2000 LOT, RLL
VECTRA GL 1998 AC, OH, VL ,TE,
OT, RLL+GNV
CELTA SUPER 2005, LOT, AQ, TE, AL

,ESCORT SW 1.8 2000 AL, OH, CE,
TE, LOT, MT, GNV
CORSA SEDAM GL 1.6 1996 OT, TE
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+ABD
CBR 450SR 1991

Fiesta Sedan

Perso'nalite ,2005

TE AL MANUAL NF

l11li._'
.�

i _w ,,_
-

-

�-
-

-

? � : •

" '-,,-- ,l) ,L� :-

'1
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VEíCULOS
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O CORREIO 1)0 POVO EmfIM·DE·SEMANA, 5/6 DE JULHO DE 2008

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 1014 - Centro

(em frente Posto Marechal)

TEMPRA 2.0 IE, 4p, 95,
AZUL,COMPLETO

VECTRA 'CD 2.0, 94, RENAULT 21 SEOÀN,94, MONZA GL 1.8,94,
PRATA, COM OPCIONAIS COMPLETO+GNV;·

• -BGROÊl,4PTS
L200, 4X2,PRATA,94, - ESCORT GL 1.6, 93, ' TEMPRA IE 2.0, 4p, 93, UNO MILLE 2PTS, '91,
DIESEL, COMPLETA . BORDO,COM OPCIONAIS BRANCO,COMPLETO BRANCO, COM OPCIONAIS

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Va,i comprar ou trocar
seu car*ro,-???

·

AOTDJWÓVEI�

Temos mats-de 100*Of'SRTAS
'

é <'f:"- -:{eN
-

\{:;': ?:{::">"f '/c },i�. W " c:: - -.''' ��1< \\; ---:,,:é�
'�;-

E a ME�R prestação da cidade

CONFIRA ...

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



-------------v'EícUlOS O CORREIO DO POVO �
FIM-DE-SEMANA, 5/6 DE JULHO DE 2008 Ii.II

www.giovaneveiculos.com.br

£MAIS·...

ASTRA 4P ADVANTAGE campI. 07
ASTRA CD 2P rodas 16 04
VECTRA Gl cornpl, + gnv DO
VECTRA gl campI. 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
Gal 1.6 POWER campI. 03
Gal 1.0 + AR 00
Gal 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 c/dh 99
FIESTA 1.0 4p 97
ESCORT ZETEC 4P DH'I-Opcs 98
ESCORT HOBBY 95
ESCORT 95
ESCORT l 1.6 2P álcool 91
VERONA GHIA 4P campI. +cd 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 " 06

TEMOS MUITO MAIS OPÇOES!!!
CONSULTE·NOS

Cor Cinza ano 2006 - Hi Flex, Travas e Vidros
Elétricos, Alarme, Desembaçador Traseiro, Air Bag
Duplo, Ar-Quente.

Confiança, segurança, tradição e tranquilidade sao itens de

série dos novos e semi-novos da Mauro Veiculas. 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.

MULTAS I SEGURO I VALOR DO CARRO I MANUTENÇÃO
Visite nosso site www.mauroveiculos.. com.br veículos

Ano/Modelo 06/07, Cor Preta, Flex, Ar
condicionado, Direção Hidráulica, Vidros e

Travas Elétricas, Alarme e Lona Marítima.

Ano/Modelo 05/06, Cor Prata, Flex,
Ar-condicionado, Alarme, Limpador
e Desembaçador Traseiros.

Ano/Modelo 01/02, Cor Branca, Gasolina,
Ar-Quente, Limpador e Desembaçador
traseiro .

• Carros nacionais e importados' Frota atualizada • Semi-novos revisados

Rua Angelo Schiochet, 80 1 Centro Jaraguá do Sul SC
473275.11321 Fax: 47 3275.1132
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FIM-DE-SEMANA, 28/29 DE JUNHO DE 2008 Ii.U

omplElto, Prata
Entrada +

RS58
(FIXAS)

Jaraguá do Sul - Rua José Theodoro Ribeiro, 658 - B, Ilha da Figueira
VEíCULOS SUPERANDO EXPECTATIVA$

·Ofertas válldas até 11/07120011. 'Financiamento sujeito a aprovação cadastral. ABERTA DE SEGUNDA A SEXTA DAS 8:30HS ÀS 19:00HS. SÁBADOS AtÉ AS 12:00 HORAS.
'Imagens de cunho meramente ilustrativas.

. ESTAREMOS FECHADOS DURANTE

60 DIAS!!
MAS PODE FICAR TRANQÜltO

.' .. :: QUE ESTAMOS ATENDENDO·,"
NORMALMENTE NA

LOJA DE SEMINOVOS
NA RUA DOMINGOS DA NOVA I(EM FRENTE A IGREJA UNIVERSAL) �

.

. �
�

""

i: :, abmfta:!!f
.

EMMENDORFER COMÉRC_IO -DE VEICULOS. �T •
':

-

•

Kv, MaL Deodoro da Fonseca, 557.• Centro - Jàraguá do sur. '

.:Fone: (47) 3274 4444 f Fax: 3i74 444H84'09-6916
.

emmendorfer@emmendorfer.com.br
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Av. Preto Waldemar Grubba nO 3841
Centenário • auto�tacil@uol.com.br

(47) 3372 - 0011

SábãClQi

51 7 /20fltJ"*
Dás Bh s 17h

Il.V. Veiculosl
Av. Prefeito Waldemar Grubba N° 4286 - Centenário

r"e,\w"
'�'- �

•
LB AUTOMÓVEIS

Sua melhor escolha está aqui!
(47) 3373·4047

Ibautomoveis@hotmail.com
BR 280, Km 60, nO 329 • Imigrantes· Guaramirim· se

KA 2 PTS 1,0 04 AC Al DTLT CD

GOL POWER 4PTS 1.0 16V 03 AQ AL OH
TE DT LT

PAUO FIRE 4PTS 071.0 FLEX AL AQ VE FOCUS H 1.6 4PTS 04 AC DH VE IE DT PICASSO GLX 4PTS 2.0 16V 02'AC OH
TE DT LT RlL PE CORSA CLAS 4PTS 04 1.0 AL AO DT TE IT RbL' AB4 VE TE RE CB CO

COMPRE O SEU CARRO DE PARTICULAR E FINANCIE CONOSCO

97 A O KM ATÉ 60X, COM ATÉ 100% DE FINANCIAMENTO

FINANCIAMENTO A PARTIR DO ANO 1980 A OKM

_ ,Mgctetb
Escort 2.0 XR3 Conversível
Escort 2.0 XR3 Conversível
escort 1.8 glx
Fiesta 1.0 4P
Fiesta class 4p
Ka 1.0
Mondeo CLX 2.0

e il 2 O 4P
scor+ .

Verona GL 1.Bi

RLL 16"
completo
GNV
dh/Ii/de
VE/TR/AL
Completo I Aut. I teto

.;:www.fachiniveiculos.com.br . NOVOS E SEMINOVOS
•

CELTA SPIRIT 2PTS 05 1.0 Al AQ TE DT LT

(47) 3370-3015
ANTES DE COMPRAR SEU CARRO NOVO. II

CONSULTE·NOS CELTA LIFE 2PTS 08 1.0 AO or LT

PICASSO GLX 4PTS 2.0 16V 03 AC OH
AB4 VE TE RE CB CO RLL

PAllO ELX 4PTS 08 OK AQ KIT
SPORT PRE SOM FN METALICO

PALIO FLEX 4PTS OK 08 AC OH VE TE
LT DT KIT CELEB.II

SIENA FIRE 1.0 FLEX 4PTS 08 OK AC
DHDTVETE

FIESTA 4PTS 08 OK AO DT Li

307 H FELINE 4PTS 2.0 16V 07 ACD
OH AL VE TE RE FN DT LT CO RLL
S.CHUVAS SJAROIS CBABSAB2

,

BLAIZER EXC 4PTS 98 4.0 AL AC OH
VE TE RE DT LT RLL FN BE COURO
GNV

MERIVA CO 4PTS 1.8 04 AC OH AB2
ABS AL VE TE RE FN DT LT RLL

AST'RA GL 2PTS 1.800 AC OH AL VE
TEDTLTRLL

FIELDER XEI4PTS 1.8 16V 06 AC OH
AB2 ABS AL VE TE DT LT RE RLL BC
COCA

CLIO AUT 4PTS 1.0 16V 04 AC OH
AB2AL TEDT

CLIO EXP 4PTS 1.0 16V 03 AL AB2
AO DHTEVE DTLT

FIESTA PERS 4PTS 1.0 06.AL AO TE
DTLT

206 SELECTION 4PTS 1.0 16V 03 AC
AL i1E TE 01 LT

CLIO PRIVilEGE 4PTS 1.0 16V 03 AC
OH AB2 VE TE DT LT RLL CD

PROMOÇÃO
"ÁUOAD.E
23/06/08

h...

13/011,0

Maiores
informações na

fachini Veículos
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veiculas
<'

3370-3113
Av. Prefeito Waldemar Grubba, 4040 - Centenário - Jaraguá do Sul

www.streetcarveiculos.com.br .

.teletoni» e segurança

Soluções confiáveis para voz, dados e segurança.

Voz
*Centrais telefônicas
*Telefones, fax e acessórios
*Aparelhos telemarketing
*Sistemas de atendimento
digital
*Cabeamento telefônico
*Identificadores de
chamadas

Dados
*Consultoria, organização e

identificação de racks
* Montagem e instalação de redes
* Cabeamento estruturado
*Switch, patch panel e

conectores
*Racks de piso e parede
* No breacks e estabilizadores

Segurança
* Monitoramento digital de
imagem (CFTV)
* Centrais de alarme
* Câmeras
*Centrais de interfonia
*Automação de acessos

para condomínios (senhas,
fechaduras elétricas, portão
e porteiro eletrônico)

��
�. latelbra.r 3COm "'Maxcom FURUKAWA

EcoSport XLS 1.6 Ano 2004
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NA TROCA DE ÓLEO E FILTRO
É CORTESIA A VERIFICAÇÃO DE:

- Sistema de freios
- Suspensão

- Sistema elétrico
'<,

- Injeção eletrônica
- Lavação de aparência.
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Pneu em
-

superpromoçao
na DPaschoal

Rua Walter Marquardt, 170 � Vila Nova � F. 2106 - 1100

�-----------------------I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Financiamos: I
* Carros Caminhões à partir de 1976 I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Refinanciamos:
* Carros a partir de 1990
* Carros a partir de 1980

Sycred
Financiamento para veículos:
* A partir de 1997 até 60x
* A partir de 1994 até 48x

FINANCIAMENTOS

Fone: (47) 3055-3400

.- Correspondente Bancário:
I

� Rua Reinaldo Rau, 60 - Sala 02 - Centro
I Earlco\?aycoval � BANCO PAULlSTA Market Place - Jaraguá do Sui - SC I
._-----------------------

Não passe aperto, passe na Cifra.
CRÉDITO RÁPIDO
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL, NÃO PERCA ESSA CHANCE!
As opções abaixo com desconto em foLha, para sua tranqüiLidade,
agora também na GoLden!

