
BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA

SETOR DE SANTA CATf\RINA

O CORREIO D�o
- ,

Jaraguá do Sul e Vale do Itapocu � Fnn-de-semana, 6 e 7 de setembro de 2008 II N° 5.986 III R$ 2,00 III www.ocorreiodopovo.com.br

.. t:'OBBfJO DO NVO

!.,I� hlE!g I
I! -n

L,�_.�,.,."..-..,..; _......,.· ...... _. __ ··,...."..v_�.�.v__._._�J

Usar o pílula do dia seguinte ou ter relação
sexual com diferentes parceiros 00 longo do
adolescência sõo atitudes que fazem porte
do cotidiano do jovem bresllelre de classe

médio com idade entre 13 e 16 anos. Pes

quisa realizado tom 6.308 alunos de esco

las particulares de todo o país revelo que
22% deles já perderam o virgindade. Nesse
universo, de 1.383 jovens, 22,1% disseram

já ter tomado o pílula do dia seguinte paro
prevenir o gravider Além disso, 19% res

ponderam que tiveram relação sexual com

pelo menos cinco parceiros. E 14% fizeram
sexo com alguém que conheceram pelo
internet. No geral, 25% tiveram o primeiro
relação sexual aos 14 anos. A pesquisa foi
realizado no primeiro semestre deste ano

com alunos de 270 escolas particulares .

brasileiros que sõo conveniados 00 Portal
.

Educacional, entidade r(lsponsável pelo
aplicação dos questionários.
Fonte: Jomul du Tarde
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3371.0800 • www.wizardjaragua.com.br

CUnica SorriDent

(/)r. <fIiiago EMDnseff(}Jore{a
('Rp!SC<R411

!.Me.ttft t11lJl1Ipliwtot{C!l1tia .

t£spedamta ell! ImpfantooQlItiit
'Esped.rfutr1 ell! ({'tri%lltia
calliCt!

� --

Rij� .loth Mar,;all\ 100, <::M!m· J&�9\!\l dO) 1M
Ii·m�n; <)lfnl�m&&I@$®MiJ,oWo\.j),

Sala de figurino
do Scar encanto

Manifestação hoje
contra demolição·
Artistas já fizeram o velório e agora preparam
enterro simbólico do Bar Catarinense.

Página 9

Acervo é utilizado para o caracterização dos
personagens vividos pelos artistas de teatro.

Página 15

MUNDO
LITERÁRIO

.,Ire plano.de Isa contesta'

goYemo é lançado versão divulgada
Coligação encabeçada pelo candidato a

prefeito Dionei da Silva (PU apresentou
ontem à imprensa o "Plano�araguá 13".

� ..

Advogadas dos acusados afirmam
que Jonatas Gandolfi agrediu
Amauri da Cost:! para se defender.

�5
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ME TREMO, MAS NÃO
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• CARTÕES DE VISITA' CARIMBOS • FLYER'S • PAt4FLETOS • XEROX • RECARGA DE CARTUCHO
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(047) 3273-6433
'

Rua José Theodoro Ribeiro, 860 - Ilha da Figueira - Jaraguá do Sul

PONTO DE VISTA

Relacionamento com a comunidade

PEDRA SANTANA ALVES,
!'lEiTORA DO CENTRO
UNlifEFlSITÁRIO !:lÊ
JARAGIJÁ DO SUL
-Ui'lERJ

zar parceria com a Justiça Eleitoral no sentido
de oportunizar a professores e estudantes do

campo das ciências contábeis a partícípação
no próximo pleito, por meio de uma atuação
que consiste na análise de documentos dos
candidatos e de suas siglas partidárias. Com
essa. atuação, o estudante tem a chance de
conhecer meandros de um processo eleito
ral, vivenciando na prática o que aprende em
sala ,de aula, além de ter a oportunídade de
exercer seu papel no processo democrático.

Em outra frente, através .da Biblioteca
PadreElemar Scheid, nosso Centro Univer
sitário vem implementando uma ação que
certamente reverterá num ganho cultural
à nossa comunidade. A partir de agora, os
moradores do entorno da UNERJ, poderão

.
se cadastrar como usuários da biblioteca
não apenas como leitores casuais naquele

espaço interno do campus, onde o acesso já
era permitido, mas também para a retirada
de livros. Acreditamos que dessa maneira,
estamosestimulando o hábito da-leitura e

contribuindo para a formação de pessoas
mais críticas em nossa comunidade.

Há muitas outras ações que podem ser

relacionadas no eompromísso social que a

UNERJ firmou há mais de 30 anos, ainda na

condição de Fundação Educacíonal, até sua

consolidação como Centro Uníversítário, -

Do Núcleo de Práticas Jurídicas, que presta
atendimento público, ao Núcleo de Desen
volvimento de Incubação (JaraguaTec) em
parceria com outras instituições, são várias
iniciativas que nos permitem estar lado a

lado com toda a nossa região. Satisfação e

orgulho em estar próximos à comunidade .

Essa é a energia que nos move a cada dia.

Desde sua criação, o Centro Universitá
rio de Jaraguá do Sul tem como um de seus

ideários mais significativos o envolvímen
-to com a comunidade. Da administração
ao 'corpo docente e seus acadêmicos, essa
filosofia tem estado presente em vários mo

mentos, com o objetivo de atuar positiva
mente na construção da cidadania e da res

ponsabilídade social, com cuidado ao meio
ambiente e à qualidade de vida.

,

Recentemente, a Instituição evidenciou
mais uma vez esse compromisso ao formalí-

LISA JAWOSKI, CpREÓGRAFA, PfWfESSORA E PRO!H1TORA

Corta abert� para
quem interessar

Sou Lisa Jawoski, coreógrafa, professora de dança e produ
tora cultural na cidade de Jaraguá do Sul há mais de 10 anos!
Em 6/11/7, encaminhei à SDR de Jaraguá do Sul, um projeto
cultural para análise através do Funcultural.Em abril deste ano,

, recebi a informação da então secretária da SDR, Niura Demar
chi dos Santos, de que meu projeto fora aprovado pelo Conse
lho Regional e que bastava aguardar a carta de captação.

Finalmente, em 1/7/8, foi-me entregue a tão esperada carta

de captação. Em 8/7/8, constatei que o meu projeto simples
mente não existia nos registros do Seitec e sequer havia sido

publicado no Diário Oficial do Estado. No mesmo dia contatei
- MarceloMüller, Gerente de Turismo, Cultura e Esporte da SDR
de Jaraguá do Sul.Disse-me ele que houve um pequeno proble
ma burocrático/administrativo, mas que estava sendo resolvi
do. Resumindo, após várias visitas à SDR e ouvir pretextos esta
pafúrdios, cansei da incompetência: Isso já era final de julho.

No início de agosto, expus o assunto ao atual secretário da
SDR, lia Tironi. Em primeira visita, disse-me que tomaria as

providências para resolver o caso. Emminha segunda aparição,
éle e Marcelo me informaram que alguém do Gabinete do Go
vernador, estaria publicando o projeto na próxima portaria.

'

Contatei o Gabinete do Governador. Veio o primeiro golpe:
Disse ele: '� SDR 'de Jaraguá do Sul não tem mais disponibili
dade de verba, toda sua cota para os projetos já foi utilizada".
Dia 21/8 voltei a procurar lia Tironi. Disse-me ele que relataria
o caso diretamente a Gilmar Knaesel, Secretário de Estado do
Turismo, Cultura e Esporte.

Dia 28/8, o segundo golpe: lia Tironi me informa que,
segundo as palavras de Gilmar Knaesel, projetos culturais
encaminhados por Pessoas 'Físicas e'Pessoas Jurídicas Com
Fins Lucrativos não seriam mais aprovados. Perguntei=E ... ?

Respondeu-me ele, como palavra final: não posso fazer nada.
Transcrevo aqui um pouco do que passei nesses 51 dias que
me cozinharam e que, como tempero final, me apresentaram
um argumento que - pasmem! -, deve ter esgotado o rol de

prerrogativas e justificativas diante da minha insistência. Mui
tas situações nem foram descritas nesse texto, pois me causam
náuseas só de lembrar da exposição e do ridículo.

Pergunto: alguém pode me dizer o que faço com a "carta de

captação" que tenho em mãos?

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

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

Rua Procópio Gomes de Oliveira, 246, CEP 89251·200, Cx. Postal 18. É obrigatório
informar nome completo, profissão, "CPF e

" telefone (" não serão publicados).
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FALA Aí!

" Certamente
ele ia fiGar
mais chato."

PRESIDENTE LULA (PT-SP),
sobre a possibilidade do cantor e

compositor Chico Buarque
filiar-se ao PT.

" Nõo há greve
nos grandes
hospitais

particulares. "
PRESIDENTE LULA (PT-SP),

criticando médicos da rede de saúde
pública que fazem greve por

melhores salários.

"Quem bota

cachaça no dente,
sempre bota mais. "
PRESIDENTE LULA (PT-SP),
em Recife, adniitindo ter usado

cachaça, alho e álcool para minimizar
dores de dentes.

UM'VOTINHO
José OHmpio Tomio (pT) elegeu
se prefeito de Indaia!, no Médio
Vale do Italat em 2004, totalizando
9.133. Atrás dele ficou o candidato
do PMDB, Sérgio Almir dos Santos,
com 9.132 sufrágios. É para se ver

a importância de um único voto nas

eleições municipais em cidades onde
não há segundo turno. No caso todos
os municípios do Itapocll.

Mínimo estadual
Cresce a cobrança de promessa feito pelo governo do Estado durante neg_o
ciações com representantes de sindicatos e centrais de trabalhadores sobre
a implantação do salário mínimo estadual já vigente em elm estados da
Federação. Entretanto, como crio despesas, lá que atinge não só a iniciativa
privada, mas os servidores públicos também, o iniciativa, constitucional
mente, deve partir do Executivo, que não tem dado mostras de vontade po
lítico. Se aplicado os R$ 524 reivindicados, contra o mínimo de R$ 464,72.
anunciados pelo governo federal a partir de l°de fevereiro.Já em 2009 o

benefício atingiria 424 mil trabalhadores diz o deputado Pedro Uczai (PT),
um dos líderes do movimento. O petista entende que recursos existem já que
o Estado anuncio, poro o próximo ano, incentivos fiscais da ordem de R$ 3 .

bilhões para empresas privados.

FUMO
Com doze dos quaremu deputados
candidatos a prefeito, os suplentes
tratam de. animar as sessões da
Assembléia Legislativo. Giancarlo
Tomelin (PSDB) apresentou pro
jeto que proíbe fumar em locais

.

públicos, com mais abrangência
que o lei federal 9294/96. Ele
ironizou o presidente Lula, que
admite o vício e permite o há
bito em seu gabinete. O colega
Jean Kuhlmann' (OEM) vai mais
longe. Quer proibir até os 'fumó
dromos' que existem em muitos
estabelecimentos comerciais e

repartições públicas.

FUI!
"Alguém tinha que fazer alguma
coisa. Arregacei as mangas e

me prontifiquei". Da candidata
Cecília Konell (OEM), explican
do motivo que a levou a acei
tar substituir o marido Ivo no

chapa majoritária com o PSDB.
Ele, aliás, ganhou um minuto do

,

tempo de propaganda de Moacir
Bertoldi (PMDB) came direito de
resposta por ofensas no progra
ma eleitoral gratuito no rádio
-nc segunda-feira passada.
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estaurantel
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(47) 3275·7500
www.saintsebastian.com.br

r.POR QUE SERVEREADOR?
868 (PC DO B)

rio que vou rece�e[
tro horas pOf se

encon óo tão bem rem

gundo:
-

o é um defeito no ser que
eu abomin ; então serei grato 00 povo jaraguaense,

serei dedicado na busca de soluções dos problemas que enfrentam dia (J
dia os moradores de noss'a cidade. Devemos principalmente dar condi
ções poro que as nossas crianças e adolescentes tenham uma educação
de qualidade (e a qualidade começa em cada família), pois serão elas
que manterão e aperfeiçoarão o que hoje está sendo construído.

POIS É 1
Trecho da Cabo Harry Hadlich, entre as ruas Reinoldo RI! n

do Pradi, passou à ter sentido unico. Línguas 'de plantão dizem que a'
mudança atendeu determinação de candidato a vereador, incomodado
que estava com o tráfego em dois sentidos que causava dificuldade para
entrar e sair da garagem de sua casa. A se confirmar o denúncia, o setor
de trânsito da' Prefeitura tem a obrigação moral de investigar.

uns locais de estacionamemo no Centro voltaram, não de for
•.

onda motoristas a
..

um zigue!zague. Defronte ao Itaú,
ma· loja mais o frente, imóvél queseria de um financiadotde.

também. No contramão �e mudança anterior, quando se alegoun e

de se proibir o estacionamento naquela faixa pelo grande fluxo de veícu os.
., . ;

JOGOABERTO
Na terço-feira, 9, o' Rádio Jara'guÓ transmite 00 vivo, do Sindicato dos
Trabalhadores no Indústria �.Q' Vestoprio, debate com os cgndida
refeito de Jaraguá promovi' pelo fô,�um Cultural. Quere.

oP,Qst9 es�eçíficQs
' '.

'cas Ilarâ o área a
s 20 horas, e e abe

Não é verdade que o novo Plano Diretor aprovado pelo Câmara de Ve
readores proíbe o construçóo de novos igrejas em Jaroguá do Sul, COIPO

,;:,. prego um ex-secretário municipal e candidato 00 Legislativo. A regu-
lamentação poro uso religioso ,no que toco o imóveIs é norte(fM pero
"decreto 3.908/99 em seu artigo 10; em pleno vigor desde entãQ;

:EMBALO
ertamente o jogo entre Malwee,� Ulbra/Suzano, hoje, vai reunir to

uma penco de políticos em componha com propostos voltados aos

teso Particularmente, motivou caminhado d9 candidato Moacir It
(PMDB), do coligação Nosso Gente, que começo no ruo Podre

, Jacobs, bairro Vila Lenzi, até 11 Arena, obro do governo dele, lot
mais de oito mil torcedores.
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COMPROMISSO
.

Plano "Jaraguá 13" ganha as ruas
Lançamento aconteceu ontem, durantecoletiva de imprensa no comitê
JARAGUÁ DO SUL

OS candidatos à Prefeitura
da coligação "É a vez do Povo",
Dionei da Silva (Pf') e Humber
to Grassl (PPS), fizeram Ontem o

lançamento oficial do "Plano [a
raguá 13", que já começou a ser

distribuído aos eleitores do mu

nicípio. O documento, com as

principais propostas de governo,
foi apresentado à imprensa du
rante coletiva no comitê eleitoral,
com a presença também dos can
didatos a vereador da coligação.

Segundo Dionei, as propostas
começaram a ser discutidas ain
da no ano passado, em reuniões
com a partícípação dos diversos
setores da sociedade. Os exem

plos de projetos desenvolvidos

pelo PT também foram trazidos
e apresentados por secretários de
outras cidades catarinenses.

Mais que propostas, para o

petista o plano de governo é um

compromisso assumido com a

comunidade. ':.\ população tem

que entender isto, e cobrar", de
fendeu o ex-deputado estadual,
para quem o documento "não é
acabado", namedida em que "na
discussão e na participação vão

surgir outras políticas públicas
que serão implementadas".

Dionei disse que seu gover
no será baseado no tripé parti
cipação popular, transparência
e gestão profissional. Projetos
como o orçamento participa
tivo, o acesso às' informações
públicas e obras em todos os

bairros serão ações primordiais.
"O último investimento público
na Vila Machado aconteceu no

governo de Geraldo Wernin

ghaus", exemplificou, citando,
ainda, a valorização do servidor
de carreira.: "Não vamos trazer
secretários de fora", prometeu.

Candidato' a prefeito pela
quarta vez, o petista também des
tacou algumas novidades no atu
al plano em relação ao da campa
nha em 2004, em parte fruto da

, influência do PPS. Entre elas, o
compromisso com o desenvolvi
mento social, em especial à famí
lia, a realização da Cristian Fest;
congregando as igrejas cristãs, a
Cidade do Idoso, a construção de

quatro parques e a criação do ór
gão de planejamento urbano.

Dionei e Humberto defendem governo com participaçõo popularCAROLINA TOMASELLI

Mesários recebem treinamento' Cecíli� é
·

d
' '.

"

d
deferida

a partir a proXIma segun o
A juíza da 17a Zona Elei-

toral, Patrícia Nolli, .deferiu
o pedido dê registro da can

didatura de Cecília Konell
(DEM) para concorrer ao car

go de prefeito. Foram juntados
todos os documentos exigidos
e o Ministério Público mani
festou-se favorável ao deferi
mento. Não houve nenhuma

impugnação contra ela dentro
do prazo legal A sentença foi
publicada ontem no mural do
cartório eleitoral.

Cecília é candidata a pre
feita pela segunda vez. Nas

eleições de :WOO, disputou o

cargo pela primeira vez, ain
da pelo PMDB. E, em' 2004,
concorreu a vice ao lado de
Dionei da Silva (PT), agora
seu adversário. A psicóloga
encabeça a coligação "Uni
dos por Jaraguá", íntegra
da pelo DEM, PSDB, PDT e

PTB, substituindo o marido,
ex-prefeito Ivo Konell.

Luiz Henrique na final da Liga
o gove,modor Luiz Henrique do Silveira (PMDB) estará hoje em Joróguá do

Sul, poro acompanhar a Final do liga Futsal 2008, entre a Malwee/Jaroguá e a

equipe da Ulbra. O jogo acontece às 13 horas no Arena Joraguá, inaugurada ano

passado, e que recebeu investimentos do governo do Estado da ordem de R$ 5
milhões. Luiz Henrique vem em missão oficial, mos traz, de forma inerente, seu
peso político nesta reto final do componho eleitoral. O candidato do seu partido,
prefeito Moacir Bertoldi, também aproveito o jogo do Molwee para fazer campa
nha. Pelo manhã, realiza uma caminhada pelo Ruo Podre Alberto Jacobs, na Vila
Lenzi, percurso que finoliz,a na Arena Jaraguá, inaugurado no seu governo e onde
torcedores já estarão concentrados para o jogo.

obrigatoriedade tanto' aos tra

balhos no dia da eleição quan
to ao treinamento". .

Os convocados em Jaraguá
do Sul receberão ° treinamen
to na segunda, terça, quarta e

sexta-feira, na parte da manhã
e à tarde, na Acijs (Centro Em

presarial). Já os mesários de Co
rupá, abrangidos pela 87a zona
eleitoral, terão aulas na sexta

feira, no período vespertino, na
Câmara de Vereadores do mu

nicípio. Para as duas cidades,
também haverá aula de reforço
no sábado.

O treinamento para os mesá
rios de Guaramirim acontecerá
em duas etapas, um grupo. na'
próxima segunda-feira e outro
no dia.tê, na Câmara. Os con

vocados deMassaranduba rece
berão as instruções nos dias 15
e 16 e, os de Schroeder, nos dias
17 e 18, ambos nas respectivas
Câmaras de Vereadores.

A partir da próxima segun
da-feira, boa parte dos 1700 me
sários que trabalharão nas 388

seções eleitorais nas cinco ci
dades da região participarão de
um treinamento. As aulas são
destinadas aos presidentes de
mesa e aos primeiros mesários,
que serão divididos em turmas,
de cerca de 30 alunos. Todos
os mesários já foram avisados

quando da convocação.
O treinamento inclui a ca-

. pacitação sobre os procedi
mentos no dia da eleição; o

funcionamento da urna eletrô
nica; orientações que poderão
ser repassadas aos eiertores:
organização da seção eleitoral;
atendimento aos eleitores com
necessidades especiais, entre

outras informações. A chefe
do cartório da 87a zona elei
toral, Simone Ladeira, lembra

Cassuli
V'iV1vv.cassuH,adv,br

s direitos, a
egócios jurídi

Cassuli Advogados AssóciadospABiSC 397i99

Rua Donaldo Gehring, l35 • Fone 47 ;3371 7511 • Fax 47 3275 1820 que "a convocação é uma or

dem judicial e que implica em

-.,
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DEFESA AFIRMA QUE "FOI· FATALIDADE"
. Advogadas garantem quesuspeitos não estavam fazendo racha

r

As advo��das'ao� três suspeitos do assassinatÓ go
pedreiro Arp�uri da çosta, 42ir�c:Js, :nó domingo pas-
sad,p, Luciane Mortâri Zechin!', e Kar idi \7al�
verde Martins, gerantem que os i9vens l'lócentes.
Segundo elas, um dos acusadoS' - jonajas GaldoHi,
21 anos -ter�a d,ado um soco fi ueíxo do pedreiro
dépoJs de ter sHio cortado n por Arr1auri:D�
acareio com a defesa, ele portava alicate encontradCF
no local juutocl'l-0 corpo. Os outros aois acusados s�@
Alecír BernarcH, 23 anos, eGléo Jones Muller, 27

.

,

As advogadas também afírmam que não houve racha
e que cada um dos acusados estava com o seu próprio'
automóvel. Dnerente do relatado pelo filho de Amauri
que presenciou o çrime - Andr�, .de 17 'anos -, adéfesa
diz que os três estariam parados, êm' frente a um bar
qU¥lélo a briga começou. Elas também negam que os

suspeitos te®am consumido bebidas alcoólicas:
Luciano é Karina procuraram a reportagem de O

Correio do Povo e concederam a seguinte entrevista.

O Correio do Povo Qual a ver
são que eles dão para o dia do
crime?

Luciane - Não houve' racha,
não, houve contenda política. Os
sentidos de ruas em que eles e o

.

seu Amauri vieram são opostos. O
início das agressões não partiu dos
três jovens, mas do seu Amauri,
que portava a alicate em mãos.

Karina - Eles estavam parados
conversando na frente da Help,
porque eles iam na Fort Beer (um
bar próximo), mas o lugar estava
fechado. O seu Amauri estava do
outro lado da rua e parou o carro.

Ele desceu com o filho esbravejan
do e com um objeto ria mão, que
os jovens não sabiam o que era.

Seu Amauri dizia "quem é o pro
prietário do Corsa branco que me

fechou"?, mas nenhum deles tinha
umCorsa.

OCP - O que eles estavam fa
zendo antes da discussão?

Karina - Eles foram num ani
versário na Marisol, deixaram
umas colegas no Chopp Clube,
mas não chegaram a entrar e de lá
resolveram vir na Fort Beer. E eles
não haviam ingerido bebidas alco-
ólicas.

.

OCP. - Eles assumem que esta
vam fazendo raclÍa?

Luciane - Essa hipótese não

existiu. Primeiro porque o carro

azul que, segundo informações,
estaria no racha, estava sozinho.
O condutor do carro (Jonatas) foi
levar um amigo e umamenina em
casa e chegou na Fort Beer depois
dos outros dois. Quando o Escort
azul parou, o Gol do Cléo e O' Palio

do Alecir já estavam estacionados,
e aí seu Amauri chegou.