Empréstimo para:
- Servidor Público
- Servidor Estadual
- Servidor Municipal Jaraguá do Sul
- Servidor Federal
- Funcionários de Correios e CE LESC
- Empréstimos Aposentados e Pensionistas INSS

'.
- Empréstimo para pessoa física com cheques

Rua .Ex�. A�tônio Car.'os �erreira, 850 - SL 01 Nova Brasília 3370 6261E·mall: fmanclamentos@lbest.com.br -

cltos • �
SPONCHIADO
-

COMPRA - VENDE - FINANCIA

Confira Nossas Cartas Contempladas
Utilize seu FGTS e saia �o aluguel!

CARTAS DE CREDITO

Créditos Parcelas
R$10mil R$ 89,00
R$20mil R$ 180,00
R$10mil R$ 625,00
R$100mil R$ 892,00
R$150mil R$1.071,00
R$190mil R$1.650,00
Fones: (47) 3222-2853/9980-1928
www.realconsorcios.COIn.br
sac@realconsorcios.com.br

Fale online
gibacont@hotmail.com

VENDE-SE PARATI1.0
16V 2000, G3, AR,
VIDROS E TRAVA

ElÉTR. RODAS GOLF, FAROL
NEBLINA, ALARME, RACK

TETO, PELíCULA -

SOMENTE VENDA -

PARTICULAR. R$ 16.900,00
FONE: .91874823
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Pizza G 35cm + refrigerante = R$ 19,00
Pizza M 30cm = R$ 12,00
Pizza P 25cm = R$ 7,00

* Bordas recheadas
* Entrega à consultar taxa

Disk Pizza---
3275-2876

Todos os dias a partir das 18h30

te e mudancas :
.................................................................................... ..., ,

,Q�EM TEM O CORREIO DO POVO

3311 ...1818
',". rrEM TUDO �. ,."':

....

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

Encontro I>os amigos e CasSiS

ShOW J)e streer tese.
com maiS De 15 mUlheres

RECRUTA CANDIDATOS

www.sesisc.org.br

(link:Trabalhe conosco)
SESlsc

Sislema Fed6raçâo das JndUstri8�
do � de SsotB CaU,vina

ORIENTADOR DE ATIVIDADES
FlslCAS

Jaraguá do Sul

Ensino Superior em Educação Até dia 19/07
Física e Registro no CREF pelo site

Até dia 22/07 na Rua Walter
Ensino Fundamental Completo Marquardt, 835 - Jaraguá do Sul ou

pelo site

COZINHEIRO

Jaraguá do Sul

CLASSIMAIS
O CORREIO DO POVO

Agora está ainda mais
fácil de encontrar o que
você procu ra!

Anuncie
(47.) 3371-1919 I 3055-0019

www.ocorreiodopovo.com.br

desfrutar.
das novas

gatas
simpáticas.
atraentes

Aberto de Segunda a Sexta.
Horário: das 15hOO as 3hOO
Rua Joaquim Francisco de Paula. 105
Chico de Paula

Tel. 3273-2347 I 8853-971

í .,. ...
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Você fica por
dentro de tudo.
Sem precisar
consultar a vizinha.

I

L,emacasa AItodo munâoLe.
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INFORMÁTICA I TECNOLOGIA

•

,

I

•

. ,

: � bell' erte
..

"

•

I"

I

'*
,. -

BELISSIMA
MÓVEIS· OBJETOS

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



PRODUTOS & SERViÇOS

GUITARRA WIRELESS
GUITAR HERO PARA PS2

APENAS

SR$99,90ÀVISTA

AGORA EM NOVO ENDEREÇO:

�,:Ru�a�D�o:m�in�g�O�Sida�No�v�al�4�O�3�(�pr�ÓX�i�m�o�a�Srtu;d�iO,F�M�)ico�mlLes�ta�c�io:nlafm�en�t�o�pr�óf.p�riO�)�::�::���iMMicro Computador Intel Notebook Acer AS5315
Celeron 430 1.8Ghz

, PROCESSADOR INTEL CELERON 430 1.8GHZ
PLACA MÃE PHITRONICS
MEMÓRIA 1024MB DDR2 PC667
HD 80GB 7200RPM SATA 2 SAMSUNG
GRAVADOR DVD (grava dvd, grava cd, lê dvd, lê cd)
TECLADO
MOUSE ÓTICO
MONITOR 15" LCD AOC C/ MULTIMIDIA LM522

* Processador Intel Mobile Pentium Dual Core 1.73 GHz.
* Memória 2048 MB DDR2
* Disco Rígido, (HO) 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'Prernium
* Cor: Grafite

. a:�=falJ!@.<������:!!!

* Processador Intel Celeron 550 2:0 GHz.
* Memória 2048 MB OOR2
* Disco Rígido (HO) 120 GB
* OVO Super Multi Gravador e Leitor de CO/OVO
* Tela 15.4" WXGA Cristal Brite
* Placa de Vídeo Intel )(3100
* Câmera Integrada Crystal Eye
* Wireless 802 .11 big
* Licença Windows Vista Home Premium
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'tlto, X
Informática &
Automação

OOOMPUTADOR AMD +

LCD IS"
essader AMD Sempron LE-1150 + 2.0GHZ

.

MãeSNIR
Memória 512 Mbytes DDR2
Placa de Vídeo Integrada
Drive Leitor de Cartão 6X1 Preto
Hard Dísk 80 Gbytes Samsung SerialAta
Gabinete 4 Baias ATX
Gravador de DVD
Teclado Padrão ABNT2 PS2
Mouse Óptico Ps2
Fax Modem 56K
Oaixas de Som Acústicas
Monitor LCD 15"

278..0090
-

I (47) 3371 ..0155
813 - Centro - Jaragull do Sul - SC
il�com ..<. fatorx.automacao@gmail.com

biBAdor 300VA de Brinde

�. RS 1:.1.99.00 à Vista
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----------PRODUTOS & SERViÇOS

Mais recursos. Melhores humanos.
TRABALHO TEM;PORÁRIO . RECRUIAM!ENTO ,E SELEÇÃO .IJONSUlTOIIA . EST�SlOS

t
G

meta.·f_.
J AI

JARAGUÁ DO SUL

AGENTE DE ATENDIMENTO -

TELEMARKETING
2' grau Completo. Conhecimento em

informática, atendimento ao público.
ATENDENTE DE CARNES
Disponibilidade para atuar em segundo turno.

Desejávell' grau completo ou cursando.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
2' grau cursando ou completo. Conhecimento
em informática. Desejável noções em

lançamento de notas fiscais e cadastro de
clientes.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Disponibilidade para atuar no bairro Água
Verde em horário normal. Desejável ensino

superior completo ou cursando.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
2' Grau Completo. Desejável estar cursando
ensino superior. Noções do setor financeiro e

do faturamento. Disponibilidade para atuar no

Bairro Ilha da Figueira.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO - COMÉRCIO
EXTERIOR
Disponibilidade para atuar no bairro Água
Verde em horário normal. Ensino superior
completo ou cursando.
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO
2' grau cursando ou completo. Conhecimento
em informática. Disponibilidade para atuar no

bairro Água Verde.
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.

Rua Henrique Piazera, 103 - Centro Tel. 3276-0700
AUXILIAR DE PRODUÇÃO
Conhecimento em leitura e interpretação de
desenho técnico. Disponibilidade para atuar no

Bairro Ribeirão Cavalo.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO
I' grau Incompleto.
AUXILIAR DE SERViÇOS GERAIS! ZELADOR
Disponibilidade para atuar em horário
comercial, no bairro Baependi.
AUXILIAR DE VENDAS
2' Grau Completo. Conhecimento na função e

noções de informática. Desejável conhecimento
no ramo de cosméticos e estética.

Disponibilidade para atuar em horário comercial.
AUXILIAR TÉCNICO
2' Completo. Conhecimento em eletrônica

Noções em consertos de aparelhos telefõnicos
e central telefõnicas; instalação de redes de

computadores; camêras de CFTV
CAMAREIRA
l' grau complete. Desejável conhecimento na

função. Disponibilidade para atuar nos finais de
semana.

COSTUREIRA
Disponibilidade para atuar no primeiro ou

segundo turno. Desejável conhecimento em reta
e overíok.
CHEFE DE RECEPÇÃO
2' grau Completo. Conhecimento em recepção
no segmento de hotéis. Disponibilidade para
atuar nos finais de semana.

ENGENHEIRO MECÃNICO
Ensino Superior completo. Disponibilidade para
atuar no bairro Ilha da Figueira. Conhecimento
na função no ramo metalúrgico com montagem
de máquinas.
ENGENHEIRO CiVil! ARQUITETO
Ensino Superior Completo. Conhecimento com

execução de obras (edifícios 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 mecãnicos.

Disponibilidade para atuar no bairro Barra do Rio
Cerro II.
FRESADOR CONVENCIONAL
Conhecimento em fresa convencional: noções
de leitura e interpretação de desenhos
mecânicos. Disponibilidade de atuar no bairro
Barra Rio Cerro II.
GARANTISTA
Preferencialmente 2' grau cursando ou

completo. Conhecimento na área de garantia
de peças.
GERENTE COMERCIAL - CDNSÓRCIOS
2' grau completo. Conhecimento na área
comercial e com liderança de equipes.
lAVADOR DE VEicUlOS
Desejável conhecimento na função.
MECÂNICO 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 MECÂNICO

Cursando Técnico em Eletromecânica ou

mecãnica. Conhecimento na montagem de

máquinas.
MOTORISTA

Desejável conhecimento da função e CNH

categoria D.
OPERADOR DE FORNO
2' grau Completo.
OPERADOR DE MÁQUINA
Conhecimento em operador máquina no ramo

-Personal� PISCINAS & CLiMATIZAÇÃO

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. Desejávell' 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.
Conhecimento na função e em Solid Works e

projetos de usinagem.
RECEPCIONISTA
2' Grau Completo ou Cursando.
Conhecimento em informática básica.
Disponibilidade para atuar em escala nos

finais de semana.

RECEPCIONISTA
2' grau completo. Conhecimento em

informática básica. Desejável noções de

inglês. Disponibilidade para atuar em escala
nos finais de semana.

SUPERVISOR DE PEÇAS
Conhecimento na supervisão de peças.
TECNICO ELETRÔNICO
Disponibilidade para atuar no bairro Água
Verde em horário normal. Desejável curso

técnico em eletrônica completo ou cursando.
TÉCNICO EM INFORMÁTICA
Conhecimento em manutenção de

impressoras.
TORNEIRO CNC
Conhecimento em torno CNC: noções de
leitura e interpretação de desenhos
mecânicos. Disponibilidade para atuar no

bairro Barra do Rio Cerro II.

www.grupometa.com
TORNEIRO MECÃNICO
Conhecimento em torno convencional:

noções de leitura e interpretação de desenhos
mecãnicos. Disponibilidade para atuar no

bairro Barra do Rio Cerro II.
VENDEDOR (A) EXTERNO
2' Grau Completo. Conhecimento em vendas
externas. Desejável noções de vendas com

equipamentos e serviços para informática.
VENDEDOR (A) DE PEÇAS
Desejável estar cursando 2'-Grau.
Conhecimento no setor de peças
automotivas.
ZELADORA (A)
Disponibilidade para atuar no bairro Água
Verde, em horário normal.

CUARAMIRIM

AUXILIAR DE ALMOXARIFADO
Conhecimento com a organização de
aviamentos. Disponibilidade para atuar no

bairro Imigrantes.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO
1 o

grau cursando ou completo.
AUXILIAR DE VENDAS
Conhecimento no atendimento de
representantes no ramo têxtil.
DESENHISTA - TÊXTil
Conhecimento em Corel Draw; Photoshop e

traços desenhados a mão, com ilustração.
DESENHISTA - CONSTRUÇÃO CiVil
Desejável estar cursando ensino Superior.
Conhecimento em Auto Cad e informática.
DISTRIBUIDOR DE FACÇÃO
Desejável conhecimento na função. .

Disponibilidade para atuar em horário normal.
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)
Desejávell' grau completo. Disponibilidade
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.
ENCARREGADO DE EXPEDiÇÃO
2' Grau Completo. Conhecimento na função e

com liderança de equipe no ramo têxtil.
INSPETOR DE QUALIDADE - RAMO TÊXTil
Disponibilidade para atuar em Guaramirirh.
Desejável conhecimento da função.
MONTADOR 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.
VENDEDOR (A) EXTERNO - MÓVEIS
PROJETADOS
Desejável estar cursando ensino superior ou

técnico em Designer ou arquitetura ou curso

de designer de interiores.
VENDEDOR (A) EXTERNO - SETOR
ALiMENTiclO
6nsino Médio Completo. Noções de vendas
externas.
VIGilANTE
Desejável conhecimento na função.
Disponibilidade para atuar no terceiro turno na

cidade de Guaramirim.
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www.back.com.br
sexta-Ieira das 8:00 as 11:30 e das 13'30

. de segunda a .

s 17.
orário de atendimento. .

.

VAGAS URGENTES!!! VAGAS PARA JARAGUÁ DO SULselecao.jaraguadosul@back.com.br

AUXILIAR DE INSTALAÇÃO - URGENTE - com conheci- materiais plásticos.
mentos em instalação, programação de telefonia e rede. OPERADOR DE INJETORA - Ensino fundamental
AUXILIAR DE PRODUÇÃO / LAMINADOR - URGENTE completo. Conhecimento na função em indústria de
- Conhecimento em laminação de fibra de vidro. materiais plásticos.
AUXILIAR TÉCNICO - URGENTE - com conhecimento PROJ ETISTA - E nsi no médio campi eta.
na área de CFTV , interfones e portão eletrônico. Conhecimento em Solid Works, Auto Cad e projetos de
CALDEIREIRO - Ensino fundamental completo. máquinas para indústria metalúrgica.
Conhecimento com indústria metal mecânica. SERVENTE DE LIMPEZA - Para trabalhar no período
CALDEIRISTA - Énsino fundamental completo. vespertino. Residir nos bairros Nova Brasília, Vila

Experiência com operação de caldeira a vapor com Lenzi, Vila Nova ou Jaraguá Esquerdo.
abastecimento manual ou informatizado. SOLDADOR - Curso profissionalizante em solda ou

FRESADOR - URGENTE - Ensino fundamental caldeiraria. Desejável ter noções de mecânica,
completo. Conhecimento em leitura e interpretação de pneumática, hidráulica e desenho. Conhecimento em

desenho técnico e fresa convencional. Horário normal. solda oxiacetilênica, elétrica e mig.
INSTALADOR DE SOM AUTOMOTIVO - URGENTE � TECELÃO - Conhecimento em tear circular ou

Conhecimento em instalação elétrica. Horário retilíneo.
comercial. TELEMARKfTlNG - Ensino, médio completo.
M ECÂN I CO DE MAN UTEN çÃO DIES EL - Conhecimento naárea detelevendas ativo e receptivo.
Conhecimento com manutenção de máquinas TORNEIRO MECÂNICO - Ensino fundamental
agríCOlas. completo. Conhecimento em leitura e interpretação de

MOTQRISTA - Ensino médio completo, CNH AC desenho técnico e torno convencional.

permanente, curso de operador de empilhadeira. VENDEDOR / BALCONISTA - Ensino médio completo.
OPERADOR DE EXTRUSORA - Ensino fundamental Desejável facilidade no atendimento ao cliente,
completo. Conhecimento na função em indÚstria de iniciativa e boa comunicação verbal.

Rua Victor Gaulke, nO 70, bairro Czerniewicz, próximo à SCAR e Hospital.Jaraguá.

MATRíCULAS ABERTAS:
FAÇA A SUA ESCOLHA!

. E AUMENTE A SUA RENDA!

ESCOLA DE CABELEIREIRO ClEM SAHB -

JARAGUÁ DO SUL/SC
Certificado reconhecido pela Secretaria
Estadual da Educação Portaria E n° 186

28/12/1999 - Registro n° 4480

IMAGEM PESSOAL:
- Cabeleireiro - Estética Facial e Corporal
- Manicure e Pedicure - Unhas Artísticas
- Depilação - Maquiagem

TÉCNICAS DE MASSAGEM:
- Qualificação em Massoterapia
- Shiatsu
- Quiropraxia
- Massagem na Cadeira Ergonômica

ORATÓRIA 1- Comunicação Verbal
Objetivo: Preparar o participante para se comunicar em público com eficiência utilizando as

técnicas de comunicação e recursos audiovisuais.
Período: 12, 19, 26 de Julho e Q2 de Agosto de 2008

Horário: 8h as 12h - sábados (sendo que no dia 02/agosto será no horário das 8h as 11.11)

TÉCNICO EM ALIMENTOS
Objetivo: Preparar o aluno para integrar uma equipe que desenvolve ações nas áreas de

fabricação, armazenamento, transporte, higienização e comercialização de produtos
alimentícios; podendo desempenhar suas funções em indústrias alimentícias bem como em

hotéis, restaurantes, panificadoras, .confeitarias, supermercados, hospitais, bares e similares.
Início: 07 de Julho de 2008

Horário: 8h às 11 h - 2a a 6a feira

TÉCNICO EM ENFERMAGEM
Objetivo: Formar profissionais para atuar na área da saúde com capacidade de trabalhar

para o bem estar físico e emocional do ser humano, visando a ética e os valores que
permeiam esta profissão.

Início: 21 de Julho de 2008
Horário: 19h às 22h - 2a a 6a feira

,
SOLIDWORKS AVANÇADO

Objetivo: Aperfeiçoar profissionais da área Mecânica ou Design no desenvolvimento

avançado de representações 3D de projetos no SOLIDWORKS para construir formas livres,
modelagem, montar peças de metal em folha e detalhamento avançado de peças. O
enfoque deste curso está em: desenvolvimento de múltiplos corpos, formas livres,

montagens, chapas e detalhamentos.
Perlodo; 12 de Julho a 18 de Outubro de 2008

Horário: 8h às 12h .. sábados'

3275-8400
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Imagens meramente ilustrativas

Computadorlntel Core Duo E2180 2.0Ghz
Placa mãe com som video e rede on board
HO 160GB Sata 7200RPM
1 GB de memória OOR2
Gravador e leitor de CO e OVO
Kit Gabinete cf fonte ATX
Teclado Multimídia, Mouse óptico e

Caixas de som

Estabilizador 300VA
.

Monitor LCD 17" Samsung 740B

• CARTÕES DE VISITA· CARIMBOS· FLYER'S' PANFLETOS·

.

CARIMBOS DE
MADEIRA A PARTIR

3,90 CARIMBOS
TOMÁTICOS

PARTIR

R$ 12,90

(047)-327·3-6433
dwccrimbostgrhotmnil.com

dwcarimbos@brturbo.com.br

Office Avançado
Word, Excel, PowerPoint

AutoCAD
20· Básico, 3D - Avançado

Editoração Gráfica
CorelOraw, Pholoshop

SolidWorks
Skelchs, Features,
Assembles, DrawingsSecretária Administrativa

120h/aula

Assistente Administrativa
120h/aula

Manutenção de Computadores
64h/aula

RH I Departamento Pessoal

Web Designer
Flash, Oreamweaver,
Fireworks, Publicação FTP

KIDS
o Computador, Cuidados,
Softwares,lntemet

Web Master
HTML, ASP I PHP

SEJA TÉCNICO EM COMPUTADORES

CURSO DE MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE PCs

fj�Q�!Q£QI�!1
Rua: Epitácio Pessoa, 85 - Centro

Maiores Informações
Fone: 3055�2021

OPORTUNIDADE ÚNICA
Tenha seu próprio negócio em casa,

obtendo no primeiro mês çamos 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

PRECISA-SE VENDEDORIA

Possuir moto para
atendimento Jar,aguá,doisOI

e Guaramirim.

Remuneração compatível
com a função.

Mandar Currículon para
Inesdmg@hotmail.com

Seja um Consultor de Vendas Atuação em .Jaraguá do Sul

Pré-requísftos Oferecemos

•

I
EMPRESAS

. Conhecimentos na área - Treinamento
Corporativa de vendas - Possibilidade de Ótimos
(TIMIVIVO/BRT/CLARO) rendimentos

- Boa comunicação - Bonificação e Premiação
- Preferencialmente com por metas alçançadas.

Veículo
-

Interessados(as) enviar Curriculum

para rh@dbtelecom.com.br ou

entrar em contato pelo fone (47) 3525 - 3699

n ..
·..,IUIL
�
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CANTINHO ANIMAL-----------

A mais completa linha estética para o seu

animalzinho de estimação voci encontra aqui•••
r-r-'t-'-t--I--+--+-'

...

Hidratação de chocolate Escova luminosa Cauterização de Pêlos

Apliquei e mal Apli(a�ão de Chaton

j\rvlICAO
CLiNICA VETERINARIA

3372-2614
Rua Bernardo Dornbusch, 2181 - Vila Laia

(47) 3370-1645

c.ari'il baby d�lIyVENDE-SE
FILHOTES DE CHOW

CHOW LINHAGEM
AMERICANA

DUJ\S FEMEAS E
TRES MACHOS

NASCIDOS
09/06/2008'

FONE: 8821 6103

ttcl
. 'I�

fj I.. O.".\L� .&1&
PETSHOP

Preços imperdíveis
em toda linha SOCIL

• Adestramento de cães' Hospedagem
* Banho e Tosa' Pet Shop' Creche para cães

• Passeio com cães' Venda de filhotes

3275·3560
Rua Fritz Bartel sin - CEP 89256-120 -IBaepenoi - Jal agua do Sul - SC

- --- -----

Rua Waldemar Grubba, 1389 - Vila Baependi

Ou
HOSPITAL - CLiNICA VETERINÁRIA - PET SHOP - CANIL

Animais de Estimação
Os animais de estimação como o próprio nome diz, são animais que
escolhemos para participar do convívio familiar. fazer parte de nossa

vida.

Para que esse convívio seja harmonioso e prazeroso para ambas as

partes, existem alguns cuidados-que devem sertornados.
Inicia-se pela escolha do filhote, que deve ser avaliado quanto a raça,
porte quando adulto, temperamento e finalidade. Para que não

aconteçam decepções posteriores a aquisição, é preciso que se

avalie também se você está preparado e pronto para assumir a"
responsabilidade de uma vida, que dependerá exclusivamente de
você.