OCP - Como eles explicam a

agressão?
Luciane - Depois da breve dis

cussão (todos estavam na rua), os
jovens pediram para o seu Amau
ri se acalmar e disseram a ele que
não estavam fazendo racha e que
ninguém tinha um Corsa branco.

Karina - De repente, o [onatas
falou assim: "Cara, você está ma

luco, entra no teu carro e vai para
casa". Quando ele terminou essa

frase, o seu Amauri - que durante
todo omomento estava com amão

para trás segurando um objeto -,

tirou a mão de' trás e cortou a tes
ta do [onatas com um objeto, que
eles não sabiam o que era. O corte
foi comprovado através do.exame
do corpo de delito, que foi feito
ontem.

Luciane - Com essa reação,
jogando a mão para cima, ele sim
plesmente acertou um soco no

queixo do seu Amauri, que caiu
sobre o Fusca e caiu no chão, de
bruços, em cima do objeto.

OCP - O seu Amauri bateu a

cabeça?
Luciane - Eles não sabem dizer

porque foimuito rápido. Os outros
dois (Cléo e Alecir) disseram que
não deu tempo de apartar a briga.
O menino (filho do Amauri) não
se envolveu. Ele foi submetido ao

exame de corpo de delito, como os

outros dois jovens, e não foi cons
tatado qualquer tipo de lesão: Os
jovens também não têm nenhum

tipo de ferimento nas mãos, só um
deles afirma sem negar: ele rea-

giu à injusta agressão, quando ele
recebeu a alicàtada na testa. Nós
estamos solicitando à delegada
(Anelize Forster) que esse objeto
seja periciado, afim de averiguar
de quem é o sangue e as digitais
encontradas. Provavelmente o

sangue vai ser do Ionatas.

OCP - E aí os jovens foram
embora?

Luciane - O medo deles foi
tão grande naquele momento que
eles pensaram que o seu Amauri
ia se levantar e que a briga fosse
continuar. Pensando nisso é que o

Alecir, por ser mais novo e o mais
assustado, gritou: "Vamos embora

que esse homem vai se levantar".
Então eles saíram todos em direção
aos seus carros e foram embora.

OCP,- Há informações de que
um dos suspeitos procurou um

hospital no fim-de-semana do. cri
me, com ferimentos nas mãos e fu

giu sem pagar o estacionamento...
Luciane - Não procede.
Karina - Teve uma outra briga

na mesma noite e até prenderam
esse cidadão que estava com feri
mentos namão.

OCP - Eles portavam alguma
barra de ferro?

Luciane-Nada, absolutamente
nada. Por isso estamos aguardando
o exame cadavérico, para mostrar
que não, houve lesão com barra,
a não ser uma lesão contundente
em virtude de um único soco no

queixo, que derrubou o seu Amau
ri, que caiu sobre o Fusca e veio ao

chão. Como ele caiu, se ele bateu
com a cabeça ao cair na calçada,

no chão ou não carro, não se sabe,
eles não sabem explicar pela rapi
dez como tudo aconteceu.

OCP - Eles já conheciam o seu

Amauri ou o filho dele?
Luciane - Nunca viram. Não

sabem sequer o endereço dessa
família, eles não têm noção de
quemseja.

OCp· Segundo a versãopara a
PM, os suspeitos não sabiam que
Amauri tinha monido. Por que
quando ficaram sabendo pela im
prensa, eles não se apresentaram
na delegacia?

Karina - Primeiro porque,
quando souberam do fato, não re
lacionaram esse óbito com o que
aconteceu no sábado. Depois eles·

juntaram as peças e viram que era

o mesmo homem que eles discuti
ram. Mas eles ficaram apavorados
e não sabiam o que fazer.

Luciane - O fato de eles jamais
terem qualquer contato com a de

legacia os deixou desorientados.

OCP - Qual é o trâmite do pro
cesso. agora?

Karina - Iavestígação, inqué
rito policial. Após a conclusão,
o inquérito será disponibilizado
para o Ministério Público oferecer
ou não a denúncia, dentro daquilo
que convencer do que é a conduta
praticada pelos três jovens.

OCP - Quando vocês devem
ter acesso aos laudos?

Luciane - A gente espera até
o final da semana que vem já es

tar com essa documentação em

mãos.

Suspeitos de
furto detidos
JARAGUÁ DO SUL

A Polícia Militar deteve,
na madrugada de ontem, dois
suspeitos de arrombamento e

furto nas empresas Bordare
Bordados e Olho Fatal. Ro

drigo Faria, 26 anos, e Rosálio
Martins de Souza, 35, foram
detidos na Ilha da Figueira,
quando capotaram após per
seguição policial.

.

A PM recebeu a denún
cia de um dos arrombamen
tos por volta das 3h. A porta
principal e um cofre foram ar

rombados depois que o siste
ma de alarme foi desativado.
Os policiais fizeram ronda
nas proximidades e avistaram
dois suspeitos entrando num
Palio com placa de [oínvil
le. Quando a viatura tentou
abordar o veículo, eles fu

giram em alta velocidade e

andaram na contramão por
várias ruas do Centro.

Na Rua José Theodoro Ri

beiro, na ilha da-Figueira, o

Palio capotou depois de coli
dir contra um Gol que tran
sitava no local e contra uma

viatura da PM que partícípa-:
va da ação. Com eles, a polí
cia encontrou cerca de R$ 960
em dinheiro, 330 dólares, 50
euros e R$ 380 em vale refei
ção, além de um pé-de-cabra,
lanternas e chaves de fenda.
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Passaporte para o próprio futuro
Estágio obrigatório é ponto de partida na carreira de recém-formados
jARAGUÁ DO SUL

Quem nunca sonhou em

ter o próprio negócio? Mais do
que isso, trabalhar na área em

, que gosta é o objetivo de todo
profissional. Muitas vezes, uma
idéia que surge nos bancos da
universidade pode ser levada
adiante e servir de degrau para
uma carreira de sucesso. E as-

'

sim que pensa Wilson Eduardo
Rebelo, 23 anos, gr.aduado em

administração pela Unerj. Du
rante o sexto período do curso,

quando iniciou o estágio obri-'
gatório, aproveitou o projeto
para colocar em prática um an

tigo sonho. "Gosto de sair com
os amigos e sempre percebi a '

carência de opções de lazer. em

Jaraguá do Sul. Durante o está

gio, verifiquei a viabilidade de
abrir um bar ou restaurante na

cidade, uma idéia que sempre
tive", explica.

O plano exigiu pesquisa de
mercado, análise de custos e

impulsionou a carreira do, re
cém-formado. Poucas semanas

após o término do curso, Rebe
lo já é sócio de uma empresa de

pesquisa econsultoria e, garan-

te que o sonho de abrir um bar
ou restaurante deve sair do pa
pel em breve. "Quero me esta

belecer na empresa de pesquisa
e daqui a um ou dois anos colo
.car a idéia do bar em prática",
afirma o jovem administrador

que leva do curso a essência do
empreendedorismo: a impor
tância do planejamento.

A história de Rebelo é reali
dade entre 30% dos estudantes
de administração da Unerj, que
na hora do estágio obrigatório
optam pela elaboração do pró
prio plano de negócios, proje
tando a carreira no futuro.

Segundo os professores do

curs!=" a experiência pode servir
também como entrada ou as

censão no mercado de trabalho.
"Muitos são promovidos, trocam
de departamento ou encontram
a área que realmente gostam. É
uma oportunidade de crescimen
to profissional", destaca a profes
sora responsável pelo estágio do
curso de administração e marke

ting da Unerj, Fabiane Aparecida
Medeiros Maiochi.

DEBORA VOLPI
<'

Durante, seminário, acadêmicos relatam experiências vividas no estágio

DICA É ESCOLHER ÁREA QUE MAIS GOSTA
De acordo com especialistas, o mais im

portante na hora de iniciar o programa de
estágio obrigatório é escolher uma área com
a qual o acadêmico se identifique. No caso

dos estudantes de administração, o leque é

grande, já quequalquer organização, grande
ou pequena, precisa da figura do adminis
trador. O Correio do Povo conversou com

uma das coordenadoras do programa de

estágio do curso de administração daUnerj,
,
Fabiane Aparecida Medeiros Maiochi, para
saber como o acadêmico pode aproveitar
esse momento do curso.

dentro da empresa e que ações desempenha
no ambiente de trabalho durante o estágio?

FAMM: A cargahorária vai depender do
objetivo do projeto. Na sexta fase, ele perma
nece algumas horas.na empresa. Entrevista

gestores, identifica os problemas e a partir
das observações, faz um diagnóstico, Na sé
tima fase, ele vai estar aindamais presente e

iniciar o plano de ação. Já na oitava fase, ele
precisa cumprir um total de 1BOliorasi aula
na empresa e na elaboração do projeto.

OCP: E que critérios o aluno deve levar
em conta na hora de escolher a empresa em

que vai realizar o programa de estágio?
FAMM: Grande parte dos alunos já são

trabalhadores e realizam' o estágio na pró
pria empresa. Mas os professores orientam
e ajudam na escolha. Primeiro tem que es-"
colher a área que trará realização pessoal e
crescimento profissional. Toda organização
deve ser administrada. Pode ser uma insti

tuição sem fins lucrativos, um consultório
odontológico, uma empresa. Até um plano de

negócios para uma nova empresa. O estágio é
resultado de tudo que acumulou ao longo do
curso e a área que mais se ídentífíca,

.
O Correio do Povo: Por que o estágio é

tão importante para o futuro do acadêmico?
Fabiane Aparecida Medeiros Maiochi:

O estágio proporciona a relação entre teoria
e prática. O aluno vivencia a organização e

traz um olhar diferente, apresentando su

gestões de.melhorias para a empresa, Os ad
ministradores analisam os resultados e cabe
a organização implantar ou nãoas mudan
ças propostas. O acadêmico é um agentede
mudanças na organização.

'

OCP: Quanto tempo o acadêmico fica

OCP: E que tipo de acompanhamento o
estagiário deve ter durante a realização do
,programa?

FAMM: Os professores atendem indi
vídualmente cada projeto e o sucesso vai

depender do comprometimento do' aluno.
Mas ele conta com a estrutura da universi
dade. Vários proprietários de empresas ou

gerentes acompanham a pesquisa e tam
bém assistem a banca. Já teve caso de aluno
'que foi contratado ou promovido logo após'
a apresentação da banca.

OCP: E as empresas que quiserem par
ticipar do programa de estágio? Como po-

.

dem firmar o convênio com a Unerj?
FAMM: É importante que as grandes

e pequenas empresas participem. O aca

dêmico pode ajudar a empresa a crescer;
com fortalecimento. E a universidade traz
essa contribuição para a. cidade, porque
nós também participamos do crescimento
econômico da região. A empresa que qui
ser receber nossos estagiários pode entrar
em contato, através do setor de estágio, ou
coordenação geral de estágios. O telefone
é 3275 8212.

�
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Amvoli lanço Guio dos Municípios
Cerimônia reuniu autoridades dos sete municípios, convidados e imprensa

,_.
,

JARAGUÁ DO SUL

Prefeitos, vereadores, convi
dados e imprensa -particíparam
do lançamento do Guia dós Mu
nicípios promovido pelaAmvali
(Associação dos Municípios dos
Vale do Itapocu). A cerimônia
aconteceu ontem pela manhã
nas dependências do Restauran
te Gredal, em Jaraguá do Sul. O·
objetivo do guia é promover a

região oferecendo informações
de economia, turismo e utilida
de pública a escolas, órgãos pú
blicos e autoridades.

Segundo o presidente da
Amvali, Dávio Leu, serão distri
buídos mil exemplares com in

formações atualizadas até 30 de

junho de 2007. 'Além de infor

mações gerais, o guia traz tam

bém dados sobre o Executivo e o

Legislativo dos sete municípios
do Vale do Itapocu. O guia será

doado também para bibliotecas,
organizações não governamen
tais e entidades estaduais e mu

nicipais", infoÍmou.
Segundo Alessandro Vargas,

secretário executivo da Amvali,
existe a possibilidade de uma

nova edição ser elaborada no

Jprnalista fala
para mestres
JARAGUÁ DO SUL

''O progresso não é destruir, e
simmanter a que se tern". A frase
resume a postura da jornalista J\,1a-

.

ria Zulmira de Souza, convidada
do Instituto Rã-bugio para integrar
a capacitação de 240 professores

.

da miCI'ClIlBgião. Ontem, ela con

versou com o grupo e, a partir das
próprias experiências, chamou a

atenção dos participantes à preser
vação domeio ambiente.

Responsável pelos principais
programas sobre o assunto na 1V

brasileira, corno o RepórterEm, da
Cultura, a profissional acredita no
potencial transíormador da socie
dade. "Muitos já entenderam que
podem entrar no processo, mas
não sabem de qual fonna atuar.",
constata.

.

Na 'opinião dela, é ne

cessárío ter a consciência de que o
consumo não alimenta e sem o ar

limpo, a água e a terra preparada
para o plantio, nenhuma tecnolo

gia ofurece condições suficientes
de vida ao serhumano.

próximo ano com informações
atualizadas dos novos prefeitos
e vereadores. "Temos a intenção
de aperfeiçoar o livro e dispor à
comunidade registros atuais e

informações precisas. O foco é
consoÍidar a realidade da região
no contexto catarinense proje
tando os sete municípios", res
saltou o secretário Executivo.

O vice-presidente da Amvali,
prefeito Mario Sérgio Peixer, fez
questão de frisar que a associação
tem se consolidado como uma

das mais atuantes do Estado.

ASSOCIAÇÃO
AAmvali completará 30 anos

em2009 e foi idealizada no dia 29
de junho de 1979 em reunião no

Clube Atlético Baependi. A enti
dade foi criada pelos, prefeitos da
época e abrangia os municípios
de Barra Velhà, Corupá, Guara
mirim, Jaraguá do Sul, Massaran- .

duba e Schroeder: O município
de São João do Itaperiú ingressou
na associação somente em janeiro .

de 1993. O site da associação é o '

www.amvali.org.br.

OSNI ALVES Autoridades receberam um exemplar do Guia dos Municípios na cerimônia de lançamento realizada ontem

Cadastro de bois segue até dia
30 de setembro e é obrigatório ..

Em toda Santa Catarina serão cadastrados mais de 3,5 milhões de animais

VALE DO ITAPOCU
Os criadores de bovinos do

Vale do Itapocu têm até o dia
30 deste mês pata fazer ó ca

dastro dos animais que ainda
não receberam os brincos. A
informação é da Cidasc (Com
panhia Integrada de Desenvol
vimento Agrícola de Santa Ca

tarina). A iniciativa faz parte
do Programa de Identificação
de Bovinos do Estado.

Segundo Fernando Rothbar
th, gerente Regional da Cidasc,
a intenção é elevar o padrão
sanitário db rebanho adequan
do-se às exigências sanitárias
internacionais e manter o sta

tus sanitário de Santa Catarina
como zona livre de febre aftosa
sem vacinação e ainda acom

panhar a localização através da
o internet. "Os produtores que
� não se adequarem ao Programa
15 serão penalizados com abate
de animais e restrição a expor-

tações", alerta o gerente.
Fernando ressalta que os

:

produtores devem fazer' o ca

dastro e pegar o kit gratuito
composto de brincos, formulá
rios e um alicate aplicador. No
norte do Estado faltam cadas
trar aproximadamente 20 mil
bovinos e bubalinos. A meta é
fazer a brincagem de cerca de

.
70 mil bovinos em 6.200 pro

.

priedades rurais da região.
O sistema de brincagem

permitirá o monitoramento do
serviço de saúde animal, para
isso, serão utilizados dois brin
cos plásticos para cada orellÍa.
Para realizar o cadastro, os pro
dutores rurais devem procurar
as unidades da Cidasc dos mu
nicípios eiapresentar os seguin
tes documentos: CPF, endereço
completo de onde o produtor
mora e o número de animais
que serão identificados. Infor
mações no (47) 3431-2900.
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Demolição é criticada
Ativistas fazem o enterro simbólico hoje
JARAGUÁ DO SUL

A derrubada da construção
que abrigou o Bar Catarinense,
no Centro de Jaraguá do Sul,
ainda gera polêmica na cidade.
Um grupo de pessoas indignadas
com a demolição, feita na sema

na passada, resolveu demons
trar a opinião de forma crítica,
porém, bem-humorada. Hoje, às
tzh, os ativistas realizam o enter

ro simbólico da edificação, com
direito até ao cortejo fúnebre pela
Avenida Getúlio Vargas e Epitá
cio Pessoa.

A iniciativa começou na

. quarta-feira. Durante três dias,
eles velaram o local. Conforme
a atriz Sandra Baron, o intuito é
revelar a opinião sem qualquer
tipo de agressão. "Serve tam

bém para dizer que não preci
samos ficar sempre de braços

.

cruzados", explica. Para ela, a

destruição do prédio pode ser

comparada ao desaparecimen
to de um álbum de fotografias.
"Só porque cresci, não podem
destruir a minha memória",
complementa.

Já o ator Rubens Franco, que
também integra o grupo, destaca
a necessidade de movimentar a

população jaraguaense, seja em
prol da manutenção da história
do município ou de qualquer _.

outra modalidade de patrimô
nio, como o ecológico. Paralelà
a isso, ainda lembra que a ma

nifestação serve de alerta até
mesmo à administração públi
ca. Ele defende' alterações no

processo de tombamento de
imóveis antigos, concedendo
benefícios aos proprietários. Manifestantes encerraram o

Durante a semana, o promo- velório simbólico do prédio
tor deJustiçaAlexandreSchmitt
dos Santos contestou a ação de
Márcio Rocha, da laVara do Fó
rum da cidade e concessor da li
minar responsável por autorizar
a derrubada. "Lamenta-se que a

decisão, ao colocar na balança o

interesse econômico do particu
lar e a preservação da história e

da cultura do povo de Jaraguá
do Sul, tenha dado mais valor ao
primeiro", destacou.

Quando proferiu o documen
to, o juiz levou em consideração o

fato de o imóvel pertencer, desde a
década de 1980, à empresa Han

gar, administradora dos bens da
família Breithaupt.

<'
KELLY ERDMANN

!�ARISTELA M�NEL
VEREADORA

70.123
,

JARAGUÁ NOSSA GENTE
PiIOa. pse, pv. PMN, PCdoB. Pit PT�.8. psc

Construção
de 1920
A demolição do prédio, ícone histó
rico de Jaroguá do Sul, aconteceu
no dia 29 de agosto. Desde então,
o reportagem do O Correio do Povo
tentou entrar em contato com Bru
nó Breithaupt, diretor do empresa
proprietário do terreno, porém, ele
não foi encontrado e preferiu man

ter o silêncio. O Bar Catarinense foi
construído no década de 1920 aos

moldes do art decó, movimento ar

tístico disseminado no mundo todo
entre 1925 e 1939.

JARAGUÁ DO SUL

WandérWeege
recebe prêmio

o presidente do Malwee Molhos, Wandér Weege, recebe o prêmio Fritz
Müller, no próxiina segundo-feira. O troféu é concedido pelo Fundação Es
tadual do Meio Ambiente em parceria com o Secretario do Desenvolvimento
Econômico Sustentável. O empresário jaraguaense foi escolhido como per
sOJ1alidade do ano. Já o fábrica presidido por ele repete o feito no categoria
"Gestão ambientol aplicado à indústria têxtil". A solenidade, marcado poro
acontecer às 19h30, em Florianópolis, contará com o presença do governa
dor de Santo Catarina, Luiz Henrique do Silveira. A premlnçõoé considerado
uma dos mais importantes do Estado e dá visibilidade às melhores práticos
no controle do poluição expelido dos processos industriais.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



-�-------VARIEDADES
O CORREIO DO POVOH.

SABADO, 6 DE SETEMBRO DE 2008

Desfile interdito
ruas da região

Cerca de ISrnil pessoas devem participar

PÁTRIA

JARAGUÁ DO SUL/REGIÃO
Mesmo sendo domingo, o

ferido que comemora o dia da

independência do Brasil será
lembrado na microrregião.
Os desfiles cívicos aconte

cem todos durante o período
matutino e, juntos, ,envolvem'
quase 15 mil pessoas, entre

alunos e representantes de

grupos e entidades.
Em Jaraguá do Sul, a pro

gramação inicia às 9h na Rua
Reinaldo Rau, no Centro da ci
dade. Os quatro mil participan
tes integram 21 instituições. A
abertura fica por conta do 14°

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO
DAS CIDADES

CORUPÁ
-. Horário: 9h15 • Percurso: Avenida Getúlio Vargas,

no Centro - Ruas Vidal Ramos, Nereu Romos e

Hercílio Luz ficam interditadas
• Porticipantes: cerca de 2,5 mil pessoos

MASSARANOUBA
Horário: 9h30 • Percurso: Rua II de Novembro,
no Centro; Escola Maria Konder Bornhousen,
Primeiro Broço; Escola Felipe Manke, Mossoron
dubinha • Participantes: dois mil estudontes

Batalhão de Polícia Militar. Na

seqüência, a Força Expedicio
nária Brasileira também faz o

percurso. Por último, a vez é da
Cia Musical Euterpe.

Além da avenida central,
outras duas vias serão fe
chadas por causa do desfile:
Cabo Harry Hadlich e Quin
tina Bocaiúva. O palanque
de autoridades será .arrnado
entre as ruas Guilherme We

ege e Domingos da Nova. A

organização espera que a pla
téia reúna nove mil visitan
tes, o mesmo número regis
trado em 2007.

SCHROEDER
Horário: 9h • Percurso: Rua 7 de Setembro
e Morechol Costeio Bronco, no Centro
• Participontes: cerco de três mil estudontes

GUARAMIRIM
Horário: 8h30 • Pen:urso: Ruo 28 de Agosto - Ruo Joõo
Butschordt fico interditodo o partir das 7h30 oté o finol
do desfile· Participontes: cerco de três mil estudantes

JARAGUÁ DO SUL
Horário: 9h • Percurso: Reinoldo Rou, Cabo
Hórry Hodlich e Ouintino Bocaiúvo
• Participontes: quatro mil estudantes

Para Vereadora:

"Sempre ao seu lado"
===.;:O:':PS...."...,..,._FC""'......... ® Moa�ir I Pedro

Domingo, 21/9, das 9h às 17h

AÇÃO
COMUNITÁRIA

gru

na Arena Jaragu
'

TUDO GRÁTIS TUDO GRÁTIS TUDO GRÁTIS TUDO

c a s a

GERALDO
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CRÔNICA

CARLOS HENRIQUE SCHROEDER, ESCRITOR

o covarde erudito
Que o meio literário é uma .cachoeira de egos,

isso ninguém duvida, a própria literatura, espelho
do mundo, vem exemplificando de forma magnífi
ca essa espécie em ascensão: o covarde erudito. Dois
breves romances investigam comminúcia a aspereza
humana da inveja, o ópio da covardia. Em "Sobre Ro
deter", do argentino GuillermoMartinez, Nielson era
o alunomais culto e inteligente de Puente Viejo, além
de omelhor enxadrista da região. Certa noite, um re

cém chegado na cidade, Gustavo Roderer, o fustiga
com uma humilhante derrota no tabuleiro. Não bas
tasse isso, os conhecimentos literários de Nielson pa
receram ínfimos diante dos múltiplos e sistemáticos
estudos de Rodérer. ''Vi livros que só muito depois
soube de que se tratavam e outros que eram como

dolorosos vislumbres, muito distantes, livros que, eu
pressentia, sempre desconheceria."