A primeira visita ao médico veterinário é essencial e deve ser feita o

mais breve possível. Somente um profissional habilitado poderá
transmitir-lhe todas as informações necessárias e realizar os

primeiros exames fundamentais para o bem estar do animal e da
família que o recebe.

Exames quanto a endo e ectoparasitas devem ser realizados, além da

avaliação do estado geral do animal. Então deve ser estabelecido um

esquema de everminação e vacinação do filhote.

A primeira everminação é realizada aos 15 dias de idade, repetida aos

30 dias e depois uma vez por mês até os 6 meses de idade. Após
atingir essa idade, os animais devem ser everminados a cada 3
meses para o resto de suas vidas.

Para cães, o esquema de vacinação inicia aos 42 dias de idade, com

a primeira dose de vacina dectupla, que o protege contra as principais
viroses caninas, sobre as quais explicaremos nas matérias
seguintes.
A segunda e terceira dose devem ser feitas com intervalo de 21 dias
entre elas, e depois repetida anualmente.

Segue-se o esquema de vacinação com a vacina de traqueíte
infecciosa canina, seguida por duas doses de vacina contra giardíase
e com 6 meses de idade a vacinação contra raiva.

Em um intervalo de 6 meses após a última dose de vacina dectupla,
se faz uso da vacina contra leptospirose.
Todas essas vacinas devem ser repetidas anualmente para que se

mantenha o nível de anneorpos adequado para que o animal se

encontre imune contra essas doenças.
Para gatos, o"esquema de vacinação inicia-se aos 60 dias de idade,
com a primeira dose de vacina quintupla felina. A segunda e terceira
dose devem ser feitas com intervalo de 30 dias. Com seis meses de
idade realiza-se a vacinação contra raiva. O reforço anual também
vale para os gatos;'
Lembre-se: a prevenção é sempre melhor do que o tratamento

posterior das doenças.
Elizandra R. Gonzaga Mafra - CRMVlSC 2368

.)

Tanity Greschechen - CRMVlSC 2649

Duhan Tarny s

��IA
Duhãri i?tamys®
HOSPITAL - CLiNICA VETERINARIA - PET SHOP - CANIL

3274-8944 I 3275-1141 I 3275-1788

Venda de Filhotes de: Poodle, Bassed
haund, Labrador, Rotweiller, Cocker,

Fox Paulistinha, Husky; Pastor,
Pointer, Cofap, Pequinês, York, São

Bernardo, Scothish Terrier, entre
outros .....

Shopping Center Breithaupt - G1 - Sala Q17

3275·6101

3274-8944 I 3275-1141 I 3275-1788
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---------VARIEDADES O CORREIO DO POVO IESABADO, 5 DE JULHO DE 2008

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.

O namorado Pedro Henrique
deseja felicidades para Mora que

comemorou idade nova ontem.
Parabéns!

Comemorou idade nova

no dia 30/6 Sandra Aparecida
Szirkowski. O namorado Ricardo

manda os parabéns!

Parabéns para Heinz Meier, que
trocou idade no dia 3. Toda sua

família deseja felicidades.

•

Parabéns para Inês Maria Schwirkowsky, que trocou idade
dia 1. Seu esposo Antonio, filhos e neta desejam felicidades.

Parabéns para Guilherme Fachini, que comemorou idade nova dia 3. Quem
manda os parabéns são os pais o irmão e toda sua família e amigos.

A equipe da Secretaria Municipal de

Educação de Corupá, as professoras
do CEI Dona Nina e amigos, mandam
os parabéns para a Diretora Marlene,

que trocou de idade dia 7/6.

A família, filhos nora e neta

desejam felicidades para o Sr.
Pedro Pedrotti, que comemorou

mais um ano de vida dia 28/6.

Muitas felicidades para Vânia
Cristina Grandi, que trocou de

idade no dia 3. Toda sua família
manda os parabéns .

.

Elf! click para a coluna os gan
ha,dores da promoção Dia dos
Namorados O Correio do Povo

curtindo um final de semana no

Hotel·Fazendá Dona Francisca. Na
foto' Harley e Silvia Manske e os

filhos Christian e Alexia.

Na foto Bete Dalago em Angra
. dos Reis, apagou velinhas

no dia 2. Parabéns!

Pinabéns para Demerval Ribeiro,
que trocou idade dia 2. Quem
manda os parabéns são seus

filhos e esp"'c;o.

Aequipeda
Secretaria

de Educação de

Corupá, amigos
efamiliares

parabenizam
Sirlene Morais,
Coordenadora
de Educação

Ambiental, que
fez aniversário

dia 1°.
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QUATRO COISAS
QUE VOCÊ PRECISA

SABER HOJE!

Seletivo Especial
o Seletivo Especial do Univille
(Universidade do Regiáo de Joinvil
Ie )para o curso de Administração
- SBS está com os inscrições aber
tos até a próxima quarto-feira (9).
Os interessados devem 1igar para o

telefone: (47) 3631-9120 ou entrar
em contato através do site www.

univille.br.

Curso de
Oratória

. A Escola de Governo j,yntolPente
com a ADH (Assessoria de Oesen
volvimento Humano) do Prefeitura
estão promovendo'o "Curso de Ora
tório Básica" nos dias 8, 15, 22 e

29 de setembro. A coordenadora do
Assessoria, Rosane Vera ministrará

� o curso. Para os interessados, os ins
crições devem ser feitOs otraYés do

,

telefone: (47) 2106 - 82.ta'tou, 9922
.

0249. As vagos sfto aSlf

Solidariedade
Poro colaborar com cinco entidades
assistenciais de Jaraguá do Sul,
está programada uma macarrona

da no dia 19 de julho, o tradicional
Sábado do Solidariedade, a partir
das 11 h30,' no estacionamento G3

.....do Shopping Center B�eithaupt. O
: valor do convite .é de R$ 15. Kren

do obtida com o vendo de ingressos
ser.ó repassado poro os seguintes
entidades: Apae, Amo, Novo Ama
nhá, Rede feminina de Combate
00 Câncer e Coso de Apoio Padr�
Aloísio Boeing.

Galet�,.
A diretoria do Paróquia Evangélico
Luterano de Corupó comunica que
o goleta que estava agendado poro
o dia 20 de julho seró neste sába
do (12), o partir dos 12h. O evento
estó sendo promovido pelo Jardim
de Infância Anita Garibaldi. Para
os interessados, mais informações

� pelo telefone: 3375-11 §3'.
N •

, LOTERIA

CONCURSO N° 337
.

01 - 03 - 04 - 05 - 07
08 - 09 - 10 - 11 - i 2
16 -18 - 19 - 22 - 23

,

QUINA A

CONCURSO N° 1921
23 - 60 - 62 -68 � 80

INOVAÇÃO

15° fESTA ESTADUAL DO COLONO
A 15° festa Estadual' do Colono promovido pelo .Sociedllde ',. Desportiva e

Recreativa Rio'da LuZ II de Jaraguá do Sul inicou ontêfu {4} e vai até do
mingo. O evento acontece no Salão Centenário, que fici! próximo 00 em
Velho Ouerência. A programaçõo conta com bailes, comidastípicas, missas
e apresentações artísticas. Hoje está programado um baile com o Banda
Som Sete, os 22h. Os interessados podem ligar pam es telefones: (47)
3376-4276, 9935-1286, 3370-7330.

--_._- -

r-

I �
Comunica que, a partir do mês de� Julho/2008, oferece a comunidade
de Jaraguá do Sul estrutura gerencial,
com escritório, auditório e depósito
para realização de leilões públicos

L E I L Õ E S Judiciais e Extrajudiciais.

. Evelyn Christine Paul Bauer
Leiloeira Público Oficial

,

Endereço: Rua Santilia Pures Rengel; n° 59, /

Bairro Ilha da Figueira - Jaraguá do SuI/S,C .

Int 3376-2307;.j� ,

Site www.cartaleiloes.com.br

Festa Cata
·

ense do Strudet
;l�� w

A primeiro festa Catarinense do SFltde tece neste domingo no Igreja Santo Estevão, no Bairro
Garibaldi. A te çia com uma missa às 9h;! por panhar o comido típico, terão gpresentações artístiCOS,
como o grupo DURónt!1 que se apresentará às iOh30 e no período do tarde, o Trio Ede.1WéiSs. Às 16h30, os músicos
.de São Bento do Sw sobem 00 palco e encerram o dia. (} almoço custo R$ 15 e ô pedaço de strudel R$ 2,50.

VITRINE----------

DELíCIA

Prêmios
Santander

As inscrições poro os interessados
em concorrer 00 "Prêmio Santander

. de Ciência e Inovação" e 00 "Prêmio
Santander de Empreendedorismo"
estão abertos até o dia n de
agosto. Serõo três etapas regio
nais é uma nacional. A premiação
é no valor de R$ 50 mil poro os

categorias: Indústria, Tecnolo
gia do Informação e Comunicação
e Biotecnologia. Outros informações
através do site: www.universia.com.
br/premiosantander.

EDUCAÇÃO

Congresso
Internacional

O primeiro Congresso Internacional
de Avaliação em Educação está agen
dado paro os dias 8 e 9 de setembro,
no auditório do Univille (Universidade
do Região de Joinville). No final do
evento seró entregue um certificado.
As inscrições devem ser feitos no as

sessoria de eventos do universidade
- sola B2 - ou através do telefone: (47)
3461-9211.

SEMINÁRIO

� L1DERANÇAEMGBfM��
(t�Ü�a) 15.Julho.08 - 19:30h

\..

Auditório do CEJAS

A PALESTRA DE MAIOR
SUCESSO DO BRASil

Assistido ao vivo

pormais
de 1 Milhão

de expedcdores

SEMINÁRIO

TóT[)oS
16.Julho.08 - 19:30h

t:íUÇÔES
ll'l!;ressQs na Secrétariâ

daSCAR
<

e:
executiva

rreinernemc r.:IT!P(l�salia!
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---------COMUNIDADE

É importante manter a rotina dos. filhos mesmo nas férias, mas sem proibir o lazer com os amigos

O QUE VOCÊ PRETENDE FAlER
COM OS FILHOS NAS FÉRIAS?

ODETE GIOVANELA,
42 anos, costureira

"Eles vão ficar em casa. Eu
também procuro levar ao

dentista e ao médico".

FÁTIMA BARBOSA,
37 anos, dona-de-casa

"A gente procura levar na casa

dos amigos e os coleguinhas
também vão lá em casa. Fazer
um lanche e levar num parque".

MARLI STRENNER SCHWALT,
32 anos, costureira

"A minha filha vai ficar com o

irmão mais novo em casa. Eu
pretendo passear com eles".

JANINHA LAUBE,
35 anos, costureira

"Eu estou tentando arrumar

alguém para cuidar deles.
Para eles passearem e apro
veitarem as férias".

ONEIDE CABALHEIRO,
31 anos, costureira

"Ele vai ficar com uma menina
que cuida dele. E no fim-de-se
mana vamos passear".