Quanto mais Roderer se distanciava, em busca
do que "Espinosa e De Quincey tentaram, a grande
visão que perseguiuNietzsche: o novo entendimento
humano", Nielson e sua irmã tentavam, em vão, mer
gulhar em seu espírito: enquanto o primeiro buscava
uma redenção intelectual, a segunda buscavao amor.
Mas paraRoderer á própria tradição literária esmaga
và seus conceitos, pois "admite que qualquer paixão
seja levada ao extremo, amor, ódio, ciúme, qualquer
uma, menos a paixão intelectual, o velho preconceito
que identifica inteligência com frigidez. Como se a

inteligência não pudesse arder e exigir as façanhas
mais altas, a própria vidal"

Mas para Nielson "a maldição da inteligência,
que mesmo quando se propõe ser modesta é ofensi
va" o fustigava. Quando Roderer finaliza sua teoria,
só resta a Nielson a vingança da vaidade intelectual:
deixar que ele se sufoque, abraçado a ela. Já no me

nos amargo "Uma escola para a vida", da escritora
escocesa Muriel Spark, a inveja tem contornos mais
cômicos. Lá conhecemos o colégio Sunrise (misto de
oficina literária com curso de etiqueta) e o casal de
professores Rowland Mahler e Nina Parker e o discí
pulo Chris Wiley, de 17 anos.' Sobre Rowland, "todos
os alunos do Sunrise sabiam que ele pelejava com

o romance. Com freqüência se ofereciam a lhe dar
idéias, que ele aceitava bem educadamente. Implora
vam para que o lesse em voz alta para eles, mas a ver

dade era que o livro 'ainda não estava em condições
de ser lido. Consistia em parágrafos aqui e ali no seu

computador, e mudavam de um dia para o outro. Ele
estava numa enrascada, o que não significava que não
acabaria por sair dela, como de fato o fez ao escreverum
tipo diferente de livro." Já Chris, apontado como gênio,
escreve um romance que,mesmo sem terem lido, todos
admiram e comentam. "Se Chris e seu romance lhe de
rem nos nervos, sabe que sempre pode mandá-lo para
casa. Poderemos dizer que ele estava negligericiando os

estudos por causa do livro que escrevia" diz Nina. Ro
wland morre de ciúme do "sucesso" de Chris, quase
enlouquece e pensa'em matar o adversário literário,
mas exila-se num mosteiro.

Um dia, dirigindo uma motocicleta, Chris apare
ce no retiro religioso e diz que precisa do ciúme de
Rowland, que, no lugar de impedi-lo de escrever, era
um incentivo. Os papéis se invertem, o romance de
Chris fracassa eRownland publica 'Aescola observa
da", uma doce vingança. Como já disse o antropólogo
italiano Paolo Manegazza, "a inveja nada mais é que
o ódio à superioridade''.

NOVELAS .CINEMA

·VARIEDADES--------�

3
QÇÔO (Dub)

17h35 - lodos liS dias
leg) (19h30 - todos es dias)
seg/ler/quo!q
g) (nh-

JARAGUÁ DO SUL
• Cine Shopping 1
• Mais do que você imagina (leg) (17h, 19h, 21 h
- todos os dias) (15h - sob/dom/quo)
• Cine Shopping 2

.

• A�lerix nos jogos olímpicos(Dub) (16040 - todos
os dias) (14h20 - sex!sob/dom/qua/qui)
• A múmia 3 (leg) (19h, 21 h20 - todos os dias)
• Cine Shopping 3
• Casamento em dose duplo (leg) -----.
(17h15, 19h15, 21h15 - todosos dias)
(15h15 - sex!sab/dom/qua/qui)

JOiNVILLE
• Cine cidade 1
• Asterix no� jogos olímpicos - (Dub)
(14h40, 17h':' todos os dias)
• Casamento em dose duplo (leg)
(19h20, 21 h20 - tQdos os dias)
• Cine Cidade 2
• Jogo de amor em los Vegas (Leg)
(17h, 19h, 21h - todos os dias)
• Kung fu Pando (Dub)
(15h - todos os dias)
•• Cine Mueller 1
• Hellboy 2: O exército dourado (leg)
14h, 16h30, 19h, 21h30 - todos os dias
• Cine Mueller 2
• Arquivo X: Eu quero acreditar (Leg)
(16h45, 21 h45 - todos os dias�
• O reino proibido (Leg)

.

(14h15,19h15-todososdiosl

Após os pilares da
Terra: Mundo sem fim
follett acompanha a trajetória de quatro
crianças que presenciam um crime e se

comprometem a mantê-lo em segredo. Ape
sar das diferenças sociais que os separam
em plena Idade Média, pelas três décadas
seguintes suas vidas seguem se entrelaçan
do, em encontros e desencontros que geram
todo tipo de sentimento, do maior amor ao
ódio mais profundo.

ill Cine Neumorkt 1
• Zohon-�ilgentebomdetorte(Leg)(14h, 16h30, 19
- todos o lh30 -seWdomlseg/ler/quo!quj)
• Mllmm eg) (21h30-�bl

": ,�,... ."

• CineN 2
• Hellbor 2 - 'O exército dourado (leg)
(14h30, 1711, 19h30, 22h -10dosos dias)

Vidas serão
quebradas

Neil e Abby Randall têm o casamento
perfeito. Eles pensam viver a vida que
sempre sonharam até que sua filha So
phie é seqüestrada. O seqüestrador é o

sociopata Tom Ryan e, em 24 horas, ele
vira a vida da família Randall de ca�eça
para baixo com suas ameaças.

CIRANDA DE PEDRA
Natércio diz que nôo deixoró Virgínia morando
com Daniel. Alice reconhece Cícero. Divina pede
que Elzinha o ajude a se livrar de Frau Herta. Cí
cero se esconde quando Divino e Elzinho entram
no apartamento de Rogério. Aurora mantém Di·
vina no pensôo. frau Herta resolve dor queixo e

Rogério se apresento como advogado de Divina.
Aurora expulso frau Herta. Seu Memé diz por
que vendeu as perucas. Ferdinando cobra o fito
de Afonso. Louro diz a Virgínia que ainda amo
Daniel. Virgínia chego à cosa de Daniel.

BElEZA PURA
Rakelli diz o Robson que tudo foi um plano poro
Olavo recuperar o dinheiro. Olavo aviso José
Henrique sobre a decisôo do juiz e o expulsa da
mansôo. Mórcia tento fugir com os diamantes.
Elo tento se esconde no coso de Ivete e acabo
derrubando os pedras no fôrma de bolo do ca

samento de Rakelli. Guilherme diz a Joana que
o porteiro decidiu contar o verdade à polícia e

que o seguradora liberou o pagamento do seju
ro do clínico. Celso ameaço contar tudo o Gui
lherme se Norma nôo der o dinheiro poro ele.

A FAVORITA
Dodi pede que Manu guarde um envelope com

um OVO. Lobato quer se livrar de Donatela. Zé
Bob diz o Didu e Rito que descobriró os falco
trues de Romilda em breve. Diva descobre que
Donatelo foi levado por Lobato. Um_!Jrupo rival
ataco loboto e Donatela foge. Floro revelo um

plano o Silveirinho. Romilda dó dinheiro 00 ca

panga de loboto. P(ldro se desespero 00 desco
brir que Irene e Antônio foram 00 seu antigo
apartamento. Irene e Antônio desconfiam
que hó alguém no apartamento. Donatelo
ouvé Irene.

'

OS MUTANTES �

CAMINHOS 00 CORAÇÃO
Marcelo diz que nôo pode trair a mulher que
amo. A Rainha formigo fico furiosa e comenta

que Noé também nôo quis nada, pois gosta de
Mario. Marcelo se espanto 00 pensar em Mo·
rio e Noé juntos. Mario, Noé e luciono vôo em

direçôo à Shongriló. Luciano diz que recebeu
um aviso de que um homem chamado �arcelo
estó indo páro o centro do Terra. Mario se emo

ciono. Lúcio brilho e um raio explode o aranha
gigante. Ari, Donilo, Regina, Cléo e Érico vêem
noves no céu. Érico é obduzido. Aquiles corre

velozmente.

CHAMAS DA VIDA
Manu pede que Marreta libere drogas no festa.
Marreta diz que no ferro-velho nôo entra drn
gas. Ivonete diz o Tomós que nôo quer um rele
cionomento sério e que amo Pedro. Beatriz fica
furioso com suo môe depois de saber que foi elo
quem mondou o coroa de flores. Carolina brigo
com Diego e Léo por terem deixado Beatriz par
ticipar de um racho. Odiléia falo para Andressa
que nôo quer que vejam os duas juntos. Rober
to falo paro Wolter que nôo estó encontrando
pista sobre o desvio de dinheiro do fóbrica.

(O resumo dos capítulos é de inteira résponsa
bilidade dos emissoras).
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MUNDO ARTISTICO

As bicudinhas
de Hollywood
Uma marca famosa de batons
encomendou pesquisa a um instituto,
para saber quais as celebridades mais

_

"bicudas", ou seja, as que gostam
de fazer biquinho para as câmeras.
Oresultado foi o seguinte: o primeiro
lugar foi para Keira Knightley ( atriz
de Os Piratas do Caribe). Na pesquisa
encomendada pela Blistex, Kylie
Minogue ficou com o segundo lugar e -

Angelina Jolie, em terceiro.

SUDOKU

Boatos: BBB
, não tem filho

-

Uma matéria no programa A Tarde
é Sua, no ano passado, mostrou um

garoto de quatro anos, que seria filho
de íris Stefanelli, segundo boatos
na internet. O repórter questionou
o garoto sobre quem era a moça no

vídeo e ele respondeu: "É a mamõe"
A assessoria nega: "O menino é primo
da íris. O repórter fez a pergunta, mas
ele estava falando com a mõe dele,
que também estava lá".

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

�
_I ÁRIES

��.. (�013 a 20/4)
." Fase importante
r [ para cuidar de deta-

� lhes relacionados à
saúde e bem estar. O trabalho tem

exigido muito e isso pode cousar
o estresse. Pratique esporte, faça
uma boa dieta e relaxe o máxima

que puder. Aproveite ótimos
momentos a dois.

�
TOURO

.

(21/4 a 201S)
-

• Sem encucoções e
excesso de serie
dade. É certo que a

fase @ de responsabilidade, mas
sem rabugices, por favor. Procu
re se conectar a energias mais
leves, relacionadas à manuten
ção de seu bem estar e saúde.
Boas novidades no trabalho.

Astro do riso
volta às telas
Jim Carrey de volta às comédias.
Desta vez, no papel de Carl Allen, um
homem que se recruta num programa
de auto-ajuda baseado num único _

princípio: dizer "sim" para tudo e

qualquer coisa. No começo ele fica
maluco e isso vira sua vida de cabeça
para baixo. Mas logo ele começa a

perceber infinitas possibilidades.
'Sim, Senhor' chega aos cinemas
nacionais dia 30 de janeiro de 2009.

DIVIRTA-SE

ANIVERSÁRIOS

Fantasia
No bar, aquele homem alto,
musculoso e lindo percebe o

flerte daquela bela mulher.
Chega perto dela e sussurra em

seu ouvido: "Farei absoluta
mente tudo que você quiser, por
trinta reais. Desde que você me

diga o que qauer em apenas
quatro palavras".
Ela escreveu o endereço de sua 7/9
casa num guardanapo, embru
lhou trinta reais nele, entregou
ao homem e, inclinando-se
sobre ele, sussurrou em seu

,ouvido as "quatro palavras":
- "Vá limpar minha casa!"

PREVISÃO DO TEMPO Fonte: Ciram/Epagri

O tempo aindá fica instável com condições de
'chuva em boa parte do período, melhorando à
noite. Temperatura em declínio com a chegada �

__

Fas_e_sd_iil !_u_s -----------

de uma massa de frio e seco. CRESCENTE

� Jaraguá do Sul e Região �1!9

-)(
GÊMEOS
(21/5 a 20/6)
Sua conhÍlcida copa-

- cidade de sedução
estó com tudo.

Aproveite as energias que você
emana para estruturar alguns
prajetos qlH! estiveram engaveta-

-

dos. Se está sozinho, procure sair
e sé divertir. Chances de encontrar
alguém interessante.

,,""
CÂNCER

��._�� :{����hor
: 'lugar para você

estar ilestes dias é
em sua cosa. Aproveite pora anu
mar armários, papéis e gavetcis.
Se puder; compre alguns nows

, objetos para enfeitá-Ia, Ótimo
momento também para fechar de
vez a porta do possado!..

DOMINGO
MíN: 12°C
MÁX: 20°
Nublado

SEGUNDA

d'MíN: 12° C
MÁX: 20° C "u ,.

Nublado corn pancadas
!le Chuva

� ��a22/8)
:.: '} Otima fase para

� u..--: estudar e apresen-
tarprojetos a seus

superiores. As responsabilidades
continuam grandes especialmen
te no que diz respeito a trabalho
e finanças.Jente tirar o final
de semana para colocar suas

energias em equilíbrio.

Ilf
VIRGEM
(23/8 o 22/9)
Os dias possam e

você sente que as
coisas à sua volta

podttmmelhorar. Você está ainda
mais organizado. Procure captar
essas energias da máneira mais
positiva que conseguir: Não
deixe dúvidas e pessimismo
tomarem conta do seu coração.

=It. '����a22/10)
Procure se conec
tar às melhores
energias. Fuja de

discussões desnecessárias; pois
elas podem atrapalhar e acabar
atrasando todos os planos que
vein elaborando nos últimos
meses. Procure não se estressar
e dê mais atenção à sua" saúde.

ESCORPIÃO
(23/10021/11)
Dê mais atenção
ao seu trabalho e
elabore planos de
longo prazo. Não

fique eufórico com aconteámentos
inusitados, mantenba os pés no
chão. Não aRisque as finonças
em projetos incertos. Verifique os

detalhes antes de dar um posso.

TERÇA
-

Mí�:1rc�
__

'

MAX:25°C�
Nublado

SAGITÁRIO

_
� (22/11 021/12)

Nesta fase você
pode estruturar
novos projetos de

.

trabalho. Saturno e sol no meio do
seu mllpa podem fechar este cido
com chave de ouro. Aguarde até o

próximo dia 8, quando tudowlta
a cominhar rapidamente, do jeito
que você gosta.

CAPRICÓRNIO
(22/12 a 20/1)

� Suas esperanças e
ambições voltam
a fazer parte de

sua vida e a partir desta semana

você começa a olhar de novo
para a montanha de seu sucesso

profissional. Prepare-se e calcu
le coda passo em direção à sua

nova escalada profissional.

AQUÁRIO
(21/1 018/2)
Fase ótima para
viagens longas e
aprendizado sobre

outras culturas. A espirituali-
_

dade está em alta, assim como

todos os estudos que envolvam
aprofundamento sobre o ser
humano. Aproveite também para
buscar respostas na meditação.

PEIXES

... (19/2 a 19/3)
... Você possa por uma
�.., lase de equilíbrio

energético, mas
não pen:a de foco os dois lados da
moeda. Pés no chão e cobeça no
Cosmos. Essa é a regra que deve
seguir agora. Não deixe passar
desta semana para fazer as
mudanças necessárias.
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ueno Josbua. que
felicidades para o peq

boje. O neto de

comple� �:��:�::na Eslovênia e já

Marc:Sma�s nova alegria da 1amília.

Os padrinhos Alexandre e Michele

mandam os parabéns para Bruna Drews.

que completou 6 aninhos dia 30/8.

Parabéns para a lind· .

que completou 7
o patm�dora Liara.
anos d'a 29/8.

Os pais Genevo' e S· I
.

os parabé .

Ir e, mandam

Padilha.n:u��:;p"inda Taiany Cristini
eta 4 anos dia 8.

Parabens para a 1d01�ndbaad::i�a9 e

d que troca
e I

£duar a
ãe Solange que

b' para a mama
tom em

ba idade nova.
.

comemora oman

o pai José e

a mõe Rose

mandam os

parabéns para
. as gatinbas

Saionara
e Sainara.
Eleotereo

Rodrigues. que

:� completaram
p- 4 anos dia 3.

Por Jéssica Ehmke Kraetzer
recepcoo@ocorreiodopovo.com.br

.

impóticO 'Jictor

parabéns para
o s

mpletoU 4 anos

\ que co .

Scoss \nne
a.

mãe Débora
e o pal

dia '30/8. A. •

m telicidades.
f\ávio deseja

�ara Lucas Rech. que �oje cOI;iemora
8

anos. Quem deseja 1elitidade_s sao a Qma e o opa.

Parabéns poro
o gotinha
'Emily, que
completo
3 aninhos
amanhõ. Os
pais Volnei e
Mariléia e o
irmõo Patrick
desejam

felicidades.

Parabéns para Isabelle luana
9ue completo 11 anos dia 8

•

Os pais Marlon e Irene _

.

desejam felicidades.

H��abéns poro o gotinha Patricia luana

O.
e�. que completou 6 aninhos dia 27/8

1r11Iao An��rson. cunhado Carmen e tOd�fam'''a desejam felicidades.
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../ Mais, de 500 imóveis

../ Mais de 50 'corretores

CLASSIMAIS _' FIM�DE-SEMANA, 6/7 DE SETEMBRO DE 2008

,
, _

www.parcimoveis.com.br

.

../ Mais rapidez em vender seu imóveL
. ../ Mais 'comodidade em atendimento

. .

../ Mais segurança e faciLidade .

.

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

BarraSul
.

A imobiliária da Barra

z IMOBILIÁRIA

ll\Chal-"e/
WOlFEPAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES lTDA.

.GIRASSOL
IMÓVEIS

?FfISMa
·'MÓVEIS

CRECI2567J

RENATO .JR.

PIAZERA

I CRECI 5330
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IMOBILIÁRIA
(47)3-275-1594 �Parelmóveis
PLANTÃODEVENDAS

www.parcimoveis.com.br
8802-5851

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

Alvenaria
,31 0,00m2 com

01 surre, 03
dormitórios, 02
saías-coz., 02
B�C, área de

serviço, área de
festas com
churrasqueira e

garagem. Terreno

o APARTAMENTO
*

01 suíte
*

02 dormitórios
*

Cozinha
*

_Çacada com churrasqueira
• Área de serviço
•

_Çala para 02 ambientes
•

Tubulação para aquecimento à gás
*

Pontos de +elefone, TV e In+erne+
*

Medidor individual de água

o EDIFíCIO
•

ArqUi+e+ura Moderna
•

_Çalão de Fes+as Decorado
•

Hall de En+rada Decorado
•

Playground
•

Alumínio na cor branca
•

03 Apar+aroen+os por Andar
•

l.ocalízação: Rua Presidente Juscelino

Rua Barão do Rio Branco, 221/02 - Jaraguá do Sul- se

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

�
�
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BarraSul
A imobiliária da Barra

33'76-0015 �Parelmóveis

RUA ANGELO RUBINI, 1046
,

barrasul@netuno.com.br

8ARRA DO RIO CERRO - casa alv. cfiaje 225m', terreno cf
449,47m' (14x32). 3qtos, sala, copa, COZo Lavanderia, 3

garagens, 2BWC, churrasqueira, área de festas, piscina,
despensa, escritório, inter fone, portão eletrônico, murado, Rua
Verônica D. Rosa, nO 87 - R$185.000,00, aceita apartamento
até R$1 00.000,00, ou terreno ou carro até R$ 20.000,00.

Ref.- 344 - BARRA DO RIO CERRO - sobrado c/158m' em
alv.c!laje, sendo 118m' averbada, terreno c/987,50m'(13x74),
3qtos, sendo um suíte, 3BWC, sala, copa, coz. lavand,
despensa, 2 garagens e nos fundos uma casa de madeira c/
3qtos e demais dependências, Rua Plácido Sa�er'n" 169 - R$
215.000,00- aceita outro imóvel até R$100.000,00 preferência
na Barra, como parte de pagamento.

Rei. - 303 • JARAGÜÁ 99 - Sobrado c/ 42Sm', terreno
c/425m'(IS,50x23), no piso superior com suíte mais
3qtos, 2 salas, copa, COZo 2bwc,lavanderia, churrasqueira,
sacada, na parte térrea, 2qtos, 2bwc, sala coz.lavanderia,
3 garagens, Rua Oscar Schneider, 860 - R$ 240.000,00
aceita carro até R$ 30.000,00 ou terreno até R$40.000,00

6.991, 13m2 (29x� 28), Rua José
Marangoni - R$ 33�.OOO,OO
• BARRA !10 RI06ERRO -

Terreno cf 477m2(13,58x35,13)
loteamento Girolla, Rua Camilo

AndreaHa - R$ 60.ilOO,OO
• Ref. - 228 - BARRA DO RIO

CERRO - terreno com

22,415,99m2 (113,87x'248,50),
Rua Frida piske, defri!bte a

BARRA 00 RIO CERRO - casa alv.c/laje, 201 m2, terreno

c/40S,90m2(14,50x2S,20), 3qto, sendo 1 suite c/hidro-massagem, 3
bwc, sala de estar, sala TI/, copa, essas três peças com sancas de gesso,
COZo mobiliada, lavand.churrasqueira, 3 garagens, fogão a lenha, área de
festas, paredes com massa corrida, piso cerâmico, desp. a1berturas em
vidro temperado cor verde, portão eletrônico, inter-fone, alarme, alto
padrão de construção, Rua Vergílio Safler, n" 133, R$ 315.000,00, aceita
Ap, como parte de pagto no centro até R$120.0GO,00.