ROBERTO DOS ANJOS,
42 anos, operador de máquina

, "O meu filho vai passear
na casa da Ífó. Por enquanto
não tenho nada mais .

programado" .

E AGORA?

O CORREIO DO POVO rnSABADO. 5 DE JULHO DE 2008

Férias mudam
rotina dos pais
e das crianças
Alunos do 40 ano participam
de projeto oferecido pela Acijs

Orientações para as férias

JARAGUÁ DO SUL

Crianças e adolescentes es

peravam ansiosos pelo mês de

julho. Em Jaraguá do Sul, o úl
timo dia de aula para os alunos
dos colégios estaduais foi ontem,
com retorno previsto para o dia
28. Já o período de férias dos es

tudantes da rede municipal será
de 21 a 30. Mas, o que fazer com

os filhos nas férias?
Uma opção pode ser o progra

ma Sonho de Férias, promovido
pela Acijs (Centro Empresarial de

Jaraguá do Sul) em parceria com

a Prefeitura - através da Secretaria
de Educação, Corpo de Bombeiros,
Polícia Militar e fujama (fundação
Jaraguaense do Meio Ambiente).

Porém, somente os alunos do
4° ano poderão participar do even

to, que está agendado para os dias
22, 23 e 24 de julho. Conforme a

sub-coordenadora de projetos da
Secretaria de Educação, Denise
da Silva Ribeiro, o objetivo do pro
grama é oporhmizar as crianças
atividades de lazer educativas de
acordo com a idade.

Cinco escolas foram selecio
nadas: Loteamento Amizade,
Machado de Assis, Professora
Gertrudes Milbratz, Professor
Henrique Heise e Professor Ar
naldo Schulz. Segundo Denise,
dentre os critérios utilizados
para selecionar as unidades de
ensino estão: a distância da es

cola até o Centro da cidade e a

carência de atividades de lazer

Fevereiro e julho sõo os meses

que os consultórios de psicologia
e psicopedagogio enchem de pais
que procuram ajuda para os fi
lhos. Segundo a psicóloga e pslco
pedagoga, Krismaira· Rau Marcon,

.

29 �'onos, geralmente nas fé.rias
sõo di.agnosticadas as diHculdo-

e extra-classe.
Para o primeiro dia (22) está

programada uma visita à Unerj
(Centro Universitário de Jaraguá
do Sul), disponibilizando aos

alunos oficinas educativas, brin
cadeiras, além de conhecer a uni
versidade. Na quarta-feira (23),
as crianças poderão fazer trilhas
e participar de palestras sobre
as plantas e meio ambiente, que
serão oferecidas pela Polícia Am
biental de Joinville (_ =n o Proerd
(Programa Educacional de resis
tência às drogas e à violência),
no Parque Malwee. O último dia
(24) uma oficina sobre animais

peçonhentos será ministrada

pela Polícia Militar e uma pales
tra sobre os primeiros socorros

com o Corpo de Bombeiros.
Um ônibus será disponibi

lizado para transportar os alu
nos. Desde 2004, 20 escolas
já participaram do programa.
Nesse período de férias os pro
fessores não terão nenhuma ca

pacitação.
Já para os universitários, con

gressos e palestras são ótimas op
ções. E para não deixar os estu
dos de lado, a professora da ACE

(Associação Catarinense de En

sino) de Joinville, Alba Macha
do recomenda aos acadêmicos
livros e filmes que são referentes
ao curso: ''Em sala de aula o tem

po é curto, por isso eles devem
aproveitar para estudar de uma

forma diferente", enfatiza.

des no aprendizado, porque é. o

período que as. notas aparecem.
Elo recomenda fazer um balanço
do primeiro semestre junto com

os crianças. "É importante manter
o rotina de refeição, os horários
das filhos, mas sem proibir o lazer"

"_com os amigos", ressalto.
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COSTUME
FEIO!!!

Não dó para acreditar. Um homem com

a mania de cheirar axilas de mulheres
foi condenado, durante a semana, a

14 anos de prisão e 18 chicotadas por
um tribunal de Justiça de Cingapura. O
acusado, de 36 anos e que aparente
mente sofre de um transtorno mental,
foi declarado culpado em 23 casos

de assédio a mulheres, das quais se

aproximou para cheirar suas axilas e

tocó-Ias, quando se encontravam em

elevadores ou outros locais públicos.
Eu queria ver ele vir aqui em Jaraguó e

pegar, ao meio-dia, um ônibus lotado
do centro - até um certo bairro aqui
da cidade - para ver o que é cheiro de
sovaco de respeito. Nunca mais ele fa
ria de novo.

DANIEL FONSECA
Sem sombra de dúvidas o aniversarian
te mais festejado de hoje é o amigo e

professor universitório Daniel Fonseca.
Mil vivas.

LEITOR DO DIA
É o meu amigo Gilmar Maurissens, o

Galego, que lê a celune todos os dias
para ficar super ligado no que aconte
ce de interessante na sociedade.

SOCIAL----------:

As dezesete candidatos que estarão, hoje, concorrendo 00 título de
Rainha dos Estudantes, no Baependi, durante o Baile de Férias

TUNEL DO TEMPO
Olha só meus amigos, como o revi
val dos unos 60 e 70 continua cada
dia mais na moda, se a coisa não
desandar, a galera old fashion vai
pensar que os tempos em que a

vida era bela voltaram, com essa lei
da dosagem alcoólica zero. As pesso
as, nas festas, eventos, jantares e até
nos bares, assistindo a uma partida'
de futebol, como nesta quarta-feira,
agora bebem muito pouco ou quase
nada .•,Os que vão de carona aumen

taram de uma maneira consideróvel.
Os que pararam de beber qualquer
coisa, também. Que coisa, não!
Seró por quanto tempo?

.

FQne:.�

1lírió:,<tIí'RJ",� Uí8!-""""E14'
E-I!I<>il�,srOltíll1j"il!��IlÍf"Wlt

SEGREDINHOS A DOIS
Olha só, lá no Bairro Vila Nova, jó
não é mais segredo uns encontros
de fim de tarde em um apartamen
to. A moça, separada já faz algum
tempo, tem recebido um colega de
faculdade para tomar prosseco e

falar dos tempos da universidade.
O detalhe é Que ele se diz bem en

sado e estó.&rabalhando em outra
órea. Seró·que dá para entender
o que eles tanto falam "nesses
encontros"? Se a esposo ciumen
to souber, a relação da "heln da
tarde" azeda!!! Só tomando Minha
Veuve Clicquot Brut para relaxar.

GENTE FINA
• Quem conhece vai concordar co

migo. Aclínio Feder é uma pessoa
a quem o sociedade guaramirense
deve todo o respeito.

• Por favor. Não ousem esquecer
de ligar hoje para Ana Maria Rosa
Scremin. Pois neste sóbado é o dia
dela receber o merecido coro de pa
rabéns. ligue, ela vai adorar.

Joyce Venâncio estréio idade
novo hoje. Mil vivos.

HORÁRIO POLíTICO
Olha só. Segundo um prestigiado ór
gão de pesquisa do país, sobre a pro
paganda no horório gratuito eleitoral,
somente seis por cento dos eleitores
acham que podem mudar o voto com

a componha na televisão. Só falta pes
quisar a porcentagem de eleitores que
foram dormir mais cedo. Ué... por que
tanta briga pelo espaço???

FEIJOADA DO MOA
Para compor o trio musical que em

balará a 70 Fe,ijoada do Moa, que
acontece dia 23 de agosto, no Beiro
Rio, foram contratados os sertanejos
Nicolas & Matheus, super dupla que
foz parte das aberturas de shows de
Zezé di Camargo e Luciano. Eles farão
companhia na festa para a banda Ne
nhum de Nós e os irmãos pagodeiros
Mórcio e Vavá, ex Karameta�e':

TE CONTEI!
.. Daqui pouco, o pOrtir dos 11
horas, rolo no Beira Rio o 1° Co,�
telaço do. clube. Festa promovida
pele-meu amigo Thiago Mattos,
do Mom'ma; Imperdível."f

• Hoje à nOitel no Clube Anéti�fl
Baependi, acontece e tradicio- +

(1ol,J3oile deférias UI escalfio
da Rainha dos Estudantes de
Jaraguá. Eufaço porte do corpo
de jurados.

'. Hoje, mais conh�,cidô Gomo
sóbado; aconte'ce em Joinvílle, a

·patlir dos 12 hora.s, no Botequim
São francisco, g feijoada Free
Way. O festerê çontaró com o

participação do Paulão, pagode ,

com Combinação Perfeito e o,s Djs'
Af'ino e Rodrigo Aguiar.

• '.Neste sóbado, o partir dos 14
horas, no Centro Histórico de

'

JarogUlÍ, acontece seleçãfl de .

en ão devoluntárias do Gavi
de �poio n Vida mantene

dor oProgrômo CVV de Valoriza

çã,o d(rVid(f� .

<,

'tll< No p.�pxjmo dia 12 de julho,
o 0RlJgº·,Pa�lic(). çomanda, no

, Armazém, 0'70 edição do .Festa
do Vinil.

,',III meu abr9ço cheio de
�<�. us pº�iiivgs de hoje vai

pu mjnh(J$!que..ridqramigo; e

bonitano,' Mari,b'O G'Q,bbi, que
,

tambFm lê o cQlung toÓ'os os

;'dias'pgra nC�,r antenado no

"que/i(léo(1te�e .d� Rlelhor em
nosso u'rbe,$Qrris!J:

II O sábio nunca diz tu�º:!o que
'!;�en�a, mas penso sempre ern
tudo\o que diz.

.

• Com essa, fui�
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----------ECONOMIA

Brasil quer exportar
mais para China
BRASíLIA

o governo brasileiro trabalhará para
que as exportações brasileiras para a China
subam para US$ 30 bilhões em 2010, anun

ciou o secretário de Comércio Exterior do
Ministério do Desenvolvimento, Welber
Barral. Segundo ele, as vendas externas

para o país asiático somaram quase US$
15 bilhões em 12 meses até junho de 2008.

Dados do Ministério do Desenvolvimen
to mostram, porém, que o Brasil passou a

ter déficit comercial com a China de 200ô
em diante. Nos seis primeiros meses deste
ano, as exportações do país asiático para
o Brasil superaram as vendas de produtos
brasileiros na China em US$ 1,5 bilhão.

Segundo Barral, a agenda China, que
foi lançada essa semana, é fruto justamen
te destas "mudanças de padrões de comér

cio". Ele não soube dizer se, em 2010, o Bra

sil voltará a ter superávit comercial com a

China com a expectativa de maiores ven

das externas (US$ 30 bilhões naquele ano).
Para intensificar as exportações brasileiras

para a China, o Ministério do Desenvolvi
mento identificou 619 produtos do país,
em 48 setores, que possuem demanda no

país asiático.

LIMPEZA COMPLETA DO
SISTEMA DE INJEÇÃO

a partir de

RS89,90

o que devo
fazer primeiro?LUIZ MARINS, CONSULTOR

E PALESTRANTE

Aqui vai uma sugestão para quem quer dei

xar de perder tempo com coisas acidentais.
Antes de começar o dia, faça um brainstor

ming ou "tempestade de idéias" colocando, sem

ordem alguma, tudo o que você lembrar que
deve fazer.