Rei. - 338 - JARAGUÁ 99 • casa nova em alv. c/laje 125,47m2,
terreno c/369,43m2, averbada, 3qtos, sendo um suíte, sala, copa,
COZo 2BWC, lavanderia, garagem, murada. Rua Alvin Butendorff.
R$ 160.000,00. Aceita carro até R$ 30.000,00 ou terrenos lotes

-Ref. - 324 - BARRA 00 RIO CERRO - casa alv.c/laje c/161 ,25m' -

construção averbada pode serfinanciada,terreno c/45S, 12 m2, murado
com portão eletrônico, 3qtos sendo 1 suite c/hidromassagem, c/ ar
condo Roupeiro, pratéleira c/?spelho, 3 wc, copa, cozinha c/ geladeira,
fogão, sala de estar, sala íntima com mesa, piso laminado, banheiro
social mobiliado, churrasqueira, garagem, sendo as dependências com
acabamento em gesso, Rua Luiz Safler, 9S-R$ 320.000,00

Ref. - 325 - BARRA 00 RIO CERRO - sobrado em alvenaria C/laje, 235m',
terreno c/ 405m'(13,50x30), murado c/portão eletr., sendo a parte inferior
c/116,m', copa, coz,.lavanderia, 2 gar., bwc, salade estar; churrasqueira,parte
superiorc/119m' emtasece produção c/aproximadamente 45% concluído e
constituído de suíte e hidro, 2qtos, bwc social, salaíntima, salade lVe sacadae
nos fundos uma edícula c/27m' , Rua 522·MariaAlves de Sales, n" 71· R$
172.000,00, aceitacarro�R$ 20.000,00

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

GIRASSOL IMÓVEIS .(47) 3371-7931

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

garagem e demais

dep. R$175.000,00
ótima oportunidade:
R$50.000,00 de
entrada e saldo
parcelado direto com

proprletãno.

investimento -

Prédio no

Centro com 03
aptos, cada um

c/03 quartos,
sala, cozinha, 01
bwc, e �aragem
p/1 carro.

R$ 350.000,00

com 92ij;pam2- Centro .Ótimo para
R$ 300.000,00

Cód. 3192 - Centro - Sobrado com 230,00m', terreno
666,27m2. OBS: Possui casa de madeira e um sobrado em

alvenaria. R$ 450.000,00

Cód. 2103 - Apto
com3

.

dormitórios,
. sendo uma·
surre,2 banheiro

1 vaga de
garagem, e de

mais
dependências!
R$18D.000,00

Côd.: 3126 ·3194· Bom investimento. R$300.000,00
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LANÇAMENTO
'

01 Quarto:.
- Ed. Nathalia Schiochet(Centro - próx. Anegloni antigo) R$ 400,00
-Ed. Manacá(Centro - próx MUSEU WEG) cf garagem. R$ 41 0,00
-Ed. Hortência(Nova Brasilia - próx�LuxAtacadão) cf garagem. R$ 430,00
-Ed. Petúnia(Nova Brasilia, próx. LuxAtacadão) cf garagem. R$430,00

.

02Quartos:
- Apto João Planincheck (Nova Brasilia) cf suíte. R$ 650,00
- Ed. Amaryllis(Vila Nova - próx. Panificadora Via Pão) cf suíte. R$ 650,00
- Ed. Torre Dy Luna(Vila Nova - próx. Paificadora Via Pão) R$ 600,00
- Ed. Floresta(Vila Lenzi- fundos CARINHOSO) mobiliado. R$ 650,00
- Ed. Magnólia(Centro - próx. Terminal) cf garagem R$ 600,00
� Ed. Ferreti(Centro - próx. Centro Vida) sacada cl churrasqueira. R$ 550,00
- Ed. Astral(lIha da Figueira -1 km após posto Peróla) cf sacada. R$ 630,00
03Quartos:

- Apto(Vila Lenzi - próx. Mercado Lenzi) cf piscina R$1.500,00
- Ed.lmperial(Centro - próx. Jangada) duplex, com piscina. R$1.800,00
Casas:

- Casa alv. (Água Verde - próx. UNE�J) cl 3 quartos. R$ 550,00
- Casaalv.(Vila Lenzi - próx. Posto Cidade) R$ 850,00
- casas geminadas(Santo Antonio) cf 01 quarto R$300,00
- Casamadeira(Chico de Paula - Lot. Firenzi) cf 03 quartos R$ 460,00

.

- Casa alv(João Planincheck) cf 02 quartos R$ 600,QO
- Casa alv.(Guaramirim-prox. Fameg) cf garagem, murada. R$1.1 00,00

Residencial Real Parque - Vila
Nova - Apartamentos com suíte
+ 2 quartos, sala, cozinha, bwc,
área de serviço com sacada,
sacada com churrasqueira e

garagem. Acabamento completo
de primeira linha. A partir de R$
129.800,00, com parcelamento
em até 120 meses direto com a

construtora. Consulte tabela.

,

ULTIMA
UNIDADE

Plantão 9658;6786
Rua Pres. Epitácio Pessoa, 415 ou

Shopping Breithaupt - sala 206
Fone.: 3371.8818

LOCAÇÃO COMERCIAL

Salas Comerciais
- Salas cmls Ed. Astral (Ilha da Figueira -1 km. após posto Peróla) De 39m2 á 45m2. De
R$ 325,00 á 375,00.

-

- Sala em!. (Centro-próx. Macol) 10 andar cf 32m2. R$ 400,00
- Ed. Alberto Marangoni(Vila Nova - próx. posto Mime) cf aprox. 35m2. R$ 400,00
- Ed. Erica(Centro - próx. Verdureira da Raquel) cf 35m2 R$ 400,00
- Ed.lmperial(Centro - próx. Terminal) cf 35m2 R$ 450,00
- Ed. Tower Center (próx. posta mime) R$ 600,00
- Ed. Tulipa(Centro - próx. Beira Rio) c/74m2 cf mesanino R$ 700,00
- Sala Comi (Barra-prox. Ponte daNgi) cl aprox. 100m2, 02 vagas de est. R$1.000,00
- Sala comI. (Nereu Ramos - próx, semáfaro) cf aprox. 1 00m2cfmezanino. R$1.000,00
- Sala crnl, (Guaramirim -tateral Br 280) cf aprox. 90m2, cf 02 BWC. R$1.1 00,00
- Ed. Bárbara(Centro - próx. Jangada) cf aprox. 200m2. R$1.800,00
- Salas NOVAS (Centro - próx. Prócon) Diversos tamanhos: de 32m2 a 123m2.

De R$ 420,00 a R$1.600,00
Galpões
-.Sala cml(Centro - antiga Casa do Computador) cfmesanino de 200m2 R$ 4.000,00
- Galpão Alvenaria (Guaramirim - Próx. Berlim) cf aprox. 960m2• R$ 5.000,00
- 2 galpões em construção(Nereu Ramos) cl 900m2 cada. Valor é 7.800,00 cada.
- Galpão(Centro - prox. Banco Brasil) cf aprox. 550m2. R$ 9.500,00
- Galpão(Nereu Ramos) cf900m2 R$ 7.800,00
Terrenos Para Locação
- Terreno (Chico de Paula, próx. Geração 3000) cf aprox. 350m2. R$ 380,00
- Terreno( Ilhada Figueira - próx Brasão) 3 mil metros R$1.000,00
- Terrenos (Vila Nova - próx. Fórum) cf 1.807m2 e 2.200m2 R$1.200,00 e R$1.400,00.

Visite nosso plantão de vendas na sala 206
do Shopping Center Breithaupt

Fone: 47 3371.8818
47 9658.6785
47 9658.6784 �

Ref 1003 - Cenlro - Ed. Dianlhus - 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 folDS em www.seculus.nel.

Edificio Figueira -

Apartamentos com suite + 2quartos, saiade estare jantar, sacada com churrasqueira,
cozinha, lavanderia, todos com 2 vagas degaragem. Prédiocomelevador, área de festas
com playground. Excelente localização e condiçóes (Entradade 40% e saldo em 48
vezesdireto com a construtora com correção doCUB)

Rel.1 01 O Cenlro - Ed. Juliana - Apto - 1 suite + 2 Ilha da Figueira I Residencial - Maria Alice - Apto novo
quartos, demais dep, sacada, churrasqueira, rj suíte + 1 quarto, sacada rj churrasqueira e 2 garagens.

garagem. R$138.000,OO R$130.000,OO
.

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

R$ 98.000,00 Aceita linanciamento
bancárioSomente 01 unidade

Ref. 020 - Estrada Nova - Casa c/2 quartos,
2 banheíros, demais dep., 2 vagas garagem,

ampla área de festas. R$120.000,00.

13 anos

O CORREIO DO 'POVO DFIM·DE·SEMANA. 6/7 DE SETEMBRO DE 2008

47 3371.8814
Plantão 9973.8335www.parcimoveis.com.br

www.seculus.net
imobiliariaseculus@netuno.com.br

Rei. 002 - Centro - Casa c/3 quartos, e

demais dep., boa localização p/ ponto
comercial. - R$ 345.000,00-

Rel.2010 - Vila Lenzi - Terreno com 4.585,00m2,
c/casaaprox.150,00m2 R$500.000,00

Ref. 1028-
Centro- Ed.

Garden Flowers -

1 suíte mais 2

quartos,2
banheiros,

churrasqueira, 2
vagas garagem.
Prédio dispõem

de piscina, sauna,
sala de jogos,

mini cinenà, salão
de festas.

R$ 315.000,00.
Rei. 22 - Czemiewicz - Casa c/250m2, 1 suíte mais
3 quartos, 2 banheiros, 2 garagens, churrasqueira.
Terreno c/1.218m2. R$280.000,OO.

Rua Pres. Epitácio Pessoa, 415 ou

Shopping Breithaupt - sala 206

Ref. 006 - São Luís - Casa com suíte +
3 qtos, 2 garagens - R$ 160.000,00

- Rei. 046 - João Pessoa - SotJrado com

3 quartos e demais dep. _::_ R$140.000,00

TERRENOS

Ref 2023 - Amizade

Terreno com 346,50m2
(14X24,75) R$ 70.000,00�

Temos terrenos prontos pi
construir, consulte-nos.

Visite nosso plantão de vendas na sala 206
do Shopping Ce-nter Breithaupt

Fone: 47 3371.8818'
.47 9658.6785
47 9658.6784

�---,,-"'-,-�,.�- ..............---- ,_._--�
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MENEGOTTI
oM B L R A D� ,

.-arclmoveis

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

Rua Barão do Rio Branco, 545 - Centro

,COMPRA - VENDE - ALUGA - ADMINISTR,A '

* 12 Pavimentos
� Churrasqueira na

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

5924 - TRÊS RIOS DO SUL - TERRENO
COM 20.000,00M2 - RS 250.000,00

5930 - RIO,CERRO n - TERRENO COM
322,00M2 - R$ 20.000,00

5914 - JARAGUÁ ESQUERDO
Terreno com 900,00m2 (la x 50)

R$ 140:.000,00
5696 - POMERDDE - TERRENO COM

412,95M2 R$ 50.000,00

TERRENOS

5788-ÀGUA VERDE 450,OOm2 R$ 70.000,00
5844- ÁGUA VERDE 450,00m2 R$ 80,000,00
5866- BARRA- TERRENO COM 7.500,00m2
R$ 200.000,00
5930- RIO CERRO U 322,00M2 R$ 20.000,00
569fi.. POMERODE 412,00M2 R$ 50.000,00
5914-JGUÁ ESQUERDO 9OO,00M2
R$140.000,00
5928-RODOVIA DO ARROZ 166.000,00M2
R$ 220.000,00
5931-R10 CERRO II 322,00M2-R$ 20.000,00
5924-TRÊSRIDS DO SUL- 20.000,00M2-R$
250.000,00
5837-ÁGUA VERDE-14.700,00M2- R$
300.000,00
5920-GUARAMIRIM- 55.700,00M2 B$
300.000,00
5929-RODOVIA DO ARROl 372.000,00M2
R$ 495.000,00
5937- VILA LENll-609,00M2-R$ 65.000,00
5938-VILA LENl1609,00M2 R$ 65.000,00
'5965-ÁGUA VERDE-465,00M2-R$ 62.000,00
5966-ÁGUA VERDE-465,00M2-R$ 53.000,00

LOCAÇÃO
eMAS;
BAIRRO VILA LENZI:

- RUA PAULO DOS SANTOS, 75 - VilA LENZI -

PROX. ARENA - 01 SUiTE, 03. OTQS, 02 SLS,
COZ .. lAV, 03 BWS, GARAGEM 03 CARROS,
CHURRASQUEIRA. SEMI MOBILIADA. TODA
MURADA. VALOR DO ALUGUEL: R$1.200,00

CASA EM SÃO BENTO DO SUL:
- RUA ANO BOM, 13S0 - 02 aTOS, st, GOl.,
BWC, LAV. E GARAGEM. TERRENO BEM GRANDE
COM MAIS 02 RANCHOS-PRÓXIMO A
CORUPÀ.VALOR DO ALUGUEL: RS 300,00

BAIRRO AMIZADE:
- RUA JOÃO BAPTISTA RUDOLF, 120-
RESIDENCIAL VERSALHESOl SuiTE+ 02 aTOS,
SL, COPA/Cal MOBILIADA, BWC,LAV.
MOBILIADA, GARAGEM Pi03 CARROS.VALOR 00
ALUGUEL: R$1.200,00
- RUA ARTHUR GUINTER. N' 60 - SOBRADO - 01
SUITE, 03 aTOS, 02 SL, COPA, COZ, LA\/, 02 BWe E
02GARAGENS-VALORDOALUGUELR$970,00
- RUA JOÃO PIERMANN, 395- 03 aTOS, SL, COPA,
COl, LAV. BWC E GARAGEM, CHURRASOU8RA
VALOROOAWGUElR$S30,00

BAIRRO JGuÁ 99;
- RUARll 03, N' 400 E 440 -LOT. OUROVERDE-
02 OTOS, st. COl, lAV., BWC E GARAGEM -

VALOR DOAlGUEl: R$450.00
BAIRRO ANA PAULA:
.. RUA IRINEU FRANlNER, AO lADO N' 21- 03
aTOS, SL, COPA, COZ, lAV, BWC. VALOR
ALUGUEl: R$ 450,00- CASA NOVA
BAIRRO ILHA DA FIGUEIRA:
-- RUA ANTONIO PEDRI, EM FRENTE N'23803
OTOS,Sl,COl,BWC, LAV E GARAGEM. ;'ALOR
ALUGUEl: R$ 500,00
BAIRRO CENTRO;
.. RUA EQUADOR, 45-ATRÁS DA BORRASCHAS
WOlF-Ol SuiTE + 02 OTOS. Sl, COl, BWC, LAV
E GARAGEMVALOR 00ALUGUEL: R$900,00

APARTAMENTOS:
BAIRRO CENTRO:
_. RUA MAL DEODORO DA FONSECA· APTO EM
CIMA DA lOlÉRICA02 OTOS, SL, COPA, COl.,
LAV, BWC,GARAGEM.VALOR

. AlUGUEL:R$670,00
.. RUA MAL DEODORO DA FONSECA- APTO EM
CIMA DA LOJA BEBER-CALÇADÃO. -VALOR
ALUGUEL: R$550,00 + CONDo iOo,oO ,01 SuiTE
+ 01 OTO, SL COPA, COl., LAV, BWC,GARAGEM .

• -RUA GOVJORGE LACERDA, 310- EDF.STA. WZIA
01 sutTE COM SACADA + 01 aTO, Sl, COl, LA\/,

, SACADACOMCHURRASOUElRA,GARAGEM.
BAIRRO JGuÁ99:
-RUA JOSÉ MAESTRI, SiN', 02 aTOS, SL, COPA,
COl .. LAV, BWC, SACADACOMCHURRASOUEIRA
EGARAGEM. RS 550,00
AMIZADE:_·, .

.. RUA JOAO BAPTISTA RUDOLF. 49- AP. 07-02
COPNeOl, ewe, LAY E GARAGEM. VALOR DO
ALUGUEL:R$350,OO + TAXA DEÁGUA24,88
BAIRRO VILA NOVA: '

.. RUA ANTÔNIO FRANCISCO DIEMONN - EOIF.
TORRE DE LUNA - 02 OTOS, SL. COPA, COZ.,
BWC, LAV., GARAGEM - VALOR DO ALUGUEL:
R$600,OO
.. RUA GUilHERME C. WACKERHAGEN, 615-
AP.604-01 SuiTE + 02 aTOS, SL, COl,BWC,
LAV,02 GARAGEM, SACADA.

, BAIRRO CENTENARIO:
.. RUA ALFREDO CARLOS MAIER-PROXIMO A
WEG II, 01 aTO, SL, coz swc. LAV, EGARAGEM,
MURADOE PORTA0 ELETRÔNICO
BAIRRO JOÂO PESSOA;
.. RUAMANDEL FRANCISCO oA COSTA, 250-
- APTO MODELO l-suiTE + 01 OTO,Sl,
COZ,Bwe, LAV,GARAGEM. SACADA.
- APTO MODELO 2-02 áTOS, SL, coz.swc.
LAV,GARAGEM, SACADA.
BAIRRO TIFAMARTINS:
-- RUA766-ADELAIDETOFfOL
030TOS, SL, COl, BWC, LA\/, E GARAGEM, VALOR
DOAUUGUEL RS350,00 + 50,OOCOND.

KITINETE;
BMRROJARAGUA ESQUERDO-RUA ElEONORA
SATlER PRADI· KIT N'Ol- 01 aTO, SL, COl,
BWC. VALORAlUGUEL:R$300,00 +ÂGUA

SALA COMERCIAL:
- BAIRRO VIEIRAS AV. PREE WALDEMAR
GRUBBA, POSTO BOGO& BOGO, SlS (01 àOS) da
trenteR$600,OO- Sl.S(07,08E09)RS500,OO.
- BAIRRO CENTRO - CENTRO COMERCIAL RUA
PROF. MARINA FRUTUOSO - PROX. SUP.
ANGELONISALAS COMERCIAIS - VÁRIOS
lAMAMNHOS.
- BAIRRO ILHA DA RGUElRA: RUA RINALDO
B060, N"216-29M'- R$38O,OO
llA!.fÃ!l;
BAIRRO ILHADA FIGUEIRA;
- RUA GABRiEl OESCHLER, N' l51l- GAlPÃO
COM 300M2 - 02 BANHEIROSVAl.O!! DO
ALUGUEl: R$2.000,00
TERRENO:
- IlAIRRO ILHA DA RGUEIRA 1.200m2 - RUA
JOSÉ THEODORO RIBEIRO, LT 36 e 37 -

RS 600,60 + IPTU
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2263 • BARRA DO RIO MOLHA Casa Padrão 200m'
terr. 569 rn'- 4 qtos, 2bwc, Copa, Coz, Lavand, Garag.

R$160.000,OO

2277· ESTRADA NOVA - BR·2BO Galpâo
Terreno 7.300,QOm'

Consulto�nos

2274· Chácara 2G.58G,OOm2
R$ 80.000,00

Ú'ti",a�d'QdesUn' p .

2233 - CENTRO RUTH BRAUN -146,56 m2 - 1
suíte, 2 quartos, copacoznha, sala lavanderia,
sacada cf churr., 2 vagas na garagem
Entrega da obra outubro 2008.

C;onsulte-nos outras opções

REFLORESTAMENTOS

REGIÃO ALTO VALE CATARINENSE

AREA 1 - 87,900m' - PinuslVeg, - Plantio 2006

AREA 2 - 249.z00m' _ Pinus/Pinus - Planti6 1995J2007

AREA 3 - 99,600m' - PlnusNeg .• Plantio 2006

�REA 4 - 906.500rn' - PinuslVeg. - Plantio 200312006

'AREA 5 _ 382.500m' - PinusNeg. - Plantio 2006

TERRENOS

AMIZADE
2210 • Terreno padrão 1.633,DOm' R$ 170.000,00 Aceita
proposta. .

JOAOPESSOA
2285- Terr. 620,00m'26 m de frenteR$11 0,000,00
TIFAMARTINS
2229·Terreno 325m' R$60.000,DO,
APARTAMENTOS

2225 • VILA NOVA - Apto. Ed, Capri II - Aptn. com 1 Suíte,
2 quartos, Sala de estar í jantar, coz. Iavanderia,
sacada com cnurrasqueira Q 2 'Jag a'S na Garageml
Piscina Prívatlva. Área 'de festas, PlaygrQund.

R$265,OOO,OO
CASAS

2286 -Casa em Contruçao VILA NOVA 30e,OOm' terr. SSO.DOm'
1 qlo. 2 suites, bwc 2 vagas de garagem Consulte-nos

3371-2357
Plantão: 9135-8601

R.CeI.ProcÓpioGomesdeOliveira,1207

www.parcimoveis.com.br.lvilson@parcimoveis.com.br

/',/ -,

�{tª
Reuba .leuA_I

-'BarraSul
A imobiliária da Barra

RENATO .JR.

N
. PIAZERA

Corretor de IlT1óvels

ICRECI4936

CREe! $330

ilÍlUUJl
Empreendimentos Imobiliários GIRASSOL

IMÓVEIS

, CRECI 2567J
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COMPRA .. VENDE • ALUGA· ADMINISTRA 3055-0900
Plantão 9987-1004

VIEIRAS - ULTIMAS UNIDADES - Sobrado geminado cf 2
GALPÃO em GUARAMIRIM de aproximadamente 1.00Om' suítes,1 qto, 3 salas, COZ., bwc, lav., chur. e gar. Área total
eterreno de 50.000m'. Valoracombínar. R$1.500.000,00 construída 170m'

CZERNIEWICZ - CASA ALTO PADRÃO 1 suíte cl
!--------=c=-=======:::----+-------------------r--:::::-=====---=====----, closet, 2 quartos, 2 bwc, 2 salas, escritório,

lavabo, cozinha mobiliada, área de festas, quintal,
garagem pi 3 carros. R$ 380.000,00. Aceitaoutr

imóvel como parte do pagamento

* Sobrados Geminados no Bairro Vila Lenzi a 2km do
Centro, com 1 suite, 2 quartos, sala, cnzlnha, lav, garagem,
lavabo, varanda, e churrasqueira, com area de 140m' de
area construida, R$ 140.000,00 ou 50% e o restante

parcelado em ate 60 meses. entrega em outubro de 2008.

4
II

I
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EMPREENDIMENTOS
I MOB I L I'A R lOS
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Cedro Móveis.

Cedro Móveis
Av. Pref. Waldemar Grubba, 1674 - Baependi 1471 3376-0679
Rua Barão do Rio Branco, 620 - Centro 1471 3372-2677

COMPRA-VENDE-ALUGA

AV. MAL. DEODORO DA FONSECA, 1698
(EM FRENTEAO REGISTRO DE I ÓVElS), .

�IDENCIAL BETEL
APARlAMENTOS COM QUARTOS.

CHURRASQUEIRAE DEMAISDEPENllà«:IAs,
PORTÃO E PORTEIRO ElEffiÔHICO,

RESIDENCIALGRM RAIIÁ
APARTIWENTOSAWlJ!mIRDIE 101lm"_

REGIÃOCENTRAL(FJNN_M�

EIIIFÍCIDDalIA IIIIL
mnMll\ILOC!'1I!J�_

�QÕI8SIES!'lElO�ISIIllE�
�<D!l1blI�21fw_

CONDOIIiNIO RESlDEIICIALMIIIIIDI EUIIDPA
APARTAMOOosCOlMl2�Sj!t0WA00I'Ml���,���,
COZINHA. SAlADE IESTARIIJ!l\NTAA IEÃRlEADE 5lER¥'I1ÇO_�iNnk!)COIxIllFlrmtJlESS�, . _-..f--�M
PISCiNAADULTO IE INFAINIlfILC01'AIIllECKD1E�,�� IE lI'IU\'If'tGllDUrnlDt

PAGAMENTO EllA1É IIESES IJIRIEIUCCIIIllACOI!IISfRUIORA.

EDIFÍCIO RUTH BRAIIIt
APART.AII4lENTOSAfWmR DE 121m'_
�Pl'\RASE1'EM8RO DE200iL

CONDIÇÕES IESPECWSDE�_

...w:.=== _.
�«:mroJI!i!IlIIF..SlliIimE,l1

_ 1lllOlRI\\!I1lRiimllll\,�Bl1�1BlIJlIlE$"
a::mm�,��q;lDl,�
1OllIfIlI��IE�,

..... 1IICI1111D!1:tE
�<tIlruIl1SlJliinlE*21<lll11Jl1
1!lIlllR«41l1RiimltOJlElIllB!!I!'i!$�IXtii,

lI!Ifl;]íii(!l)(tlE!llIl11�IL

IIIi!IlUIIIIIl:

:.-:aEm;E 'IFF'"
_q:;dIJf$lEJIPIBtlma;��,

�I!IfIlllllliHttOJ!4fl1S!J!linlE"'21UllJiJXm1llll1)<lllIIJ
<tlIllIIJ21Slli1fmallElIllB!tml!i�))(ij;,

EilIIFiE:m liS

�1E!iJI��,
lÍÍlll1IW1\MJlllCXIIU�,Il'IRliímIM1!llNX!ll
1tlIllWlD��f.
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IMÓVEIS·-------�----�

Você pode INOVAR no corte de cabelo, na
. roupa que você usa, no carro que você
dirige ... Mas quando o assunto é IMÓVEL,
o negócio é mais SÉRIO! Prefira a

TRADiÇÃO em relação à INOVAÇÃO, ·e
adquira apartamentos da empresa que já
entregou 10 edifícios (com escrituras) em
11 anos de atuação em Jaraguá do Sul! .

Administração:

• Previsão de Entrega no Primeiro Semestre
de 2009�

• 2 ou 3 dormitórios com dependências de
servico.

J

• Salão de Festas com Piscina e Decke

Segundo Salão de Festas com Terraço-Bar.

•. Super localização: Rua Expedicionário
Cabo Harry Hadlich, n° 615, Centro,
próximo ao Supermercado Angeloni.

•Apartamento com suíte mais um

dormitório com 136,20m2 de área total
estimada - R$ 1 �2.385,00 sem

acabamentos.
.

• Apartamento com dois dormitórios com
.

109,35m2 de área total estimada.-
R$ 106.285,00 sem acabamentos."

• Pequena Entrada e até 24 meses para
pagar o Saldo: ern Financiamento Direto
com o Condomínio.

Não é Incorporação! Vendas Exclusivas:

Construção pelo SISTEMA DE
CONDOMíNIO fECHADO A

PREÇO DE ,CUSTO

,

tE
3371-1500
Plantão·

9975-1500
9973-5304

rmobiliária
CRECI643-J

Compra • Vende • Aluga • Administra

- -

De acordo com a Lei 4.591/64, informamos Que as ilustrações têm caráter meramente ilustrativo
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IMÓVEIS

Ref 6252·- Chico de Paula -lot chico de paula
- sobrado novo c/ 236.22m' Pronta para morar

- suite c/ closet - 2 dorm - bwc - 2 lavabos -

.sala estar/jantar - coz - iav - gar - var - aceita
imóvel de menor valor - R$350.000,OO

3(155-3412 COMPRA... VENDE - ALIJGA .. ADMINISTRA

Plantão de informações
9988-1520 com Allan

PROJETOS AROUITETÔNICOS I INTERIORES

-REFORMA.S I ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS

'1iesideflcialMajestic · Cefltfo
Edifício
06 pavimentos
08 apartamentos

- 02 apartamentos por andar
01 ou 02 vagas de garagem
Elevador
Área de lazer com espaço gourmet e piscina com deck
Projeto Paisagístico no hall de entrada
Medidor individual de água
Localização Privilegiada - centro da cidade

Apartamento
Área Total de 174.00m2
01 suíte e 02 dormitórios
Sacada grill
Sala com porcelanatto
Acabamento em gesso
Infra-estrutura para ar condicionado tipo split Entregá Março/2010 - A partir de R$155.000,OO

Ref 4603 - Vila Lenzi - Resd. Ágape - Aptos
Novos cf 1 07,OOmL 2 dorm - bwc - sala

estar/jantar - COl - lav;:- gar - sacada cf churr
- Entrega em Junho/2009 - A partir de

R$108.000,00 - Entrada + saldo parceiaoo

Ref 4660 - Vila Baependi - Apto - Cond Resid
Bartel - suite - 2 dorm - sala estar/jantar - COl -

lav - vaga gar - R$122.000,OO

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

bwc c/ móveis - sala estar/jantar - coz

americana -Iav - 2 vagas gar - R$105.000,OO

Ref 4647 - Centro - Ed. Diathus - Apto cf
225.90m2 - suite c/ banheira - 2 dorm móveis
embutidos - bwc - sala estar/jantar - escrit. c/
móveis - coz - lav - sacada c/ churr - 2 vagas
na gar - fica lustres e cortinas - R$310.000,OO

Ref 4646 - Amizade - Apto c/ 140.45m' - suite
- 2 dorm - bwc - sala estar{Jantar - coz - lav -

vaga gar - sacada cf churr - R$189.000,OO

Ref 4652 - Vila Nova - Apto Novo c 86.00m'
Ed. Residencial Toscana - 02 dorm. sala estar
com sacada e churr - bwc social - COl - lav -

gar - R$130.000,OO
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Ref. 1015 - Ilha da
Figueira, 361 m2
. R$ 46.000,00

Ref. 1014 - Barra
455rJ1� R$48.000,00

Ref. 1048 Schroeder
435,00m2,

R$ 33.000,00

Ref. 1049 Schroeder
495,00m2,

R$ 35.000,00

Ref. 1050 Schroeder
333,00m2,

R$ 30.000,00

Ref. 1054 Terreno cf
5.:1 3,OOm2 no centro
de Guaramirim
Morro do Klein
R$ 70.000,00

Ref. 1007 Casa mista na

Barra (em madeira de Lei),
prox. Malwee, 4 dorni,
murada R$ 100.000,00

construção. 1 suíte +
2dorm, garagem, em

Guaramirim, Bairro Avaí,
R$ 165.000,00

Ref. 1029 Casa em Alv.No

Jguá. Esquerdo, 3 dor,
Mob, Gar. P/2 carros, área
de festa. R$ 170.000,00

Sobrado na

Barra de
147,00m',
1suite + 2

dorm, 2 vagas
de garagem.
R$ 220.000,00

Ref. 1024 Casa em construção.
1 suíte + 2donn, Garagem, em
Guaramirim, Bairro Avaí de

,

148.000,00 por R$138.000,OO.

Ref. 1053 Área de

47:696,OOm2 cf casa e 2

lagoas, 3.000 Pés de Palmito,
ribeirão cf nascente,

Guaramirim bairro Amizade
R$ 380.000,00

3dorm, em Guaramirim,
bairro Avaí, R$110.000,OO

Ref. 1006- Ed. Jade - Ap.
1 Suíte, 2 Dorm., Piscina,
Elevador - R$270.000,OO

I . I

COMPRA ,,' VENDE u ALUGA • ADMINISTRA SEU IMOVEL OU CONDOMINIO

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

.

Plantão 8836a1911/8805 ..8708 '4:7) 3376-3659

Vila Nova- Dorm, SI Estar, Cozi, Copa, Lavand. R$ 89.000,00 BARBADA! Guaramirim - 200.000;QOm2• R$ 20.000,00
- Ref. R82.1 entrada + Parcelas - Ref. T13.1
Estrada Nova- (150m2) 30orm, SI Estar, Cozi, Copa, 2 Bwc, João Pessoa - 883.75m2. Por... R$ 35.000,00 - Ref. T3.4
Lavand, Gar, Churrs. R$120.000,00· RefR52.1 João Pessoa -1:430m2. Por... R$ 39.000,00 - Ret T3.5
Ilha da Figueira - (95m2) 3 Dorm, SI Estar, Cozi, Copa, Bwc' Amilade - 400m2. Por. .. R$ 49.000,00 - Ref. T98.1

Soc(mobiliado), Lavand, Desp, Gar. R$ 130.000,00· - Ref. Três Rios do Sul- 382m2• Por... R$ 52.000,00 - Hef.
R44.1 187.1
Vila Rau - (400m2) 5 Dorm, SI Estar e Jantar, Cozi, 3 Bwe, Vila Rau- 525m2• Por... R$ 65.000,00 - Ref. 166.2
Churrs, Varanda, Desp, 3 vagas gar. De: R$ 200.000,00 Por... Amizade - 2.063m2. Por... R$ 319.500,00 - Ref. T54.1
R$190.000,00:Ref. R77.1
Amizade - Nova(135m2) 3 Dorm(1 sui.), Bwc soe, SI Estar.e
Jantar, Cozi, Lavand, Gar. cf 2 vagas, Churrs. R$ 21 0.000,00-
Ref. R3.1
Barra do Rio Molha - (205,50m2) 3 Donn(1 sui), SI Estar e
Jantar, Cozi, Copa, 2 Bwe, Lavand, Churrs, Sac, nepos, Edic.
R$220.00a,OO-Ref. R17.1 .

Nova.Brasília - (287m2) 4 Dorm(3 sui), SI Estar e Jantar, Cozi,
2 Bwe, Copa, Lavand, Oesp, SI festas, Gar. Gaveta c/4 vagas.
R$ 260.000,00 ·Ref. R7.1
Czerniewicz - Sobrado«(320m2) 3 Dorm(1 Sui), SI Estar e
Jantar; Estar Intimo, Cozi, 2 Bwe, Lav. Dorm. Emp, Desp,
Depos, Churrs, Sac. R$ 380.000,OO-Ref. R10.1

'

Baependi - (190m2) 3 Dorin, SI estar, Copa, Cozi, Lavand, 2
Bwe. Possui edícula cl Dorm, Cozi, Bwe. R$ 260.000,00 - Ref
R64.1

'

Residência

Apartamentos

Vila Nova(1 DOm?) 3 Dorm(1 suí), SI Estar e Jantar, Cozi, Bwe,
,

.

Lavand, Churrs Sacada, SI Festas, Gar. R$150.000,OO-Ref.
M&1

.

C�erniewicz {68m2). 2: Dorm(1 sui)., SI Estar e Jantar,
,Cozi(plal'leiada), Bwe, íavand, Gar. R$110.000,OO -Ref. A25
Cenfro (132m") 3 Dorm(1 s!li), SI Estar e Jantar, Cozi, Bwe,
Lavand, Churrs. Sacada, SI Festas, Gar.H$180.000,00 - ReI.
A15.1

Consulte nosso site:
. www.ajelimoveis.com
"Um lugar certo para um bom
negócio e sua satisfação"

Terrenos'

Praia Residência

Prainha(Enseada) - Em madeira fie lei(70m2) 2 Do�rn, SI
Estar, Cozi; Copa, Bwe, Churrs, sac, Gar' cf 2 vagas. R$
65.000,00 - RefR59.1

.

lIajuba(Barra Velha) - Sobrado (300m2) 6 Dorm(2 sui), SI
EstareJantar, Mezanino, Cozi, 3 Bwe, Lavand, 2 Sac, Trapiche
Ancorador. A 1 DOm domar. R$ 21 0.000,00 - Ref. R33.1
Prainha(Enseada) - Sobrado(320m2) Possui 2 pavimentos, a
1Dam da praia, 6 vagas gar, SI festas, Churrs, mobiliada. R$
280.000,00- RefR59.2

Prall! Apartamentos

Centro- Piçarras (142m2) 4 Dorm, 2 Bwe, SI Estar e Jantar,
Cozi, Lavand, SaeadacfChurrs. R$130.000,OO-RefA3.6
Centro - Baln. Camboriú (114m2) 3 Donn(1 Sui), SI Estar e
Jàntar, Cozi, Bwe, Lavand, Churrs Sacada, Pise. Coletiva, SI
'Festas, Quadramar. R$ 550.DOD,00 - Ref. A41.1
Cenlro - Baln. Camboriú(114m2) 3 Dorm(1 Sui), SI Estar e
Jantar, Cozi, Bwe, Lavand, Churrs Sacada, Pisco Coletiva, SI
Festas, Ouadramar. R$580.000,00�Rel. A31
Centro - lIaln. CamborilÍ(170m2) 4 Donn(2 Sui), SI Estar e
Jantar, Coz� Bwe, Lavand, Sacada cfChurrs, Pisco Coletiva, SI

.

Festas, Quadra mar. Todo em mobília planejada. R$
850.000,OO-Ref. 41.2

'I
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CORRETOR'
,

DE IMOVEIS

TEL.3370-6624 I 9102-5299 www.deocarimoveis.com.br

- ereu amos, r

terreno c/ 33.947,25m'.
R$ 750.000,00

O CORREIO DO POVO n
FIM-DE-SEMANA, 6/7 DE SETEMBRO DE 2008 .:..

126 - Nereu Ramos

terreno com

490,98m2.
R$ 48.000,00

TERRENOS
001 - Tifa Maríins, terreno com área de 393,00m'.
003 - Santo Antonio, terreno com área de 89.268,00m' .

007 - Santo Antonio, com área de 62.352,00m2.
009 - Santo Antonio, terreno com área de 2.230,00m'
036 - Nereu Ramos, terreno com 409,68m'. (terreno bem localizado)
037 - Nereu Ramos terreno com 357,00m'
045 - Vila Lenzi, com 450,00m' .

069 - Nereu Ramos, terreno com 337,50m'.
109 - Nereu Ramos, área de 11.470,00m' (ótimo p/ indústria)
115 - Nereu Ramos, com área de UOO,OOm'.
125 - Schroeder, terreno com 489,86m'.

R$ 40.000,00
R$ 500.000,00
R$ 120.000,00
R$ 80.000,00
R$ 50.000,00
R$ 50.000,00
R$ 55.000,00
R$ 30.000,00
R$ 280.000,00
R$ 97.000,00
R$ 35.000,00

APARTAMENTO
046 - Apartamento - Centro, com área total de 165,00m'. R$185.000,OO
053 - Vila Lalau, e/área privativa de 109,37m'. Aceita apto de 02 quartos como forma de pagamento. R$160.000,OO

CASAS

015-Jaraguá 99,.Casacomercial com 173,52m' eterreno com 325,00m'.
016':Três Rios do Norte, casa de madeira com 63,00m', terreno com 390,00m'.
017 - Chico de Paula, casa de alv c/ 140,00m' eterreno c/720,00m' (aceitatrocaporoutro imóvel)
024- Vila Rau, sobrado c/ 21 9,00m' eterreno c/ 390,OOm'. Mais uma edicula de 70,00m'.,NegociáveL
031-lIha da Figueira, casa de alv. c/ 132,00m' e uma de mad. de 60,00m' e/terreno de 525"00m'

R$139.000,00
R$ 50.000,00
R$ 140.000,00
R$ 165.000,00
R$150.000,OO

(aceita apto de menor vator'em Jaraguá, Florianópolis, praias ... )
061-Amizade, casa de alvenaria com 38.99m' e terreno com 262,50m'. R$ 70.000,00
080 - Vila Lenzi, Sobrado c/ 258,OOm' e terreno cl área 418,12m'. aceita apto de (- jvalor, casa outerreno. R$ 280.000,00
093 - AMIZADE, casa de alvenaria com 137,38m' e terreno com 321 ,32m'. R$130.000,OO
154 - Schroeder, casa de alvenaria com 48,00m' e terreno com 450,OOm'. Aceita carro como forma de pagamentó.
168 - Estrada Nova, casa de alv c/ 70,00m' mais edícula (aceita carro na negociação) R$ 70.000,00
'175 - Nereu Ramos, casa de alvenaria com72,OOm' e terreno com 378,OOm'. R$ 55.000,00
188 - Santo Antonio, sobrado com área de 170,OOm' e terreno com 2.500,OOm'. R$100.000,OO

síTIOS
026 - Santo Antonio, com área de 475.650,OOm'.
044 - Nereu Ramos, com área de 60.000,OOm', com casa, área de festas, rancho, lagoas.
123 - Santo Antonio - com área de 80.000,OOm'. aceita carro na negociação.

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

078 - Czerniewicz, com 93,90m' de área

privativa,aceita permuta cl casa ou carro
madeira com 70,OOm' e terreno

como lonna de pgto. R$140.000,00 com 378,OOm'. R$ 53.000,00

ALUGUEL

Nereu Ramos, apartamento
alvenaria com 156,60m' e terreno alvenaria, rancho, laqoa, com área Vila Lalau - Apartamento
com 392,OOm'. R$150.000,00 de 175.000;OOm'. R$ 380.000,00' Amizade - Casa

R$ 350,00
R$ 580,00
R$ 800,00

Rua Padre Pedro Franken, 253 I Centro
Cep 89251,,·040 - d�raguá do,·Sul I se
Fane: (47) 3055-2830 I 8408-9114

Ednilson dos PASSO
CQ,R_RETOR DE IWp-VEIS
ç;((ECl7728' C"

4799738020
www;epassôs,colA!.brAMARAL

IMOVElS
OPORTUNIDADES PARA LOCAR:

Apto - Ed. Gehring - centro 1 suíte r 2 quartos,
salas de estar e jantar, cozinha, 2 vagas de garagem.

.

R$ 335 mil

ÓTIMA OpçÃO PARA
CONSULTÓRIOS

Sala Comi. ref•..�-Q03 -
.

"saia ampla (9Úm2),
podendo ser dividida, com
02 bwc. Centro Mé�ico.

Quitinete ref. Q-
002- 02 quãrtos,
jllpa/coz., bwc •

.
Rua Major Júlio
.ferreira,180.

llªirro: ViJª"Ulau.

Apto ref. A-018 - 2
quartos e demais dep. Rua
Exp, Alfredo Behnke, prõx.
Dalila Ttlxtil. São luis.

ÓTIMO PONTO
COMERCIAL!

Casa ref. C-006 - Suíte,
02 quartos, dep.

.

empregada, 02 saías, sala
de TV.... Rua Guilhe!l'lle
Dancker, 45 - Centro.

Apto ref. A-021 -

01 suíle + 02

quarlos e démais
dep. cf garagem.
Ed. Royal Barg.

Centro:

Apto - Ed. Garden Flowers - centro - 1 suite + 2
quartos, bwc social, estar, jantar, cozinha,

churrasqueira privativa, 2 garagens. Financiamento •

em até 100 meses direto pela construtora. Consulte! �

Casa Amizade 1 sufte.+ 2 quartos, bwc
social, estar e jantar, cozinha, garagem -

126m2. R$ 205 mil

Terreno Czerniewicz - 458,00m2 - R$
86 mil

Casa Água Verde 95m2 - terreno

397,OOm2 - 3 quartos, 2 salas,
cozinha, bwc, g�ragem. R$ 98 mil

mi. ref. S-OUa -

•

Sala com aprox. 95ml +
02 bwc. Rua Major Júlio
Ferreira, 180 - VHa Lalau. _
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VENDA

www.atlantaimoveis.com

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

Ref 2295- Centro- Res. Grall Ramá,
1 suíte, 2 quartos, bwc social, sala

de estar / jantar, cozinha,
lavanderia, 1 vaga de garagem.

De R$ 110.000,00 á
R$ 135.000,00

Ref 2313 - Ilha da Figueira, apto
c/ 1 sUiIe, 2 qtos, sala de esta; copa, cozo mob.,
área de serviço, sacada c/ chue, bwc social
mob.,1 vaga de garagem. R$145.000,00

Ref: 2317- Czerniewicz apto NOVO, cf 2
qtos, bwc social, sala de estar e jantar,

cozinha, sacada cf churrasqueira, área de

serviço,1 vaga de garagem. R$129,000,00

Ref: 1533 - Ilha da Figueira casa

em construção no 'Lot. Malibu,
. 94m2 com 1 suíte, 2qtos, sala de
estar, cozinha, bwc social, área de

serviço, 1 vaga de garagem.
R$ 126.000,00

Ref 1527 - Jaraguá'84 casa com

·3 qtos, 2 bwc, cozinha, sala, área
de serviço área de festa

R$120.000,00

Ref 1520- Barra do Rio Molha
Sobrado com 3 dormitórios, bwc,
cozinha, sala de estar, sacada.

Inferior- lavanderia, bwc, garagem,
1 dormitório, dispensa,

churrasqueira. R$ 270.000,00

Ref: 1385 - Amizade Sobrado com 1
suite cf closet, 2. qtos, bwc social, sala
de estar e jantar, cozínna mobiliada,

lavabo, área de serviço, dispensa, área
de festas, 2 vagas de garagem. 'Área

190m'R$ 310,000,00

Ref 1507- Jaraguá Esquerdo
Casa NOVA em construção, com
159m2, 1 suíte, 2 quartos, bwc
social, sala de estar, jantar,

cozinha, lavanderia, área de festas,
garagem para 2 carros.

R$ 240.000,00,

com tsuíte, 2 quartos, bwc social,
sala de estar e jantar, cozinha, área
de serviço, área de festa, 2 vagas'

. de' garagem, R$ 220.000,00

;;�.

LOCALIZAÇÃO
Nova Brasilia

Rua Leopoldo Janssen

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

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

ENTRADA + PARCELAMENTO DIRETO COM A CONSTRUTORA. B$ 148.000,00

Apartamentos:
2 quartos, sala de estar/jantar, cozinha, lavanderia, bwc, sacada
com churrasqueira, 1 vaga de garagem,

Localização: CENTRO - Rua Fritz Hasse

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

Apartamentos: j suíte; 2 dormitórios, sala de

estar/jantar, bwc social, cozinha, área de serviço,
sacada c/ chur., 2 vagas de garagem.

ENTRADA + PARCo DIRETO C/A éONSTRUTORA
EM ATÉ 60 VEZES
LOC: VILA NOVA.

cozinha, área de
serv, sacada com

churrasqueira,
1 vaga de garagem,

Área de 54,04m2 á
6$,31 m2 área útil -1'

Qaragem
Preço apartir de R$
79.900,00

','
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AMIZADE -

LOTEAMENTO
ITACOLOMIII -

Lotes a partir de
R$ 75.600,00

ÁGUA VERDE - Rua
Therezita Mehegotti
Rocha, lote na 11.
450m2 cfe área total.
R$ 75.000,00.