Em seguida, coloque defronte a cada coisa de

sua lista as letras E (Essencial), I (bnuortante) e

A (Acidental).
Essencial é aquilo que você deve fazer em

primeiro lugar. É o que mais o leva em direção
aos seus objetivos. Importante é aquilo que você

deve fazer, mas só depois que tiver feito o que ha

via antes considerado como essencial. Acidental

é aquilo que você deve fazer, mas só depois que
tiver feito o que havia antes considerado como

O CORREIO DO POVO mSABADO. 5 DE JULHO DE 2008

CARREIRA EM PAUTA

importante e como essencial. Exemplo:
E 1. Fazer o relatório de viagem;
A 2. Comprar espelho novo para o banheiro:
A 3. Levar a roupa no tintureiro;
I. 4. Trocar o óleo do carro;

E 5. Mandar a proposta para a empresa de

Taubaté;
I 6. Revisar o filtro da máquina X

7. Etc.
É claro que só você saberá o que é Essencial,

Importante ou Acidental. Levar a roupa no tin

tureiro poderá ser essencial se você precisar da

quela roupa para uma ocasião especial. Trocar o

óleo do carro poderá ser essencial se ele já esti

ver vencido e assim por diante. Você é o respon
sável pelas suas prioridades.

FÉRIAS SEGURAS CHEVROLET.

ATÉ QUEM VIVE NERVOSO VIAJATRAIQ"u.

Agende já o seu cherk-up grátis

TROCA DE RUlDO DE FREIO

RS49,90
instalado
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COMÉRCIO

Aumenta venda da indústria
Santa Catarina lucra mais nos primeiros cinco meses do ano
FLORIANÓPOLIS

As vendas reais da indús
tria catarinense cresceram

9,88% no acumulado de janei
ro a maio deste áno em relação
ao mesmo período de 2007. O

índice, divulgado pela Fiesc

(Federação das Indústrias), fi-
. cou acima da média nacional
na mesma comparação, cujo
aumento foi de 7,9%, e do in
cremento registrado pelo Esta
do no mesmo período de 2007,
de 8,18%.

Segundo o levantamento
da entidade com 205 médias
e grandes indústrias do Esta
do, os setores que puxaram
o crescimento de janeiro a

maio foram o de alimentos
e bebidas, com alta de 24%.
Já os veículos automotores e

autopeças avançaram 16%.
Os produtos metálicos tive
ram 14% de aceleração, as

máquinas e os equipamentos
alta de 9,93% e produtos têx
teis, crescimento de 9,78%.
As indústrias com pior de
sempenho no ano continuam
sendo as produtoras de ma

deira (queda nas vendas de
25,17% sobre os cinco pri-

. meiros meses de 2007) e de
móveís (redução de 17,45%).

O avanço nos cinco pri
meiros meses do ano ocor

reu mesmo com a queda de
0,80% registrada nas vendas
em maio em relação a abril.
Essa redução foi influencia
da, principalmente, pelo forte

Último fórum foi em Ouro Preto

Fórum discute
papel de museu
FLORIANÓPOLIS

Com o tema "Museus
como agentes de mudança
social e desenvolvimento",
começa na segunda-feira,
dia 7, em Florianópolis/SC,
o 3° Fórum Nacional de Mu
seus. O evento se estende
até a próxima sexta-feira, no

campus da Ufsc (Universi
dade Federal de Santa Cata

rina). O tema foi criado pelo
Departamento de Museus e

Centros Culturais e adotado
por todos os países da Ibero
América.

O fórum é um espaço de
troca de experiências entre
a comunidade museológica,
sociedade civil, museus e ór

gãos de gestão museológica
federais, estaduais e munici

pais Ele permite a delineação
de diretrizes não apenas para
democratizar o acesso às enti
dades, mas também para ge
neralizar o próprio museu.

Durante o encontro se

rão oferecidos mini-cursos
de capacitação em diversas
áreas de atuação. Haverá
também grupos de trabalhos
temáticos para discussão
das diretrizes da Política Na
cional de Museus.

Paralelamente à progra
mação principal, acontece o

r Encontro Nacional de Es
tudantes de Museologia, de
Professores Universitários de

Museologia e o 2° Encontro
Ibero-americano de Museus.
Este reúne representantes de
22 países da Ibero-América.

O Fórum Nacional de Mu
seus é um evento bienal, pro
movido pelo Departamento de
Museus e Centros Culturais,
do Institute do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional
e com apoio da Fundação Ca
tarinense de Cultura.

Setor moveleiro andou na contramão do crescimento e teve retração nas vendas, que baixaram quase 18%

acumulado dos cinco primei
ros meses do ano, no entanto,
o segmento teve aumento de
8,25% sobre o mesmo perío
do do ano passado, em linha
com o resultado médio da in
dústria catarinense.

Apesar do aumento das
vendas, as horas trabalhadas
na produção tiveram redução
de 1,07% no acumulado do
ano em função dos resultados
dos fabricantes de produtos
de madeira (�22,42%), móveis

(-17,45%) e confecções e arti

gos do vestuário (-8,34%).

resultado negativo da indús
tria de confecções e artigos
do vestuário, cujas vendas
caíram 23,28% sobre abril.

O período entre coleções e

a redução dos pedidos para
exportação se refletiram em

menor volume de vendas. No

Estado recebe R$ 2 mi para o turismo
Trecho vai ligar as serras gaúcha e catarinense. Objetivo é aumentar visitação

BOM JARDIM DA SERRA visa com o Rio Grande do SuL
O ministro do Turismo, Luiz O trecho em território gaúcho

Barretto, liberou R$ 2 milhões será construído a partir de'
para a estrada que vai ligar as convênio com o governo do
regiões serranas de Santa Cata- Estado, e os recursos, origi
rina e dó Rio Grande do Sul. Os nários de emendas parlamen
recursos são provenientes de ?

tares, também estão previstos
emenda ao Orçamento Geral da no orçamento. do Ministério
União' apresentada pela sena- do Turismo deste ano.

dora Idelí Salvatti (PT-SC). ''É uma obra muito impor-
A construção será dividida tante, que vai possibilitar um

'5. em duas etapas. ,A primeira
.

grande desenvplvimento local, .

g será realizada em Santa' Ca- . permitindo o aumento do fluxo
� tarína, .no município de Bom de turistas, movimentando as

[ardim da Serra, e vai até a di- áreas da hotelaria, artesanato

e gastronomia", destacou o mi
nistro. Barretto ainda lembrou
outros investimentos feitos

pelo governo federal em Santa
Catarina: a duplicação da BR

101, uma antiga reivindicação
da população, e os mais de R$ 9
milhões repassados pelo órgão
governamental para os muni

cípios da serra catarinense em

maio deste ano.

O município de Bom Jardim
da Serra tem como 'principal
ponto turístico a estrada da Ser
ra do Rio do Rastro.

.

Minisiro: obra para turismo
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Salório pago
fora do piso

Em 12 Estados, professo
res recebem salários abaixo
do piso nacional de R$ 950,
aprovado quarta-feira (2) no

Senado. A maioria é de do
centes formados em ensino
médio, mas que dão aulas

para todos os níveis. Segundo
um estudo da CNTE (Confe
deração Nacional dos Traba
lhadores em Educação), no

Ceará, Pernambuco, Santa
Catarina e Sergipe, aqueles
com curso superior recebem
menos que o novo piso.

Conforme a pesquisa, 14

dos 27 Estados, têm jornada
de 40 horas semanais, men

cionadas no projeto de lei

para receber o piso. Na opi
nião do senador Cristovam

Buarque (PDT-DF), autor do

projeto, os Estados e muni

cípios devem pagar o piso
salarial proporcional parà
jornadas menores.

Em determinadas regiões
do país, contando as gratifi
cações e prêmios, a remune

ração do professor não chega
ao novo piso. O menor regis
trado é no Ceará, em que o

salário de um profissional
formado em ensino médio, .

com gratificações, é de R$
577,44. "Os governos podem
optar por incorporar as gra
tificações e chegar ao piso,
nos casos em que isso ocor

re", diz Cristovam.
O Ministério da Educa-

,

ção (MEC) divulgou quinta
feira que cerca de 800 mil

professores da educação
básica, em início de carrei
ra, teriam seus salários au

mentados. Isso representa
40% da categoria.

SINAL VERMELHO
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Saúde das mulheres defidente
10% das brasileiras têm dificuldades de cuidar dos filhos
BRASíLIA

A terceira Pesquisa Nacio
nal de Demografia em Saúde
(PNDS) foi apresentada na úl
tima quinta-feira em Brasília
e apontou que 10% das mu

-lheres brasileiras - cerca de
10 milhões de pessoas - têm
dificuldades de cuidar de si
e de seus filhos e ter acesso

às políticas públicas de saú
de por - falta de escolaridade
básica. O problema de saúde
de uma parcela do sexo femi-'
nino é por falta de educação.
E o governo não sabe como

chegar até o grupo, que não

consegue ler uma cartilha
educativa ou não entende o

que o médico explica.
O estudo feito pelo Cebrap

(Centro Brasileiro de Análise
e Planejamento) com o apoio
do Ministério da Saúde infor
mou que entre 1996 a 2006
a mortalidade infantil caiu
44%. Apenas 3,6% das mu

lheres não têm acesso a con

sulta pré-natal, e a desnutri
ção aguda das crianças está
em 1,6%, abaixo do limite de
referência da OMS (Organi
zação Mundial da Saúde). Há
mais mulheres com acesso a

métodos anticoncepcionais e

medicamentos, além de tra
tamento em hospitais.

Aquelas que não têm
acesso à escola transmitem
os problemas para os filhos.
O direito de escolher ter os

filhos é difícil para as mu-

Instituição conceituada no

ensino a distância contrata

VENDEDORES.
. Possibilidade de ótimos ganhos.
lnteressados enviar currículo para

o e-mail: comercial@assevali.com.br. -

Telefone para contato:(47) 3330-5100.

Por falta de escolaridade básica 10% das brasileiras têm saúde deficiente e isso se reflete nos filhos

lheres com menor escolari
dade, basta ver as diferenças

nas taxas de fecundidade.

Enquanto, aquelas com mais

estudos têm um filho em

média, - inferior até mesmo

à taxa de reposição da po
pulação -, que é de dois fi
lhos - mulheres que nunca

freqüentaram a escola têm,
em média, 4,2 filhos. Ainda
uma parte não desprezível
dos filhos dessas mulheres
(16,6%) sofre de desnutri
ção crônica, um problema
que não mata, mas afeta o

desenvolvimento da crian

ça, sua capacidade de apren
der e de reagir a doenças.

CNH deve-ser atualizada
Motoristas devem comparecer na Ciretran com documentos

A Gerência de Habilita
ção de Condutores do De

tran/SC informa aos portado
res da CNH sem foto, que o

Contran (Conselho Nacional
de Trânsito) determinou o

recadastramento dos moto

ristas até 10 de agosto nos

Departamentos Estaduais de
Trânsito (Detrans). A medi
da tem como objetivo, tirar
de circulação as carteiras de

habilitação emitidas antes de
199'7; quando entrou em vi

gor o modelo novo, com foto

do condutor.