Corretor de Illiveis www.schellercorretordeimoveis.com.br

AMIZADE - LOTEAMENTO CHAMPS ELYSÉE - Casa em

construção cf suíte mais dois dorm. cf sacada, bwc social,
sala, varanda, cozinha, lavanderia, área de festas, garagem

para dois carros e despensa. R$ 380.000,00.

AMIZADE -

LOTEAMENTO CHAMPS
ELYSÉE - Lotes a partir
de R$ 92.650,00

Edifício Terra Brasilis
Aptos de 02 sendo 01 suíte.

R$129.000,OO

TRÊS RIOS DO SUL
- LOTEAMENTO
GRUTZMACHER
LOTE N° 56
R$ 65.000,00

Apartamentos NOVOS,
prontos para morar.

Rua Prefeito José Bauer, bairro RAU
Apartamentos de 02 e 03

dormitórios.
.

A partir de RS 120.000,00.

Casa em construção com

107m2 contendo: salas de
estar/jantar, cozinha

lavanderia, área de festas,
bwc social, jardim de inverno
e três dormitórios, sendo uma

suíte. R$ 150.000,00 .

AMIZADE - JARDIM DAS
ACÁCIAS - Terreno por
R$ 65.000,00

X�1iti,,1&�J • 4iiI@!M.. W®4iiI@W®__

W®_W®_W®_W®_W®_W®_W®1M!M-}i!1&1M!M!M'1!JffJIIJlI!iliit'WM.���ricardocimoveis@gmail.com l�. 8808-5378 .

z

::5 8837-8299 I� �
�

�----------------� -

RICARDO IIALERID�
w
ca=
CJ R:João Marcatto nO 265 • Sala 05 Ed.Mônaco • Centro

Cod123 - Terreno cf 420,00m', na Vila
Lenzi. R$90.000,00

Cod. 056· Terreno'c/17.680m' no centro
de Guaramirim. Próx. ao.írevo principal.

-Consulte-nos.

Cod106 - Terreno c/1.037,40m' no
Czerhlewlcz. R$300.000,00.

Cod. 116 - Terreno c/337,00m' em Três
Rios do Sul, R$34.000,OO.

Corretor de Imóveis

Cod134 - Apartamento c/ 1 suíte +
2 quartos; todo mobiliado. no
Centro. Valor R$190.000.00

Cod117 - Apartamento ell suíte +
2 quartos. no Amizade. Valor

R$1l5.000.00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



- Cód. -184 - Casa no Amizade no

Residencial Bella Vista, c/ 04 qtos, 01 suíte,
03 bwc, cozinha mobiliada, banheira

hidromassagem, piscina, sala de estar e

jantar, área de serviço, área de festas c/
churrasqueira, 02 vagas de garagem.

- Cód. 179 - Casa Centro, possui 4 quartos,
2 salas, banheiro, lavabo: ampla

cozinha com copa, lavanderia, garagem
com área de festas. Ideal para colocação de

Clínica, consultório, escritório.

- Cód. i 77 - Ótima oportunidade' Casa
c/ 04 qtos, 01 banheiro, cozinha

mobiliada, sala, portão eletrônico. Valor
R$ 110.000,00.

- Cód. 173 - SOBRADO no Bairro
Vieiras, rua asfaltada, todo murado,
01 dormitórios, sala de estar/jantar,
02 bwc, área de serviço, sacada e

área de festas, 02 vagas de

garagem. R$170.000,00.

IMÓVEIS------------

planeta!
o.::

www.imoveisplaneta.com.br/imoveis@imoveisplaneta.com.br
o

PLANTÃO AOS SÃB, DOM E FERIADOS NO 9176�0064

•

I FONE: 3275 ..0100
Rua Barão do Rio Branco, 557 - Centro
CEP 89251�400 - Jaraguá do Sul! SC

-Cód.176 - TERRENO no Bairro Três'
Rios do Sul, contendo 02 casas de
madeira, pr óx a Lulimar
embalagens e a rua asfaltada, com
inquilinos residentes pagando.
aluguéis. Valor R$65.000,00.

- Cód. 177 - Casa no Firenze " -

Ótima oportunidade. R$
110.000,00.

Cód. 167 - Terreno na Nova
Brasília, rua Gustavo Hagedorn, c/
570m2. Ótima tocanzaçãol

- CÓd.,189 - Casa Ilha da Figueira, c/ 01
suíte, 02 qtos, cozinha, sala em dois

ambientes, bwc social, área de serviço,
depósito, 05 vagas de garagem. R$

235.000,00.

- Cód, 164 - Casa 169m2, contendo 01
suíte + 02 quartos, bwc, sala estar/jantar,
cozinha mobiliada, ampla dispensa, área de

festas, 04 vagas de garagem. R$
139.000,00.

- Cód. 155 - Casa de esquina com ótima

localização na Vila Nova. C/ piscina e edícula
contendo área de festas cf chur. Garagem p/ 2
carros com opção p/ 4. Cozinha' copa, sala de

jantar, sala de estar c/ 2 ambientes, suíte
master c/ banheira e closed. Escrítórío, 2

dormitórios, sala de jogos/ atelier, dependência
completa de empregada e depósito.

Oportunidade de .investimento para
industrial' ou residencial! - Cód.
1091/08 - Terreno na Ilha da
Figueira, com 113.400 m2.

- Cód. 156 - Terreno no Centro, rua
José Ersching (paralela da
Marechal Deodoro), com

484,79m2.

Cód, 149 - Terreno na VIL'�'NOVA.
Comercial. Rua 25 de Julho. Ótima
localizacão. Área de 859m2. Valor
R$135.000,00 .,

- Cód. 193 - Casa para uso Comercial, Enfrente ao nnvo

Angeloni / 220 mts área construída, 6 repartições, 4
banheiros, 01 sala comercial "pronta", 02 cozinhas, ampla.
área de serviços, construção nos fundos, garagens e local.

para estacionamento na frente do terreno. R$330.000

.

- Cód. 187 - Casa de alvenaria no Jaraguá Esquerdo, .

possui 01 suite com closet,02 qtos, 03 banheiros sociais,
cozinha, sala em dois ambientes, área de serviço, área de

festas com churrasqueira.Com portão eletrônico e

interfone. Tereno plano e murado. R$ 350.000,00.

Cód. 1105 - Terreno na Barra do.
Rio Cerro c/ área de 378m2• Plano.
Próximo Supermercado Brasão. R$
65.000,00.

- Cód. 1087. - CONDOMíNIO
JARDIM eRISTINA =lníra estrutura

completa, asfalto, fiação
subterrânea, circuito interno "de
monitoramento, portaria, ótima
localização.

- Cód. 12 - Loteamento Palm

Springs. Ótima localizaçáo no·

Jaraguá Esquerdo .. Área de 378m2
a 520m2. Financiamento ern até 60

- Cód. 73 - OPORTUNIDADE!
Excelente área, para uso

comercial/industrial a 1 km do
Centro. Ilha da Figueira - aprox.
31.000 km. (sótexto)

- Excelente oportunidade! Terreno
próximo ao colégio Giardini Lenzi!
Rua sem saída! R$ 48.000,00. (só
texto)

� - 'MARCATTO CENTER - um

centro que proporciona as

melhores negociações em um.
ambiente moderno e requintado,
oferece 32 espaços nobres,
direcionados à escritórios,

.

consultórios, lojas,
conveniências e outros.

- Está pensando e.m abrir um
comércio?! �ocê está certo, nós
temos a sala! Próximo à WEG II. .

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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* Entrada de 20% no ato + 15 parcelas de R$ 950,00 (Corrigidas pelo CUS/SC até a entrega das chaves, Após a Entrega, Correção pelo INPC + juros 1 % a.m.) + 2 reforços (dez/200B e mar/2009) com saldo devedor financiado pelo SFH em até 240 meses,
Uso do FGTS de acordo com as regras do fundo curador do FGTS, Sujeito a aprovação de cadastro,
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IMÓVEIS

eOlnl
ITt 6 v e i

VENDE-SE LOTES NOS BAIRROS:
Amizade, Barra, Vila Rau,

8 Guaramirim.'

EM BREVE:
- Res. Montserrat (Gond. Fechado)

- Residencial Villagio, íprõx ADV Aurora)
- Casas Geminadas; João Pessoa.

FINANCIAMENTOS

C'AI'·A'#41 .�é��:�
CAIXA ECO�ÔMICA FEDERAL
Facilitamos seu crédito 'junto a

CAIXA, Regularizamos seu

imóvel para financiamento.

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

Cód.0168 - Chácara em
_

Guaramirim cf área de
27.500m' + casa de Alv.

R$ 180.000,00

Cód.0154 - Casa Figueira cf 4
dormITórios. R$ 113.000,00
(aceita-se imóvel ou carro

como parte de pagamento)

Cód_0141 - Casa Mista
na Figueira cf 4 dormitór.ios,

rua asfaltada, etc ..

R$ 100.000,00 (neg.)

Cód.0170 - Galpão em

Massaranduba de frente para
asfalto. R$ 70.000,00

-
• '" � "1�Ç.1· •

Rua José Theodoro Ribeiro, 860 - Ilha da Figueira - Jaraguá do Su",", se
.... , .,

.., ,

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

Rea£iz(ll(.({a õeu õMduJ.
Fone/Fax 47. 3275 ...2990

DO SUL-SOBRADO
1 SUiTE, 3 QTOS,

SALA, 2 MEZANINOS,
2 SACADAS, LAV.,

CDZ, BWC SOCIAL,
DISPENSA, BANH.
GAR. 2 CARROS,

PISCINA -

R$180.000,00

AMIZADE-2 CASAS
NOMESMO

TERRENO CASA-l

Cf2QUARTOS
SALA,COl.,BWC,

LAV.,GAR. CASA -Cf
2 QUARTOS, SALA,

COlINHA, BWC,
LAV., GARAGEM

REF.54- VILA N9VA APTO NA
PLANTA-1 SUITE,2

qUARTOS, SALA 2 AMB.
COM SACADA CHUR.,

COlINHA, BWC, ÁREA DE

SERV, ELEVADOR, OPCIONAL
2° VAGA GARAGEM

R$142,045.17 - ENTRADA

20% + 40 PARCELAS
CORRIGIDAS PELA

VARIAÇÃO POSI1CUB

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

REF 157 - CENTRO
- APTO Cf 1 SUiTE
Cf CLOSET MOB., 2
DORM, SALA PI 2
AMBIENTES,
SACADA, CHUR.,
COl. MOB., BWC
SOCIAL, ÁREA DE
SERV., GARAGEM,
ELEVADOR, PISCINA,
167M2.
R$260.000,00

RESiDENCIAL OU
COMERCIAL EM
RUA ASFALTADA
MEDINDO 27,00M
X18,50M=
499,50M2
R$ 60.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



IMÓVEIS

Edson Müller CRECI: 8530

IMÓVEIS
Investimento Seguro

3372-1081
9608-0000

Cód, 1028 VENDE CASA Vila Lenzi -

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

kitinete, e piscina. R$170.000,00
Côd. 2005 VENDE APTO - Nova Brasilia
- 3 quartos, R$ 140.000,00 aceita

terreno, casa ou carro no negôcio.
Côd. 2008 VENDE APTO Czerniewicz
Flat c/ mesanino Edif. Saint Sebastian.
R$130.000,00
Côd. 201 O VENDE APTO- Barbada em

....._--... I11!!�-�..III!!��III!'P!!!!!1!!!!..---..--.,..---------..----....--__.,.�__iiiii__-------..-----I11III
Bal. Carnboríu ... 1 quadra do mar! R$

::- 210 mil, rua: 3604/165 ap. 302
Cód. 3001 Ilha da Figueira = Terreno
no Loteamento Heineck II, c/ 544 m2,
escriturado,R$ 60.000,00
Cód. 3011 VENDE TERRENO São Francisco
do Sui - 264m', pronto pi construir R$
11.000,OOACETTACARRONONEGÓCI0
Côd. 3022 VENDE Terreno com Galpão
Centro - Um galpão de +l- 600,00m'
um prédio de +/- 250,00m - O terreno
c/= +/-1.180,00m', R$1.050.000,00
Cod. 3025 VENDETERRENO c/ galpão
Centro - Um galpão de +/- 390,00m2
R$550mil
Côd. 3030 VENDE TERRENO Jaraguá
Esquerdo -Inicio Acarai - Terreno com
12 x34, escriturado R$ 90.000,00
Cód. 3031 VENDE TERRENO Jaraguá
Esquerdo -Inicio Acarai - Terreno c/
19x21, escrituradoR$135.000,00
Côd. 3032 VENDE TERR'ENO Jaraguá
Esquerdo - Inicio Acarai - Terreno
formato irregular com 31 x 34 Ie 31 x

231d, escriturado R$ 225.000,00
Côd. 3033 VENDE Jaraguá Esquerdo
TERRENO retangular c/ +/- 350m2

escrituracjo R$ 75.000,00

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

METROS APÓS A Malwee, , com 430
m' oferta da semana de R$ 35.000,00

por R$ 33.000,00

MAIS OPÇOES PARA VENDA,
CONSULTE-NOS.

Cód. 4001 VENDE
CHÁCARA São
Francisco do Sul = C/
172.000m'., c/ casa,
rancho; lagoa com
córrego, plantio. R$
180.000,00 180 m

frente x 1.000 m fundos.
Local próprio para fazer
loteamento.

Casa de esquina - com 4 quartos,
sala, sala tv, copa, cozinha, lavanderia

e garagem. terrreno 530 m2
Valor do imóvel 500 mil

Cód. 1041 VENDE casa

Barra do Rio Cerro - prox.
Malwee, terreno cf 350m2 -

Sobrado cf 1 suite, sala tv,
sala estar, 3 quartos, COZo

embutida, lav., cf 145m2
garagens, cnur
R$ 350.000,00

Cód. 1044 VENDE casa RioMolha -

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

garagem p/ 2 carros. R$ 115.000,00
Condições de Pgto: Negociáveis

Cod 4D08 - Massaranduba t.rea:
5O.DOOm' R$160.000,DO Obs: 20mil pés
de P3Jmrtos, 600 pés de Eucaliptos. Casa
c/ 250m2, Cancha de Bocha, sinuca,

Churrasqueira, pomar, lagoa, 20mil metros
de pasto, Rancho, etc .. :.Distante +/-16

km de Jaraguá do Sul.

Cód. 1046 VENDE casa na praía
ítaquçú - SFS - Praia ltaçuaçú - Casa
com três pavimentos -1and. Térreo
= lav., bwc, cozinha, copa, ante sala,
sala de estar, 1 bwc social, 2 quatros
com bwc, 2 and. Hall de escadaria, 1
surte, 3 quatros, bwc, sala de tv, com
parabólica e sky, varandáo, 3 and.
sala de festas com churrasqueira e

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

LOCAÇÃO
Côd. 5007 ALUGA casa Am�ade - térreo,
2 quarto, bwc, cozinha, copa/sala,
lavanderia,garagem, R$780,00
Cód.6001 ALUGA APTOVila Nova= Apto

Cód. 4005 VENDE CHÁCARA Rio Cerro 11- Chácara c/ +l- 25:000,00m2, c/ 604 _ 60 ANDAR Ed[. Porto Seguro - 2
lagoa, Rancho para FESTAS COM CHUR., plantações, uma casa de alv. grande quartos, 1 bwc, 1 surte, chur. na sacada,

1-::::==:--:",-..;_.;__ _;__+- c_;.o_m_;.te_lef_o_;.ne_fi_xO.:.,,,;,;.p_om_a.,r_et_c.. _V�al_or_R_;.$_17_0_.0_00.:..,0_0 ...L_____:------_I sala,copa,cozinha, Iavandelia,2vagasde
PROJETOS E CONSTRUÇÕES garagem. R$ 750 REAIS - os 6 primeiros

Temos projetos com equipe de arquitetos e engenheiros, com grande 'mesesc/descontodeR$150,00
experiência no mercado de construções. Côd. 8001 ALUGA Galpão (Box) Centro

-Galpão +/-250m'R$1.000,00
cód. 7004 ALUGA Sala Comercial
Nova Brasília - 100m2 - R$ 800,0'0
cód. 8002 ALUGA Galpão Nova
Brasília +/-150 m2 - R$800,00

Cód. 2009 Vende Apto
- Centro - prox. Stúdio

- ap. c/200m2•
R$ 250.000,00.

Aceita-se neg. cl 2
apto menores.

Deixe todas as preocupações e os

desgastes estressantes e emocionais
de uma construção por nossa conta, enquanto isso você desfruta os sabores

dá vida até a entrega das chaves. FINANCIAMOS PELO SISTEMA (SFH)
PARA ALUGAR, VENDER, COMPRAR OU ADMINISTRAR SEU IMOVEL,

VISITE - NOS, E CONSULTE-NOS MAIS ITENS DíSPONíVEIS
ou pelo site www.mullercorretor.com.br.

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

ivana@ivanaimoveis.com.br

-Ivana I:apraro
Corretora de

Imóvei§

337�.1122 19117�1122
Rua Guilherme Dancker, 161 - Sala 05 - Centro

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

www.ivanaimoveis�com.br

Ref 1016- Casa

geminada no Bairro
Ilha da Figueira com,

1 suíte, 2 quartos, bwc
social, sala de estar,
cozinha, lavanderia.

Preço R$ 126.000,00

Ref 2005-
Residencial Don
Caliel, Bairro
Centro, 1 suíte, 2
dormitórios, bwc
social, sala de
estar, jantar com
sacada e

churrasqueira,
área de serviço,
2 vagas de

garagem. Preço
R$165.130,OO

Ref 2001- Apartamento no

Centro, Res. Vancouver apto
201 com, 1 suíte, 2 quartos,
bwc social, sala de estar, jantar,
sacada com churrasqueira,
cozinha, área de serviço, 2
vagas de garagem.
Preço R$ 235.000,00

Ref 1001- Casa no

Bajrro Amizade, 1
suíte, 2 quartos, bwc
social, sala de estar,
jantar, cozinha, área
de serviço, área de
festa, garagem para
2 carros. Preço
R$ 280.000,00 '

Ref 2020- Apto no Centro,
Residencial Toronto com, 1

suite, 2 dormitórios, bwc social

mobiliado, cozinha, sala de

estar, sala de jantar com
sacada e churrasqueira, área de

serviço, 1 vaga de garagem.
Preço R$ 215.000;00

Ref 1015- Casa no

Bairro Amizade com, 1
suíte, 2 quartos, sala,
copa, cozinha, bwc
social, lavanderia,
garagem para 2 carros.

Preço R$ 170.000,00

Ref 2017- Apto no Bairro
Jaraguá Esquerdo,

Residenciàl Fragata com, 1

suíte, 2 dormitórios, bwc
social, sala de estar, jantar,
sacada com churrasqueira,
cozinha, lavanderia, 1 vaga
de estacionamento coberto.

.

Preço R$ 125.000,00

Apartamentos em

faze de construção
no Bairro Vila
Lalau com, 1 suite,
2 quartos, bwc
social, sala de estar
I jantar, cozinha,
lavanderia, sacada
com churrasqueira,
1 vaga de garagem.
Preço R$
128.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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IMÓVEIS -----------'-----------

Localização: Rua Copacabana
(Próximo ao Colégio Alberto
Bauer) Bairro Czerniewicz -

Jaraguá do Sul / SC

Execução .

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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REF001 - Ed.
Carvalho - Apto
c/3 qtos (1
suíte), sala 2
ambientes, .

sacada, cozinha
mobiliada, dep.
completa,
garagem.

REF058 - Nova Brasilia - Excelente
imóvel pi fins comercial e ou

residencial com 1 :695,75m2, frente de
37m2 para Rua: João Planinscheck.

CONSULTE-NOS!

REF014 - Ana Paula - Casa mista cl
5 quartos, bwcs, sala, cozinha, piso
cerâmico, lavanderia, despensa,

garagem pi 2 carros. R$ 80.000,00

REF 036 - Rio MDÍha - Área cl
167.000m2 cl casa alv. cl suíte
+ 2 quartos, sala 2 ambientes,
copa/cozinha, área de serviço..

R$ 250.000,00

REF018 - Nereu Ramos - Casa com

3 qtos (1 suite), sala, copa/cozinha,
garagem, chur., 3 bwc

'

s, lavanderia,
galpão comercial com 100m2, lote
com 444,14m2. R$165.000,00.

REF040 - João Pessoa - Casa alv. cl
2 quartos, sala, copa/cozinha,

lavanderia, toda murada, legalizada.
R$ 65.000,00

REF021 - Amizade -lote c! 327m2
- R$ 78.000,00 .

REF026 - Nereu Ramos - Chácara
e/185.000m' - R$ 200.000,00
REF013 - Rio Molha - lote c!
450ni2 - R$ 30.000,00'
RÉF005 - Vila Rau - terreno de

esquina c! 432m2 - R$ 85:000,00

Haus
imóveis

CRECI1.105·J

REF956 - Avaí - Lanchonete com panificadora,
casa residencial madeira R$ 90.000,00

REF930 - Centro - Loc.o privilegiada na rua 2B de
Agosto próx. a Associação Comercial cl casa de

250m2 cl 3 qtos (1 suite), sala de estar, jantar, copa
I cozinha, chur., piscina Lote cl aprox. 900m2.

REF932 - Centro - Casa em alvenaria com 4 qtos, REF929 • Avaí - Casa cf 2 quartos, bwc,
3 bwc s, 2 saías, área de serviço, chur., lote com sala estar, sala, cozinha, despensa, garagem.

743,2m2. R$ 250.000,00 R$ 120.000,00
.

EM GUARAMIRIM
Rua 28 de Agosto, 1445
Fone/Fax (47) 3373-2135-

,

REF911 • Vila Amizade - Área Térrea cl sala comi
d� Bom2 c/2 bwc

.

s, 2 qtos, lavanderia, garagem.
Area Superior cl 3 qtos, bwc, sala, cozinha, área
de serviço, sacada. Area total de constr. - 260m2.

R$180.000,00,
'

REF942 - Vila Freitas - Casa em alvenaria com

3 qtos (1 suíte), sala 2 ambientes, 2 cozinhas, �
garagens, lote com 720m2. R$ 90.000,00

REF946 - Escolinha - Casa com 250m' sendo 2
suites + 3 qtos, 2 bwc

.

s, 2 salas, 2 cozinhas, 2
áreas de serviço, 4 sacadas, garagem, churrasqueira.

REF938 - Imigrantes - Sobrado cl 3 qtos, 2
bwcs, sala, copa/cozinha, área de serviço. R$

HO.oOO,OO

REF945 - Rio Branco - Lote com 57o,75m2 com

casa de madeira com zqtos, bwc, sala, cozinha,
despensa, garagem. R$ 38.000,00

Rel955 - Ponla Comprida - Área com 90.000m2
- R$180.o00,OO

REF902 • Guaramirim - Casa c{178rn2, cf suite, 2 Quartos,
bwc, sala estar, iantar, 'Gotinha, lavandería. despensa,
garagem, área.de festa, piso terâmieo. R$ 2-5G.OOo,oO

REF936 - Avaí - Sobrado em alv., senso na parte
superior: 2 qtos, sala, cozinha, bwc. sacada: No

térreo: 2 salas, cozinha, área de festa com

churrasqueira, bwc, 2 vagas de garagem. Lote
com 387,5m2.

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

serviço, garagem, R$ 85.000,00

REF947 - Nova Esperança - 2 casas no mesmo

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

R$110.000,OO.
.

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

lavanderia, garagem. R$ 70.000,00
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0238 Rau. 680,63m'. R$ 70.000,00
0294 Rio Moira 7.898m'. R$ 240.000,00 (neg.)
0485 B3rra do Rio Ceou. 79.22Om'. R$ 520.000,00
0618 B3rrado Rio Ceou. 51.250m'. R$ 265.000,00
0771 Estrada Nova. 340m'. R$ 45.000,00
0820 Centenário. 750m'. R$ 315 000,00 (neg.)
0683 Jaraguá 99. 450m'. fr� 40.000,00

0791 Amizade. 334,13m'. R$ 85.000,00

IMÓVEIS
COMPRA - VENDA - ALUGUEL - ADMINISTRA ÃO - ASSESSORIA EM FINANCIAMENTO

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

PLANTÃO VENDAS 9977-4652 - 9977-4654
PLANTÃO ALUGUEL 9977-9337

REF: 844 . Casa na

DOMING� VIEIRA,
BARRA DO RIO CERRO,
Casa com suíte, dois
dormitórios, sala, copa,
cozinha, área de serviço,
área de festa com

chürrasqueira, garagem.
Casa com 128,65m2 e

terreno com 312,50m2.
Valor: 230,000.00
(aceita imóvel de menor

valor)

Ô8$fI'ilarra do Rio
Çerro. R$ 280.000,00
'(estuda proposta de
permuta)
Sobrado cf suíte, 2
dorm., sala de estar, sala
de jantar, sacada,
cozinha, Ílwc, área de

serviço, despensa,
lavabo, lavanderia,
aquec. elétrico, ar cond.,
semi mob., grades, 2
garagens cf porta
autom., churrasqueira.

! TERRENOS

0902 - Vila Lenzi 630m' R$ 55 000,00

São Luis. Casa 2 dorm. R$ 520,00
Casa Vieiras- 3 dorm. - R$ 500,00
Casa Jaraguá 84 - 2 dorm. - R$ 400,00
Casa Jaraguá Esquerdo - 2 dorm. - R$
385,00

.

-..,.,�===----.....=�....,....---------�=�-----------"'------------I�----.....-------1 Cas_aGentenário-3dorm. -R$850,00
CasaJaraguáEsQuerdo-2dorm., R$700,00
Casa Rjg Molha - � dorm.' R$ 850,00
Casa Jaraguá Esquerdo - 3 dorm. - R$
1.500,00
Casa Vieiras - 3 dorm. - R$ 650,00
Amizade. Apto. 2 dorm. R$ 460,00
Rau. Apto. 1 dorm. R$420,00
Vila Lenzi. Apto. 2 dorm. R$ 700,00
Vila Nova. Apto. suíte, 2 dorm. R$ 800,00
NovaBrasllia. Ouitineíe 1 dorm. R$250,00
Apto Vila Nova - 2 dorm. -R$ 700,00

------------......-----------..........------------......------------....�-__..... -1 Czerniewicz.Terreno336m'.R$380,00
Czerniewicz. Terreno 363,77m'. R$ 380,00
Czerniewicz. Terreno 356,22m'. R$ 380,00
Czerniewicz. Terreno 371 ,09m'. R$ 380,00
'Czerniewlcz. Terreno 382,76m'. R$ 550,00
Czerniewicz. Terreno 351 ,38m'. R$380,00
Czerniewicz. Terreno 1.509,75rn'. R$
2.000,00
JaraguáEsQuerdo. Terreno 320m'. R$ 400,00
BanadoRioCerro.Terrene 911 ,93m2.R$900,00
Guaramirim. Galpão 1.300m'. R$ 3.000',00
Guaramirim. Galpão 830m'. R$ 2.200,00

_______.... --1
TrêsRiosdoNorte 510m2-R$3.200,00

Slam' - R$ 3.200,00
340m' - R$ 2 000,00

Três Rios do Norte 300m'- H$1.200,00
Três Rios do Norte 1.360m' - R$ 7.500,00
Sala Comercial Centro - R$ 550,00
Nereu Ramos. Sala comercial 70m'. R$
600,00
Centro. Sala comercial32m'. R$ 400,00
Centro Guaramirim. Sala comercial 52m'.
R$ 330,00
Centro. Sala comercial. R$ 2.200,00

0830 Barra do'Rio Cetro.
R$165.000,OO {neJ.}
Sobrado geminado contendo suíte
cf sacada, 2 dorm., bwc, sala,
copa, cozinha, lavabo, área de

serviço, área de festa cf chur.
Acabamento em gesso rebaixado,
detalhes em granifo.

LOCAÇÃO

R$
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IMÓVEIS
TERRENOS
2006 - TERRENO CENTRAL (SERVIDÃO) CI
789,90M'. R$190.000,00
2225 - TERRENO - íNICIO JARAGUÁ
ESQUERDO - EXCELENTE LOCALIZAÇÃO CI
ÁREA DE 2.652M'. R$180.000,00
2226-JGUÁESQUERDOel900f112.R$105.000,OQ
2241 - NEREU RAMOS - Lot. Oemathe - a partir
de R$ 38.000,00
2220 - BARRNJGUÁ 99-RES. TRENTINO - cl
522m2. R$ 55 mil
2247 - RAU/PRÓX. UNERJ c/391 ,50m2 (18 x

21,75). R$ 80 mil
2296 - MOLHNPRÓX. PREFEITURA c/450m2.
R$118mil
2369 - TRÊS RIOS DO SUU RES. BEIRA RIO
R$48 mil. Excelente oportunidade.
2381 - VIEIRAS c/9.592,50m2 (75 x 128,30).
R$350mil
2390 - VILA LALAUI QUASE EM FRENTE AO
DG DAWEG II c/2.072,51 m2 (20x 104,50). R$
250 mil- Aceita apto em São Francisco do Sul
na negociaçáo.

PRAIAS
2437 - TERRENO CI 454,55M2 (15,50 X

21,50) - LOT. RADUN - BARRA VELHA. R$
38.000,00
2438 - PRAIA ITAJUBA - LOT. SEREIA DO MAR
.- 750mts do mar. Terreno cl 15,90 x 19.
Entrada de R$ 2.000,00 + 60 parcelas

LOCAÇÃO
CASAS
600 - CZERNIEWICZ R$ 01 SUíTE + 03
QUARTOS R$1.655,00
601 - CZERNIEWICZ R$ 03QUARTOSR$ 855,00
603-TRÊS RIOS DO SULR$ 02 QUARTOS 355,00
604-CENTROR$01 SUITE + 2QUARfOS1,205,OO
605 -CENTRO c/3 quartos. R$1.600,00
606 - RIO CERRO R$ 2.855,00
607 -CENTRO c/su�e + 2quartos. R$1.505,00
608 - AMIZADE 03 quartos R$ 575,00
611-NEREU RAMOSC/03quartqs-R$545,00
612 - BARRA CI 04 quartos - R$1305,00
613 - VILA RAU CI 03 quartos - R$ 905,00
614-SÁOLUIZOl Surre + 02quartos-R$ 705,00
615 - VILA LALAU - IDEAL PARA FINS
COMERCIAIS R$1.850,00
618 - CHICO DE PAULO R$ 325,00
620 - RIO MOLHA R$ 71 0,00
621 - AMIZADE R$1.150,00
622 - TIFA MARTINS R$ 605,00
623 -.VILA NOVA R$ 2.205,00
624 - CENTRO R$1.605,OO
625 - AMIZADE R$1.405,00
626 - NOVA BRASILIA c/:i quartos. R$ 555,00
627 - CENTRO c/5 quartos. R$ 6.000,00
APARTAMENTOS
630-CZERNIEWICZ R$605,00
631 - CENTRO c/2 quartos R$555,00
632 - VILA NOVA R$ 805,00
633 -VILA NOVA R$ 275,00
634 - CZERNIEWICZ R$ 540,00
636 -ILHA DA FIGUEIRA R$ 455,00
637 - NOVA BRASILIA C/2quartos. R$ 525,00
638 - NOVA BRASILIA CI surre + 2quartos. R$
855,00
639 - INICIO JGUÁ ESQUERDO cl suite + 1

qto. R$ 675,00
640 - ÁGUA VERDE CI s3 quartos. R$ 505,00
641- ESTRDA NOVA CI 01 quartos. R$195,00
644 - CENTRO - c/02 quartoS R$ 00,00
646 - CENTRO clOl SUíTE + 2 quarto R$ 685,00
647 - JARAGUA ESQUERDO clOl SUíTE + 2
quarto R$ 705,00
648 - CENTRO cl 01 SUíTE + 2 quarto
Mobiliado.R$ 2.355,00
651-NEREURAMOS- c/2quartos. R$430,00
652 - VILA NOVA - c/2 quartos R$ 505,00
653 - CENTRO - Dl SUÍTE + 2 quartos R$ 635,00
654 - VILA NOVA - eI surre + 1 quarto R$ 835,00
658 - CENTROC/02 DORMITÓRIOS - R$ 615,00
659 - CENTRO CI 01 DORMITÓRIO - SEMI
MOBILIADO R$ 555,00
660 - CENTRO CIOl QUARTO - R$ 555,00
661 - CENTRO CIOl SUíTE + 02 QUARTOS -

R$655,00
664 - VILA LENZI CI 02 QUARTOS - R$ 405,00
665 - CENTRO CIOl QUARTOS - R$ 305,00
666 - VILA NOVA CI 03 QUARTOS - R$ 670,00
667 - ILHA DA FIGUEIRA CI 01 SUíTE + 02
quartos - R$ 535,00
668 - VILA NOVA CI 02 quartos - R$ 505,00
669-V1l.AlAIJIJJClOl SUITE+01 CIB1D-R$615,OO
670-CENTROC/surre + 02quartos- R$1.600,OO
671 - CENTROCI suite + 02 quartos - R$ 905,00
690 - CENTRO cl surre + 2 quartos R$ 955,00
693 - AMIZADE c/02 quartos R$ 500,00
694 - CENTRO c/02 quartos R$ 595,00
696-CENTROc/surre + 02quartosR$715,00
697 -CENTROc/suite + 02quartosR$715,00
704- CENTRO elO1 suite + 2 quartos R$2.305,OO
705 - VILA LENZI- R$1.300,00
707 -CENTRO-c/3 quartoS. R$485,00
709-CENTRO-ellsufie+ 01 quartoR$635,00
712 - CENTRO - 2 quartos R$ 555,00
713 - CENTRO 01 suite + 02 quarto R$ 00,00
721 - CENTRO- c/3quartos R$1.310,00
724 - VILA NOVA R$ 665,00
SALAS COMERCIAIS
803 - CENTRO - R$385,OQ
805 - CENTRO - cl aprox 70m2, R$ 355,00
808- BARRA DO RIO CERRO- R$285,OO
810- BARRA DO RIO CERRO - R$ 205,00
811 - VILA RAU - R$ 355,00
812-IUiADARGUBRA-elaprox.40m2.R$420,OO
813 - JARAGUÁ ESQUERDO - cl aprox. 90m2.
R$505,00
814 - RAMOS - c/aprox. 203 m2. R$1.505,00
815 - RIO CERRO - cfaprox. 80m2. R$.505,00
816-CENTROcomáreaaprox.75m2R$1.215,OO
817 -GUARAMIRIMcfáreaaprox. 70m2. R$525,OO
819 - CENTRO R$1.005,00
820 - CENTRO - R$ 405,00
824 - CENTRO- R$ 905,00
827 - CENTRO c/150 m2 R$1.705,00
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02 Torres
12 Pavimentos"
02 Aptos por ndar
04 vagas de Garagem
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IS

SAINT
TAePEZ

Mais que construir

prédios, concretizamos
sonhos e projetos
de vida.

RESIDENCE
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OBILIARIA
CRECI: 572-.1

".

wwvv.jardimjaragua.com.br

IMÓVEIS------------

.

RESIDENCIAL

·0 seu novo estilo de morar

�.Q Povi
deg

02 Elevadores
Salão de Festas
com Churrasqueira e deSk

.,:i,.�.". '-,:;:.

Localização Privilegiadq
Apartamentos com
3 dormitórios ('suíte+2)
02 vagas de garagem
por apartamento

� Ampla l_da com

churrasqueira
---

Preparação para
ar-condicionado Split
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O CORREIO DO POVO
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IMÓVEIS

,

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

IIVIÓ"EIS (47) 3275-1133 I PLANTÃO 9658-5584
www.bartelimov.eis·.¢om.br

Ref. 156.1 -

Casa mobiliada
no Baependi -

.

01 suite + 02
.

quartos, sala,
cozinha, copa,
owe, lavanderia
e gara,gem.
R$ 320.000,00

Ref. 180.1 - Casa nil
Nova Brasilia - 02
suites + 02 suites

·

ameriacas + 02
·

quartos, bwc,
sacada, 03 salas,
escrítorío, lavanderia,
cozinha, churrasqueira
e garagem.
R$ 350.000,00

Ref. 161.1 - Casa
no jaraguá
Esquerdo - 01
suite + 02

quartos, sala,
cozinha, bwc,

. lavanderia,
garagem e área
de testas.
R$ 215.000,00

Ref. 179.1 - Casa em

Tres Rios do Sul - 01
suite com closet +
02 Quartos, sala,
cozinha, owe,
• lavanderia,
,

.

churrasqueira e

garagem para 02

Apartamento no

Czerniewicz 01 suíte
+ 02 quartos, sala,
cozinha, bwc,
lavanderia sacada
,churrasqueira e

garagem
R$148.000,OO

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

_ ....
- - ...�..::.p:

Ref. 138.1 - Apto mobiliado no Centro -

Ed. Carvalho - Oi suite + 02 quartos,
i sal�, cozinha, bwc, la�anderia, garagem e

I sacada c/ churrasqueira. R$ 2tO.000,00

Ref. i 77.1 - Casa no Rio Molha - 03
quartos, sala, cozinha, bwc, lavanderia e

garagem. R$ 85.000,00 :.:

Ref. 201.1 - Casa
no Centro - 10 PAV:
02 salas, cozinha,
lavanderia, dep de

empregada,
escritorio lavabo,
01 suíte, salão de
festas piscina
R$ 550,000,00

Ref. 116.1 - Terreno na Nova Brasilia com
880,OOm2• R$ 170.000,90

Ref. 11 i.2 - Terreno no Rio Molha com

3.182;00m2, excelente para construção
de prédio. R$ 800.000,00
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IMÓVEIS

TERRAPLENAGEM
Caminhão e retroeseavadeira

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

J. SANTOS FILHO Construtora e Incorporadora
j.santosfilho@terra.com.br

mEm7iI Hmst",.",.,.·•.§II
9le:,üknEia£ 3ufiana A partir de .�.�2.�.�.:���.�,2,ºxg-"

� � I Aploslipo1 e2: .

.
• ...• I Suíte + 2 quartos, cozinha

II'-' iii""'C planejada Todeschini; sacada

� r'r com churrasqueira, sala
.

estar/jantar, área de serviços,
BWC, garagem.
Entrega: 10 meses

Localização: ·Czerniewicz
ENTRADA + PARCELAMENT.D

:_:::'�;".!!!.r!m!l� DIRETO COM A CONSTRUTORA.

Juliana Majcher Santos
Protocolo 2008.24.02.00676

Jaéser Santos
Creci 14080

Corretores de Imóveis

julianamajcher@terra.com.br

Lote no Loteamento
Beira Rio com

325,50rTi' . Três Rios
do Sul. R$

48.000,00 - Aceita
financiamento

Terreno no

Loteamento Grun
Garten -13m X

32,5m = 422,50m2
- R$ 70.000,00 -

Liberado para
financiamento.

Residencial Gornes

Apto com

Suíte + 2

quartos e

demais

dependência
s, próximo à
Weg I.

Entrega: Ago
2009.

Aptos no Centro
Entrega: Jan 2010
A· partir de R$ 104:500,00.
Tipo 1) Suíte + 2 quartos, sala estar/jantar,
sacada c/ churrasq., BWC, cozinha, área
serviços, garagem.
Tipo 2) 2 quartos, sala estar/jantar, sacada c/
churrasq., BWC, cozinha, área serviços,
garagem.
Vaga de garagem extra opcional.

Plantar uma árvore é preservar a vida. Doar um quilo de
. .

alimento e valorizar a vida. Troque um quilo de alimento por

uma muda e plante mais uma árvore no jardim da sua vida.

21 de setembro, dia da árvore.

Construindo qualidade de vida
Pontos de Troca: Hiper Breithaupt 5, Walter Marquardt
Super Breithaupt 2, Reinoldo Rau I Super Breithaupt do Água Verde

APOIO

B BREITHAUPT
o ti 5 D&"I o;> 2 6

473275-1447

www.hexagonalengenharia.com.br
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IMÓVEIS-------�----

iWS
Rua:'Norberto Silveira Junior 233' Centro Guaramirim SC

COMPRA I VENDE
Fone/Fax: (47) 3373·3404
E�mail: vendas@imobiliariaws.com.br
L "

. T

lj&%1�íL'ÍjJ'il�'P,Rlc$l� ."".&tM_",di"_�

www.imobil iariaws .com.b r

Financiamentos

Cr.J"f'A'... A'�
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Facilitamos seu crédito junto a CAIXA

* Casas Prontas
* Lotes a venda em

diversos pontos da cidade.
* Loteamentos Próprios

Amizade/
Guaramirim
Vende-se terreno
de 392,60m2 de
área. Rua

calçada e terreno
com escritura.
R$ 60.000,00

ReI. 0019 Amizade/Guaramirim vende
se casa em alvenaria nebalrro amizade,
com 1 suíte, 2 quartos, sala, cozinha, 1
banheiro, lavanderia, garagem e área de
festas. casa com 145m' terreno com

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

Ávai/Guaramirim
Casa nova em

alvenaria com 3

quartos, sala,
cozinha, lavanderia e

banheiro. ÓUmo
acabamento
aproveite!
Residencial

K'panema
R$ 110.000,00

ReI 0076 Joao Pessoa/Jaraguá do sul
Linda casa em alvenaria com moveis sob
medida, 1 suíte, 2 quartos, 2 salas, copa,
cozinha, lavanderia, 3 banheiros,
escritório, 2 vagas deqaraçem e área de
festas com piscina. Casa toda murada
com portao eletronico, sistema de alarme
e lindo jardim. imperdivel R$ 260.000,00

. ReI: 0097 Avai/Guaramirim vende-se
Casa em alvenaria nova, com 1 suíte, 2
quartos, sala, copa, cozinha, 1 banheiro,
lavanderia e garagem. Casa com 104m'

e terreno com 420m'. Ótimo
acabamento! R$ 165.000,00

.

ReI: 0095 Cenlro/Guaramirim
vende-se casa em alvenaria com 3
quartos, sala, cozinha, j banheiro,
lavanderia e garagem. casa cl aprox.
70m' e terreno cl 800m' R$ 65.000,00

ReI. 0018 Cenlro/Guaramirim
vende-se linda casa no centro de

guaramirim 'cl 1 suite, 2 quartos, sala
de estar, sala de jantar, sala de tv,

cozinha, 4 banheiros, garagem e ampla
area de festa. casa cl 390m' e terreno cl

542m'. R$ 350.000,00

Ref. 0014 Avai/Guaramirim Vende-se
casa em alvo alto padrão, 01 surre master
+ ? qtos, aquecedor solar, sistema de ar

condo central pronto pi instalar ótimo
acab., piso termico, sistema de alarme,
chur e.2 vagas de gar., 146,22m' de área
cons\[ e terreno c/386:83 R$ 185.000,00

ReI. 0005 Avai/Guaramirim vende-se
linda casa em alvenaria no bairro avai
com 1 suite, 2 quartos. sala, cozinha, 3
banheiros, área de serviços, garagem,
área de lestas e piscina. 270m' de área
construida terreno com 360.m'. otimo

acabamento.

comercia/residencial com 2
apartamentos com 200m' cada e moveis

. sob medida, contendo 1 'suite, 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: 0093 Nova Esperança/Guaramirim
vende-se casa em alvenaria com 3

quartos, sala, copa, cozinha, banheiro,
lavanderia e garagem. Casa toda murada
com 160m' de área construída e terreno

com 360m' R$ 90.000,00

ReI 0010 Imigranles/Guaramirim vende
se linda casa no bairro imigrantes, cl

moveis embutidos contendo 2 quartos, 1
surre, sala, cozinha, banheiro, lavanderia e

garagem. 160m' de área construída e

terreno cl 3g8m' R$ 160.000,00

Amizade/Guaramirim Residencial São
Luis, lotes cl ampla infra- estrutura,
pronta para construir. lotes com

.

escritura. um projeto a altura de seus

sonhos ruas pavimentadas e

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

area de' floresta nativa.

Vende-se casa em alvenaria, 02 quartos,
sala, cozinha, banheiro e garagem,
aprox 90 m' e terreno 404,89 m' R$

135.000,00
.

TERRENOS

• Ref. 0046 MASSARANDUBA area

de terra com 283.000,00m2
• Ref. 0053 VENDE-SE CHACARA
EM GUARAMIRIM /BRUIDERTHAL,
com 200.000 m2 de area, com

matá nativa, 2 lagoas, nascente de

agua, onmo para lazer,há 2.000
metros da rodovia do arroz. R$
168.000.00.
• Ref 0072 Avai/Guaramirim
vende-se terreno com 366m2. R$
42.500,00
• Ref 0082 Ilha da

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

figueira com 5.000m2. terreno com

escritura, ótimo para galpão. R$
260.000,00
• Terrenos com 360 m2, ruas
pavimentadas, local com ampla
infra-estrutura, pronto para
construir R$ 30.000,00
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-----------�IMÓVEIS
A Chave do Melhor

Negócio, agora também
em Jaraguá do Sul!

PLANTÃO 9158-6890

. 438- B. ESCOLINHA
TERRENO Cf 8.81 0.66m2.

De frente p/-BR em

Guaramirim.