EXIGÊNCIA
Para atender à determi

nação, os interessados de
vem comparecer na Ciretran

(Circunscrição Regional de
Trânsito) com jurisdição so

bre o município de domicílio
ou residência do portador
da carteira, levando cópia
da CNH antiga, da cédula de
indentidade, do CPF e de um

comprovante de residência.
Os condutores, com exa-

mes de sanidade física e

mental que venceram em 13
de maio, devem recadastrar
no prazo de até 30 dias após
o vencimento, por exemplo,
se o exame médico vai ven

cer no dia l°de janeiro de
2011, o motorista pode fa
zer o recadastramento até o

dia 31 de janeiro de 2011.
Se o recadastramento não'
for feito até a data estabeleci
da, O condutor terá de passar.
por um novo processo de há-

.

bilitação.
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McCain defende muro em fronteira
-

Republicano diz que EUA devem adotar programa de trabalho para latinos
CIDADE DO MÉXICO

O candidato republicano à
Presidência dos Estados Uni
dos, John McCain, defendeu a

construção de um muro e de
barreiras virtuais na fronteira
com o México para reforçar a

segurança, mas também disse
ser favorável à adoção em de
um programa de trabalho tem

porário com a América Latina
no seu país.

Em visita ao México, McCain
reafirmou o apoio de Washing
ton à luta contra o narcotráfico
naquela nação latino-america
na. O candidato republicano
reconheceu que os EUA devem

.
fazer mais para controlar o trá
fico de armas em direção ao ter

ritório mexicano.
Além disso, McCain propôs

que seu país inicie um progra
ma de trabalho temporário com

a América Latina. ''A curto pra
zo, os EUA, o México e outros

países do hemisfério necessi
tam de um programa de traba
lho temporário, mas que seja
verificável com documentos
biométricos provados com cui
dado, e que não possam ser fal-

Ubertação pode
ter sido paga

sifícados", explicou McCain.
O republicano assegurou

que primeiro é necessário re

forçar a segurança na fronteira
com o México, antes de discutir
uma reforma que atenda a imi

gração de latino-americanos aos

EUA, onde se calcula vivem 12

milhões de imigrantes ilegais, a

metade deles mexicanos.
Sobre isso, o senador consi

derou que os EUA e o México
devem aumentar a segurança
na linha fronteiriça, o que, em

sua opinião, "requereria alguns
muros, barreiras virtuais e equi
pamentos de alta tecnologia".

Por outro lado, o político re

publicano celebrou a aprovação
da Iniciativa Mérida, um plano
de apoio norte-americano con

tra o narcotráfico no México,
que permitirá ao país desfru
tar de quase US$ 400 milhões

para comprar equipamentos
e capacitar agentes. A iniciati
va "pode ser mais importante
que nenhum outro acordo que
tenhamos assinado (México e

EUA)", defendeu McCain.

AGÊNCIA ESTADO Candidato republicano, John McCoin, fala em segurança com muros e barreiros virtuais em fronteiro

.' Primeiro vôo direto da China
em -60 anos chega a Taiwan

GENEBRA

Dirigentes da guerrilha
das Farc (Forças Armadas Re
volucionárias da Colômbia)
teriam recebido milhões de
dólares para liberar a franco
colombiana Ingrid Betancourt
e outros 14 reféns, afirma a

Rádio Suíça Romanda (RSR).
"Os 15 reféns foram compra
dos na realidade a preço forte.

Depois disso toda a operação
foi uma encenação", afirmou
a rádio pública.

Quase US$ 20 milhões
foram entregues aos seqües
tradores, segundo a RSR,
que cita uma "fonte ligada aos

acontecimentos, confiável e

testada em reiteradas ocasiões
nos últimos anos".A emisso-

. ra acrescentou que os Estados
Unidos estiveram na "origem
da transação". Nos últimos
anos, a Suíça atuou ao lado de

_

Espanha e França emuma mis-
- -

são de mediação com as Farc. Vôo entre China e Taiwan marco novo começo nos relações entre os rivais

PEQUIM
O primeiro vôo comercial

direto da China para Taiwan
em quase 60 anos começou
a operar ontem. Um avião da
China Southern Airlines, pro
veniente de Cantão, no sul da
China, pousou no aeroporto da

capital de Taiwan, Taipé, com

cerca de 250 passageiros a bor
do. Na chegada, os passageiros
foram recebidos com música e

dança. Ao mesmo tempo, outro
avião fazia o caminho inverso,
de Taipé a Xangai. _

O início dos vôos foi consi
derado um marco nas relações
entre os dois lados, separados
após a guerra civil de 1949. Até

agora, os vôos diretos .estavam
• limitados a quatro períodos de

férias por ano. Fora dessa tem

-parada, os - turistas tinham de
- viajar via Hong Kong OJi Macau ..

Um acordo firmado no mês

passado permitiu a realização

de vôos diretos regulares.
As relações entre os dois

lados começaram a melhorar

depois da posse do novo pre
sidente de Taiwan, Ma Ying
[eou. em maio, com a promes
sa de estreitar os laços com

a China. A China considera
Taiwan parte de seu território,
embora ambos tenham sido

governados de maneira sepa
rada desde 1949.

No acordo firmado em ju
nho para o início dos vôos di
retos, também foi estabelecido

que a China vai permitir a vi
sita de 3 mil cidadãos chineses

por dia a Taiwan a partir de 18
de julho. O governo de Taiwan

espera que o aumento no flu
.xo de visitantes beneficie a

economia local. Também há a

expectatíva de que os vôos di
retos, por enquanto limitados
aos finais de semana, passem
a ser diários em breve.
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JARAGUÁ DO SUL

A Sociedade Esportiva e

Recreativa Guarany é mais um

clube de Jaraguá do Sul que
nasceu da sociedade de tiro. A
entidade foi criada no ano de
1930 e o time de futebol surgiu
apenas em 1980, com a inicia
tiva dos membros da própria
sociedade. O clube começou
a conquistar títulos importan
tes somente em 1993 quando
foi campeão dos Veteranos,
o Guarany repetiu o feito em

1995. Mesmo ano que o time

disputou pela primeira vez o

Campeonato Não-Profissional
da za Divisão e levou o título

pelos veteranos,
Mais tarde, em Z005, de

pois de cinco anos sem jogar
em nenhum torneio, o .Cua

rany ficou em 3° lugar. na

Segundona pelos titulares e

conquistou o vice-campeona-

-----�----ESPORTE

Campo do Guarany é um dos mais tradicionais da região e receberá os jogos da equipe na Segundona

Guarany prepara o

retorno aos campos
Campeão em 2006" time se afastou em 2007

ESPECIAL SEGUNDONA

to nos aspirantes. Em Z006 foi
campeão da Segunda Divisão.
Como o time obrigatoriamente
teria que subir para a Primei
ra Divisão, a diretoria do clu
be optou por não participar e

passou o ano de Z007 parado.
O presidente do Guarany, .

Ademir Cezar Corrêa, disse
que o time vai voltar para dis
putar de igual para igual. "O
nosso objetivo é montar um

time para competir. A Segun
dona é um dos melhores cam

peonatos, são 16 clubes que
virão forte e que estão há tem

po competindo", considerou.
O Guarany está na disputa

de dois campeonatos, por isso
entrará com um time misto no

começo dá competição. "Es-.
tamos nas quartas-de-final da
Taça Pomerode e disputando
o Interbairros", observou Cor
rêa, para depois acrescentar

que o Guarany está disputan
do o campeonato de Pomerode
pelo-Noite a Fora.

Segundo Corrêa o trunfo
da equipe para esta edição da
Segundona é o fator campo.
"Nossa torcida sempre ajudou
e este ano não será diferente,
os moradores prestigiam bas
tante e o time tem muita garra
para vencer", finalizou.

GENIELLI RODRIGUES

TíTULOS
• Campeão dos Veteranos 93 e 95
• Campeonato do 20 Divisão 1995

e 2006
• Vice-campeão do 20 Divisão

Aspirantes 1995

LOCAL DOS JOGOS·
• Campo do Guarani Rio do Luz II, no

Sociedade Guarani

O CORREIO DO POVO fIISABADO. 5 DE JULHO DE 2008

Natação
Dez atletas do equipe Urbono/FME estão em Porto Alegre (RS),
onde disputam o Campeonato Sul-Brasileiro Infanto-Juvenil de
Notação. Os joroguoenses têm o oportunidade de avaliar o tra
balho feito durante o primeiro semestre. No infantil. será uma

boa prévio para os disputas do Olesc. A competição é também o

último seletivo poro montar o Seleção Cotorinense que disputará
o Troféu Chico Piscina Internacional. em outubro.

CICLISMO EM JARAGUÁ
" Oepois de 13 anos, j�Joguá �o Sul volto o recebe, uma etop� do
'Ranking Cotorinénse de Ciclismo. No dia 20 de julho acontecerá o

tOa etapa do competição, com largado no Ruo Domingosdo Novo, em

frente à Studio FM. A novidade no prova será o categoria "pratos do
coso", onde quõlquer pessoa poderá competir, desde que tenho uma

bicicleta com marcho. Uma boa novidade.

JASC
Concórdia já anunciou que quer sediar os Jogos Abertos de Santo Ca
tarina no ano que vem. A cidade locol'izodo no Oeste CôtQriº�nse, já
recebeu o principal cOl11petição poliesportiva de Santo Catarina em

1970,84 e 97. Será urn. grande desafio, poro o cidade que tem uma
boa tradição no xadrez e no atletismo, além de sempre ter uma equipe
"incomodando" nos modalidades coletivos.

UNIFORMES
Foram repassados nesta semana, poro os 1,1 mil alunos de 19 escolas,
o� uniformes dos pól�s de basquete, mantidos pelo Ajo� em parceria
com o Weg. Além dos cgjnisetps, foram distribuídos tOl,llbém mate-
riais esportivos po Qamentos. O trabalho des escalinhos .de
bosr,uete é, QQ Iodo el, um dos que mais rends frutos 0t�.b�je. E
foram até modelos no implantação do PEC/PAF/Segundo Tempo:

.

INTERBAIRROS
Neste domingo acontece, no campo do Cruz de Moita, o semifinal do
4° Torneio Interboirros. Às 13h30 jogam Cruz de Malta e Rio Cerro 1

,

e, no seqüência, Grêmio Garibaldi e Rio Cerro 2. A final já tem doto e

locol- dia 12 de julho, no campo do Grêmio Garibaldi. As oito equipes
participantes orgQnizQm,!.p(J�o depQis do decisõo, um baHe de integra
ção, onde o lucro serd dMqido entr� todos.
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LIGA FUTSAL

ESPORTE----------

Falcão comanda vitória da Malwee
Tnne goleouTeresópolis por 6xO na noite em que a empresa completou 40 anos
JARAGUÁ DO SUL

A Malwee Futsal estava mes

mo inspirada na noite em que a

patrocinadora do time completa
va 40 anos de fundação. Os joga
dores homenagearam a empresa
com um grande espetáculo em

quadra e a primeira vitória na se

gunda fase, com a goleada de 6xO
em cima do Teresópolis, na Are
naJaraguá. Falcão mareou quatro
vezes e disparou na artilharia da
Liga com 25 gols, sete a mais que
Maicky (Cortiana). O primeiro gol
do craque saiu aos 2'26 com um

chute de média 'distância rasteiro
no canto direito do goleiro Guiga.
O segundo dele foi parecido com

o primeiro, só que desta vez no

canto esquerdo, aos 4'34..
A Malwee dominou pratica

mente todo o primeiro tempo. O
terceiro golfoi anotado por Lení
sio, aos 11'16. Falcão passou e o

pivô deu um toque sutil por cima
do goleiro, 3xO. Os cariocas ten
taram uma reação no final, mas

não conseguiram marcar gols.
No segundo tempo a Malwee
ampliou o placar, de novo, com

a dupla Falcão e Lenísio. Aos

11'57, o camisa 12 passou para
o 10, que virou no meio de dois
marcadores e colocou no fundo
do gol, 4x0.

O quinto foi uma obra prima
de Falcão, que saiu aos 18'09. O

craque dominou a bola na defe
sa, driblou três jogadores e chu
tou no meio das pernas de Guiga.
Para completar a noite inspirada
Falcão fez o sexto gol aos 19'18.

O próximo confronto da
Malwee pela Liga Futsal é na sex

ta-feira, 11, ás 19 horas, contra

Minas, em Belo Horizonte (MG).

GENIELLI RODRIGUES Craque da camisa 12 fez quatro gols e disparou na artilharia da Liga Fl!tsal, sete a mais que o segundo

Pilotos da região disputam
a 6° etapa do Catarinense '

JARAGUÁ DO SUL

O Autódromo Rio Represo,
em São Bento do Sul, será a sede
neste final de semana, 5 e 6 de ju
lho, da 6a etapa do Campeonato
Catarinense de Automobilismo
e promete muita disputa em to
das as categorias. São esperados
cerca de 80 pilotos dos três esta
dos do Sul. Com a primeira me

tade do campeonato já realizada,
agora com a sexta prova, inicia a

segunda fase e cada ponto será

importantíssimo. A briga pela
liderança é intensa em quase to
das as categorias.

Os pilotos da região conti
nuam na briga por pódios. Na
Marcas A Alessandro Coelho

está em 7° com 24 pontos, Kreis

Jr. desistiu da competição para
correr no asfalto. Na Marcas B,
Cristiano Rosa, com 37 pon
tos, está na vice-liderança e vai

brigar pela primeira colocação
com Wruter Schmitz que tern 40

pontos. Na Marcas N está o ja
raguaense melhor posicionado
Thomas Schwartz lidera com

34 pontos. Conforme o piloto, o

objetivo é conseguir o primeiro
lugar nesta etapa para se man

ter firme na liderança. "Vamos

ganhar a prova de qualquer
jeito. Para nós é como se fosse
em casa, pois São Bento do Sul
é mais próximo de Jaraguá do
Sul", comentou Thomas.

Rodada decisiva na Taça Pomerode
Jogos de amanhã definem os quatro times que seguem na competição
JARAGUÁ DO SUL

A rodada de amanhã, com

todos os jogos acontecendo às
15h15, é decisiva para os times

jaraguaense na Taça Pomerode.
São os confrontos de volta, vá
lidos pela segunda fase da com

petição. No clássico local, o Fla

mengo recebe o Atlético ENEC

precisando apenas de um empa
te. Já o time do Estrada Nova pre
cisa vencer, por qualquer placar,
e também ganhar na prorrogação.
Quem vencer pega o Vera Cruz.

.

O Cruz de Malta empatou
em casa o primeiro confronto e

amanhã, em Pomerode, precisa
ganhar do Botafogo para se classí
ficar e enfrentar o Atlético Pome
rodense. Também em Pomerode,
o Vitória precisa reverter a vanta
geni do Caramuru (que venceu
no Rio da Luz por lxO) para ficar
com a vaga. O vencedor pegará o

Água Verde de Pornerode, E, em

casa, o Noite a Fora joga contra o

Tupi de Gaspar, que venceu o jogo
de ida-par 4x3. Quem se classífí
car será o adversário do Floresta.
Nos aspirantes, hoje, jogam Vitó
ria x Cruz de Malta, Caramuru x

Botafogo, Atlético Pomerodense
x Noite a Fora e Atlético ENEC x

Flamengo..

Flamengo joga pelo empate contra o Atlético ENEC, no Bairro Garibaldi
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Olympya com problemas
Notícia boa é o repasse financeiro que o clube recebeu
JARAGUÁ DO SUL

Não bastasse ter de enfren
tar o líder Avaí, fora de casa,
e precisar da vitória para se

classificar sem depender de
outros resultados, o time do
Olympya/Juventus tem ou

tros problemas para solucio
nar. A artilheira da equipe,
Marise, foi expulsa domingo
e não joga amanhã, às 15h,
na Ressacada. A goleira Sa
mara sofreu um acidente de
trabalho e, com machucados
nas mãos, não poderá jogar. A
meia Fernanda saiu lesionada
no confronto contra o Müller
e é dúvida. E Kamila sofreu
uma torção no joelho direito
na decisão da Copa Garcia, no

último sábado.
Mas nem tudo são espinhos

na vida do técnico Luiz Vieira,
.

o Polenta. A goleira Adriana,
recuperada de uma lesão na

boca, chega numa boa hora. A
meia Thaís, que também ficou
fora das duas últimas partidas
por uma contusão na pantur
rilha, pode substituir Fernan
da. E o novo reforço, a meia

Charly, deve começar jogando
contra o Avaí.

Polenta está feliz também
com o repasse através da
Adevi (Associação Despor
tiva Vale do Itapocu), que
vai

.

amenizar as despesas
do Olympya na competição.
"Isso nos traz mais motiva

ção para tentar buscar a vi
tória em Florianópolis", co-

CATARINENSE FEMININO

Olympya/Juventus precisa vencer o Avaí fora de casa e torcer contra o Müller, que joga em Pomerode

mentou o treínador.. O time .para que o Müller não con

jaraguaense precisa vencer o , siga reverter o saldo de gols
Avaí para garantir a -vaga na contra o Guarani, em casa.

segunda fase e ainda torcer Uma combinação de resul-

tados pode deixar três equipes
com 12 pontos e aí o saldo de

gols definiria a classificação.
O Avaí lidera com 12 pontos
e dez gols de saldo e, por isso,
está bem perto da vaga. Olym
pya e Müller estão com nove,
mas as jaraguaenses levam

vantagem - quatro gols de sal
do contra um. Mas o proble
ma é que o time de Pomerode
enfrenta, em casa, o Guarani.

[ustamente o saco de pancada
da chave.

JULIMAR PIVATTO

Flamengo e Cruzeiro de olho na ponta
No outro jogo de hoje, Santos joga em Curitiba querendo sair da zona da degola

DA REDAÇÃO
Três jogos abrem hoje a

nona rodada do Campeonato
Brasileiro da Série A, todos às
18h20. Dois deles chamam a

atenção, envolvendo dois times

pernambucanos e dois que bri

gam pela liderança. No Mara

canã, o Flamengo, que tem 19

8 pontos, recebe o Náutico.. que-
15 rendo confirmar a boa fase em

,� casa. Já o Timbu quer se recu

� perar na competição, onde ca-

i meçou entre os líderes.'
.

Na Ilha do Retiro, o Sport

joga com o Cruzeiro. Depois
de perder em casa para o Fla

mengo, o rubro-negro poderá
ter a estréia do atacante Fuma

gallí, Já o Cruzeiro, que tem
17 pontos, entra em campo
torcendo por um tropeço do
atual líder. O técnico Adilson
Batista deve manter o mesmo

time que empatou com o São
Paulo.

O outro confronto será na

Arena da Baixada, em: Curitiba,
entre Atlético e Santos. O Fu
racão deve ter mudanças para

o jogo. Fahel deve substituir
o suspenso Valencia e Pedro
Oldani pode ser o parceiro de
Marcelo Ramos no ataque. Ou
tra opção pode ser o meia Irênio
e, então, deslocar Ferreira o se

tor ofensivo, junto com Ramos.
O time da Baixada quer sair da
zona de rebaixamento. Ü técni
co Cuca, que queria reforços,
teve o pedido negada pela di
retoria. E o Figueirense recebe'
o Vasco, amanhã no Orlando
Scarpelli, querendo embalar na

competição.
.

O CORREIO DO POVO rnSABADO, 5 DE JULHO DE 2008

9a Rodada
Hoje
18h20 - Atlético PR x Santos
18h20 - Flamengo x Náutico
18h20 - Sport x Cruzeiro
Amanhã
16h - Figueirense x Vasco
16h - Atlético-MG x Palmeiras
16h - Portuguesa x Vitória
16h - Internacional x Coritiba
18h10 - São Paulo x Ipatinga
18h10 - Goiás x Fluminense
18h10 - Botafogo x Grêmio

$�R!E B BRASllEIRÃO
9a Rodada
Hoje
16h10 - Corinthians x São Caetano
16h10 - ABC x Ceará
16h10 - Barueri x Braganlino
20h30 - Marília x Gama

1 a Rodada da 1 a Fase
Amanhã
Grupos 15 e 16
15h - J. ·Malucelli x Caxias-RS
15h - Eng. Beltrão x Inter-SM
15h - Marcílio Dias x Toledo
16h - Brasil-RS x Metropolitano

- TAÇA POME!?ODE
� Jogos de Volta - 2a Fase\í!
� Amanhã (14h45)
� BC)tafogo x Cruz de Malta

Caramuru x Vitória
Flamengo x Atlético ENEC
Noite a Fora x Tupi
Aspirantes
Hoje (14h45)
Vitória x Cruz de Malta
Caramuru x Botafogo
Atlético ENEC x Flamengo
Amanhã (9h30)
Atlético Pomo x Noite a Fora

6a Rodada
Amanhã (15h)
Kindermann x Joinville
Avaí x Olympya
Müller x Guarani

Hoje
19h - Intelli x Carlos Barbosa
19h - Petrópolis x RCG/Banespa
Segunda-feira
19h10 - Atlântico x Unisul (SporTV)

2a Rodada
Hoje (8h)
C. Futuro x Pequeno e a Bola
(Estrela)
Flamengo x Guaramirim (Fla
mengo)
CT Falcão 12 x Botafogo (SER
Menegotti)
M. Travesso x N. Geração (Vila Rau)

CAMPEONATO SÊNIOR
1 � Rodada - Hoje
Campo da Ponte Preta
13h45 - Vitória x Ponte Preta
15h45 - Kiferro x Caxias.
Campo da Vila Lalau
13h45 - Flamengo x Rio Molha
15h45·- Mecânica Taió x Seleto

AMISTOSO
28/6 - Gaspar .

7 de Setembro 1x1 Inter Master
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Faça um Best Drive.

Caplnzol I Caçado< ·1 c..'tibono.1 RiodoS.1 I toge, .1 SiioJdoquim I Jaraguá do Sul Caraguá Auto Elit�''''''Xl'S
.

,'''''OHm '9324""" 1.735>107.. •...�,."'. '93733 ••99
. 47 32746000 Uma relação de confiança.
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