569 - BARRA RIO CERRO
TERRENO Cf 36.151 ,20m2.

R$ 120.000,00.

0007 - Casa c/ sala Comercial no Bairro Santa
Luzia. C/02 dorm; sala; sacada coz; bwc ; ceso:
lavand; gas central; Depósito; Saláo Festas; Laje
c/ garagem p/02 carros; Piso: Ceramico. Valor:
140.000.00. Aceita proposta.Toda em tijolo a

vista. Com uma lanchonete em funcionamento

0221 - ÓTIMA
LOCAUZAÇÃO:CASA
NO Centro de
Schroeder c/02 dorm;
sala; coz: bwc; lavand;
Varanda; laje; c/
.qaraqem pi 02 carros:
Piso Ceramico. Valor:
85,000.00 ou

65.000.00 entrada +
financi. de 240.00
mensal.lmperdivel!

0431 -B.JARAGUA ESQUERDO- CASA C/02
dorm; 01 suite; salas jantar/estar; coz; bwc;

desp; lavabo; lavand; ;Iaje; c/ garagem; Churrasq; !
Piso Cerâmico e TERRENO C/400m'.Valor: :

185,000.00.Rua asfaltada onrna localizaçao.( a i
3km do CENTRO'de jaragua do Sul). !

....•.•._--�

719 - ILHA DA FIGUEIRA: Ótima casa em piso
cerâmico c/ 02 dom; 01 suite; sala; coz; bwc:

'Iavand; desp: garagem cl port. autom; varanda;
laje e churrasq. RS 185.000,00. Pode ser

financiada pela CEF (caixa econômica Federal).

LOC
'

• APT aMalwee, c/ 02 dorm; sala; coz;
bwc e sac. cl churrasq. R$ 550,00+ 30 de
condo cootato: 8844-3607/3376-0102

a weg II 0/04 dorm; sala; eoz; 02
0,00. contato: 8844-360713376-

0023 -ILHA DA
FIGUEIRA: Excelente
negóció p/ investimento
SALA COMERCIAL c/
estrutura pronta pi
construir em cima; +
casa de alv.; + casa de
mad.; + 01 kit
net.Valor:180.000,00
(pode obter até 2.000,00
mensais de aluguel).

0102

APTO na Vila Lenzi cl 02 dorm; area de testas
e churrasq. R$ 600,OQ.
KITNET'Smobiliados na vila Lenzi. R$ 350,00.
contato: 8844-3607/3376-01 0201

- KITNET el02 dorm. na Vila Lalau , prox. ao
pmtão WEG II. R$ 400,OO.cont�to: 8844_36-
07/33ilfj',0102
SALACOMERCIAt na vila lalau ellOOm' c/02
bwc; e depósito. R$ 6OO,OO.contato: 8844-
3607/3376-0102

GALPÃO c/S.500m' no João Pessoa pl04
bwc; escritório; ptatatormas. contato:
Se4413607/3376-0102.

0661 - CHÁCARA na Estrada Canivete em

Guaramirim Ci6.000 pés de pupunha; 2.500 pés
de banana: árvores frutfferas; nascente de água;
01 casa de mad. e TERRENO c 169.431m' Valor:
240.000.00. Aceita-se proposta: Casa ou terreno

prox. ao CENTRO de Guaramirim.

0102 -LINDA CHÁCARA C/60.000m' a 800m do
pesque-pague Sardanha em Guaramirim CI
CASA de 130m'CI 03 dorm; sala; coz; bwc:

lavand; area de festas; fogáo a lenha; churrasq.
e piso: CERAMICD. Valor: 230.000,00.

0298 - SiTIO de frente pi BR C/ 18.000m' no
Bairro Dantas em Corupá cl 02 casas MISTAS;

rio pi banho e campo de futebol. Valor:
180.000,00.

0705 - Sitio em Corupa prox. a prainha da Oma Ci
frutas; pIantaçóes, LAGOAS e uma casa mista em
0Iirr0 estado,VaIor: 85,000.00. AREA 20.1JOOm2.

0378 - Schroeder: linda chácara cl 92.500m' cl
casa C/de alv.C/ 03 dorm; e demais peças; casa

de mad. c!70m': 02 lagoas e bananal.
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• Compra en e· ministra •

Tel: 3055 -0070
hl And�rson 9651-9028 I Deleon 8405-6125 I IIson 9142-4641 I Rivelino 9112-5788
5 End: Rua Reinaldo Rau, 276 - Centro, Jaraguá do Sul

Re(1070 - Casa - Tila Martins -

80m' - RS 62,000.00 - Contendo
02 quartos, sala, cozinha, bwc,

área de serviço.

- Ref 6026 - Terreno - São Luis - 325 m' - R$
58,000.00.
- Ref 6020 - Terreno - Amizade - 350m' - R$
42,000 00.

�

- Ref 6028 - Terreno - Água Verde - 756 m'
R$ 95,000,00.
- Ref 6030 - Terreno - Ilha da Figueira - Rua
Rinaldo 80go - 1,161m' - R$ 400,000.00 -

Área Comercial. Excelente oportunidade!
- Ref 6046 - Terreno - Barra do Rio Cerro -

405m' - R$190,000.00.
- Ref 6048 - Terreno - Ilha da Figueira -

22,774.38 m'- R$ 2.300.000,00 - Terreno "

Comercial e] ou industrial.
- Ref 6031 - Terreno - Jaraguá Esquerdo -

392m'- 69,000.00
- 6052 - Terreno - Barta do Rio Cerro -

303,38m' - R$ 42,000.00 - 553,29m' - R$
48,000,00- 333,48m' - R$ 52,000,00
6054 - Terreno - Czerniewicz - l,037.40m'
R$ 340,00.0 00

Ref 1079 - Casa - Ilha da Figueira -

182 m' - R$ 240,000,00 - 03 QTOS,
BWC, SALA, COZINHlI, ESCRITÓRIO,
GARAGEM 03 CARftOS, PISCJNA,

CHURRASQUEIRA,

Ref 1072 - Sobrado - Nova Brasilia -

245 m' - R$ 350,000.00 - Sobrado
de alvenaria, 03 qtos, bwc, sala, área
de serviço, varanda grande, Piso
superior com cozinha, sala, bwc,
sala de estar e despensa, garragem

pi 02 carros, churrasqueira.

1048' - Casa - Estrada Nova -

140m' - R$ 215,000.00 - 03 qtos,
sala, copa, cozinha, bwc, escritório,
garagem, churrasqueira, área de

serviço, área de festas. Mais 01
casa, com 02 qtos, sala, copa,

cozinha, bwc, piscina.

Ref 1066 - Casa - Corupá - 120 m' -

R$ 120,000,00 - 2 QTOS, SALA,
COZINHA, AREA DE SERViÇO, BWC,

VARANDA, AREA DE FESTA,
GARAGEM.

1081 - Casa - Vila Lenzi - 375 m' �

R$ 385,000,00 - 01 SUíTE, 03
QTOS, BWC, SALA ESTAR/JANTAR,
LAVABO, COZINHA, ÁREA SERViÇO,
VARANDA, GARAGEM 08 CARROS,

ÁREA DE LAZER.

Ref 1086 - Casa - Jaraguá Esquerdo
-110 m' - R$ 210,000.00 - 02

QUARTOS, SALA, COZINHA, SALA
DE JANTAR, ÁREA DE SERViÇO,

GARAGEM.

Ret'1071 - Casa - Três Rios<do Sul -

100 m' - R$145,000.00 - 01
SUíTE, 02 QUARTOS, BWC, SALA,
COZINHA, ÁREA DE SERViÇO,

GARAGEM.

Ref 1083 - Casa - Amizade - 115m'
- RS 169,000.00 - 01 SUíTE, 02
aTOS, SALA, COPA, COZINHA,
GARAGEM PARA 02 CARROS.

1087 - Casa - Chico de Paula -

127 m' - R$189,000.00 - 01
SUíTE, 02 QUARTOS, SALA, COPA,

COZINHA, GARAGEM P/02.

1088 - Casa - Tifa Martins - 102
m' - R$ 120,000.00 - 03

QUARTOS, BWC, SALA, COZINHA,
GARAGEM CI CHURRASQUEIRA, .

ÁREA DE SERViÇO.

1090 - Casa - Jaraguá Esquerdo -

160 m' - R$ 245,000.00 - CASA EM

CONSTRUÇÃO - 01 SUíTE, 02
QTOS, SALA, COPA, COZINHA,

BWC, LAVABO, ÁREA DE FESTAS,
02 VAGAS DE GARAGEM.

1091 - Casa - Centro - 265m' -

Localização previlegiada, c! ótima 7005 - Sitio -corupa - 40,181.00 m'
vista panoramica, cl terreno área total - R$ 220,000.00 - Contendo casa

de 1,750.00. Parte Sup: escritório, com aprox. 200 m', 03 quartos,
sala estar I jantar, bwc, coz, 03 qtos, sala, cozinha, bwc, área de serviço,
suãe. Parte Inf: qto empregada, área área de festas, garagem, seis mil pés

de sewiço, churrasQueir_a. d_e...,.9_an_a_na, 500 pés de eucalipto.
_
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IMÓVEIS
COMPRA VENDE • FINANCIA• • LOTEIA • ASSESSORIA EM PROJETOS E CONSTRUÇÕESADMINISTRA•

CONFIRA OUTROS IMÓVEIS EM NOSSO SITE!

Ref. 15.131

Amizade _

Sobrado novo cl
139.29m' _ suíte
cl sac _ 2 dormit _

bwc _ sala
estar/jantar _ coz _

lav _ área de
festas cl churrasq
• gar privativa.
182,23716
CUB'S. Entrega
AGO/200B.

LOCAÇÃO: Centro - Excelente sala comI. cl
125,OOm' - bwc - divisórias. Incluso luz e

água. R$1.300.00 Mensais.

LOCAÇÃO: Centro - Apto c/150,00m' sf
garagem· 1 suite - 2 dormi!. -lavabo - bwc -

2 área de serviço. Não tem garagem
condominia. Prdx. Angeloni. R$ 900,00

Mensais,

Centro - ED. BERGMANN ·Apto cl suíte - 2
dormi!. - bwc social- sala de estar/jantar-

cozinha mobiliada - área de serviço -

dependência de empregada cl bwc - sacada
SUíTE, 2 DORMITÓRIOS, BWe SOCIAL:SALA
vaga de garagem. Podendo ser financiado.

R$ 150.000,00

Ref,30,363

Barra do Rio Molha - RESIDENCIAL VICENZI
- Apto 100% novo e/55.90m', c/2 dormi!. -

bwc social- sala de estar - cozinha - área de

serviço - sacada cl churrasqueira - 1 vaga de

garagem - área de festa - portão eíetrõnlco,
ENTRAGA JANEIRO/201 O,_f_REÇOS A PARTIR
llt!iU1J!..QPJ!'O. CONDiÇÕES DE COMPRA

FACILITADA

João Pessea- Excelente terreno de

18.l80m'(85x332), na Zona Industrtal de Joao
Pessoa, plano, pronto para construir, ideal para

lnstalaçâo de empresa,lloteamento.
R$ 850.000,00.

Ref. 30.536

Rio Cerro II· Casa alv. c/70,00m' - terreno cI
30.000.00m' • suite - dormit. - saía

copa/cozinha - bwc • área de festas cl
churrasq.• garagem pi 2 carros- 2 lagoas -

poço semi artesano- arrozeira. palmeiras·
pinus e eucalipto. Negociável, aceita

veiculosnmoveis'p locação. RS 160.000,00

RAU _ Terreno Cf

5.871,26m'
coml./residencial ao
lado da UNERJ _

totalmente plano e sf
nenhuma árvore _ pronto
p/ construir _ 2 frentes

(RUA DA UNERJ E BR

280). Totalmente
legalizado.
R$ 1.100,000,00
Esluda propostas e

formas de pagto _

aceila imóvel de menor

:;::.
C')
N

Ü
W
o:::
o

Rua Prof. Marina Frutuoso, 856 - Centro - Jaraguá do Sul - se

(47) 3055-2400/8408-2400
ReI. 10.534

Barro do Rio Cerro r Casa de alv. Ci 204.00m' -

4 dormi!. - saía- ccpa/cozmaa- bwc social -

área de serviço cJ owe - garagem· área de
70,00m' aos fundos ideal para facçao Ci bwc e

escntóno. Estuda propostas, aceita ,móvel em
Brusque-Sê. RS 130.000,00.

Chico de Paula- Casa de al�. c' 3 donnIT. -

saa copa/cozinha - lavanderia - bwc -

despensa - deposâo- área de festas
garagem. R$110.000,00:

Rel.20.27& ReI, 20.278 •

Cenlro· Ed.
Royal Barg , Apto

. c/134,ü4m'
Suite _ 2 dormi!. _

bwc Co móveis
sala estar jantar.
coz.c! móveis _

lav.· sacada- gar.

VENDA:
R$ 200,000,00 -

P/LOCAÇÃO:
R$1.500,OO +

condominin.

Ref. 20.445 Ref."30.480 Ref. 30.481

Jaraguá 99 - Terreno pronto p! construir cf
523,25m'. Podendo ser financiado. R$

66.000,00.

IMPERDlvEL -

IMÓVEl100% NOVO
- ENTREGA EM 10

IF••••••••••••••riDiAS
- PODENDO

SER FINANCIAOA E
USAR O FGTS.
Sanlo Antônio -

Casa de alvenaria cl
2 dormit. - sala -

cozinha - área de

serviço - garagem -

casa cl estrutura pI
segundo piso.
R$ a9.000,00.

Ref. 10.581 • Cenlro . Casa de madeira cl 3
dormít. - saia- cozínha- bwc social - garagem
- área de festas cl churrasqueira- fogão a

lenha. Toda legalízada. RS 89.000,00
Ref.l0.582· Schroeder - Casa de alv. Nova cl
2 dormi!. - sala- cozinha - bwc social -

garagem cl churrasqueira. Toda Legalizada. RS
115.000,00.
Ref. 10.583 - Schroeder - Casa de alv. cf 2
dormã. - sala - cozinha - bwc social
garagem cl churrasqueira. RS 1)5.000,00.
Pode ser financiada.

Ref. 10.577 - Três Rios do Sul- Casa cl suite
- 2 dormi!. - bwc social- sala de TV - cozinha
mobiliada - área de serviço - garagem - toda
murada. Podendo ser financiada. RS
240.000,00.
Ref. 10.579 - Sanlo Antonio - Casa de alv. cf
1 dorrnit. - ówc social- sala de TV - cozinha -

área de serviço - garagem. Podendo ser

financiada. RS 64.000,00.
Ref. 10.562 . Tifa Martins· Casa de alvo cf
suite·2 dormit.· sala estarfjantar conjugada -

bwc social- cozinha- area de servico ampla -

dispensa(ou dependencia de empregada) •

varanda. Garagem pi 2 carros cl churrasq.
Pode ser financiada e usar o FGTS. RS
138.000,00.

TERRENOS

Ref. 30.528 - Cenlro - Terreno c/500,00 m' •

plano pronto pi construir. RS 39.000,00 .

Ref. 30.522 - Cenlro - Terreno c/4.500,00 m'
- pronto pf construir. Excelente pI construção
de prédio residenciaVcomercial. Podendo ser

financiado. RS 150.000:00.
Ref. 30.523 - Schroeder - LOTEAMENTO
GARCIA - Terreno c/525,00m' - pronto pi
construir. Podendo ser financiàdo. R$
49.000,0
Ref. 30.530 - Schroeder - Terreno cl
500,0011)' • plano - pronto pi construir.
Podendo ser financiado. RS 55.000,00.
Ref. 30.537 - Tres Rios do Norte - Terreno
comerciai/residencial el 459,1 Om' . Pronlo pI
conslruir. RS 42.000,00.

ReI. 20.445 - Centro -

RESIDENCIAL GRAN RAMA -

Apto 100% novo cf 55,40m2
ct 2 dormit. - bWG social
sala de estar - cozinha - área
de serviço - sacada cf
churrasqueira - 1 vaga de

garagem - área de festas -

portão eletrônico. ENTREGA
JANEIRO/20iO. PREÇOS A
PARTIR DE itS 104.500.00.
CONDiÇÕES DE COMPRA
FACILITADA.

Jaraguá 99 - Terreno c/ 420,00 m' de esquina
- pronto pi construir. Podendo ser financiado.

RS 91.800,00.

Nova Brasilia - RESIDENCIAL MORADAS DA
SERRA· Apto Novo suts • 2 dormito -saía

estar/jantar· cOZ.· bwc • lav.· sac c/churrasq •

gar privativa. 248 - RS 133.267,60 e 52B
R$153.430,38

ReI. 30.385

Rau • Terreno comerciavindustrial c/20.000rn'.
R$1.100.000,OIJ.:

santa luzia· Linda cnacara com casa dg
alvenaria de 3 dormitorlos, bwc,

sala,lcopa,lcozinha, garagem, lagoa
maravilhosa, a apenas SOpm da igreja catolÍca

de Santa Luzia. RS 175.000,00
'

Barra do Rio Cerro _ Terreno c/3.872m'.
RS 220.000,00

Amizade -

CONDOMINIO
ITACOlOMI
Terreno cf
384,25m2 • pronto
pi construir.
R$ 82.000,00.
Aceita veículo -

apto de igualou
maior valor.

Vila. Lenzi • Casa de alv. CI 152, 14m' • suíte- 2
dormil - sala de estar - copa - cozinha - owe
- área de servíço - garagem p/2 carros. RS
170.000,00 - Esluda proposfas - pode ser

financiada e usar o FGTS.

Rio da tur- Casa de alv. c/ suüe - 4 dormit •

sala estar/Jantar • 2 sala de.TV· 2 cozíoras- 2
BWC • Garagem pl2 carros. Estudas

propostas - aceita casa(s) de m�nor valor.

•

Rei. 10.578 Ref.l0.585

Braço dD Ribeirão Caval�-.Casa mista 0/2
dormi!. - bwc social- sala de TV - cozinha
área de serviço - varanda - garagem. Toda

murada. RS 30.000,00

Tres Rios do Sul·
Casa c/280,00m2 _

suite _ 3 dormit. _ 2
bwc _ saía- copa _

cozínha- . 2 sacadas
. área de serviço .

garagem pI 2 carros _

piscina. Acerra Imóvel
de menor valor na
troca. R$ 193.000,00.
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Corretor de Imóveis
ALBERTO G. MARQUARDT

e-mail: marquardlimoveis@gmail.com

Rua Pastor Alberto Schneider, 1945 - Barra do Rio CerroCRECI12152

Ref 071 - Chico de Paula - Casa de Alvenaria cl 70m' - 3
qtos, bwc, sala, cozinha - Terreno cl 385m' - R$ 55.000,00

(Próximo Menegotti Malhas)

Ref 065 - ERVINO - Terreno

c/364m2 (120m da praia)

!
iTerreno com 125.000rn',;
: próprio para chácara.]
i parque, aguático ou Hoteq
,Fazenda, Estrada!
: Macaquinho - Schroeder a:
: 18Krn do ce ntro de]
i Jaraquá, pelo valor de as]
[110.000,00 l

.J Terreno com 67.500m2. Com 15 mil pés Terrenocom 265,000m2,a :
i de eucalipto com idade de 5 a 7 anos. 3 km do centro de Corupá :
;

I d R$ 210 000 00 SC, pelo valor de R$ iI Corupá, pelava ar e .•

90:2Q2�" "" __ ";_�................ ! Terreno com 203.400m,;
: Bairro Bomplandt a 7Km do i
, centro de Corupá. Pelo valor)
: R$ 110.000,00. Excelente:

. água e áreade preservação. i
, Próprio para Chácara. . ,

orretor de Imóveis

Compra, Venda: Locação e Administração

Casa de alvenaria, laje,'
COBertura e janelas de i
Itauba, 80m' + garagem. i
-Terreno 439m2, 03'

'I quartos, sala, cozinha.:
Bairro Ano Bom. Valor R$ ,

58.000.00. Aceita veículo:
até R$ 20.000,00

, Sobrado de alv., de'Casa com 195m', terreno Sobrado 237m', 03 quartos: 282m', 03 moradias, 03
: com 1704m', pomar nos cozinha sob medida, sala sala comerciais(110m').
i fundos, terreno encosta no comercial no terreo, terreno Lote 729m', íaz�8do: rio. Localizada no Bairro de 414m', em frente ao' fundos para � no, ouma

: Seminário, Corupá. VãlorR$ portão da WEG I. Valor R$ vl.sta, proprcro para
: 165.000,00. 185.000,00.Aceitatrocapor cllnlca� .e ótimo ponte
,

02 tosde02a03quartos. comerciai. Valor R$ap
. 280.000,00

Roberto Seidei.' 114i Corupá."FQne: 3375�2ói1 e 9135-4977.

Chácara com'

136.000m'localizada na, ;

Estrada Serra do Boi a ,
16Krn do centro de, i
Corupá. Valor R$.:
'45.000,00.

INTERIMOVEIS Acesse outras opções em nosso novo site

www.interimoveis.netINTERMEDIÁRIA DE IMÓVEIS LTDÁ.

3371-2117

VENDE: CENTRO':'" Apartamento semi mobiliado,
contendo 2 dormitórios (sendo 1 suíte c/

hidromassagem), sala de estar/jantar, cozinha,
área de serviço, bwc social, sacada e garagem.
Possui móveis embutidos nos dormitórios,

cozinha e área de serviço .

Rua Florianópolis - Ed. Eldorado

VENDE: VILA LENZI - Terreno de esquina 'ef área
total de 2.429,00 m2. Excelente 'Ioealização - Rua
Venâncio da Silva Porto esq. cf Rua Lourenço
Kanzler.
VENDE: SÃO LUIS - Casa alvenaria, 04 dormitórios
e demais dependências. Área construída 275,00 m2,
em terreno de 427,50 m2. Preço: R$160.000,OO
VENDE: ILHA DA FIGUEIRA - Sobrado alto padrão,
03 dorinit. (1 suíte cf hidromassagem), demais

dependências. Possui área de festas cf piscina.
ALUGA - CENTRO - Apart. 02 dormitórios, sala,
coz., lavand., bwc, Av. Marechal Deodoro da
Fonseca. Aluguel: R$ 680,00

.

ALUGA - CENTRO - Apart. 03 dormitórios (1 suíte),
sala, eoz., lavand., bwe social, sacada e qaraqem.
Ed. Paloma. Aluguel:R$ 750,00
_ALUGA - CENTRO - Sala comercial cf área aprox 70
m2. Rua Reinaldo Rau, 86 - Ed. Mário Tavares (10
andar). Aluguel:R$ 350,00 .

ALUGA - CENTRO - Galpão industrial/comercial em
alvenaria c/ área total 502 m2• Rua Exp_ Antônio
Carlos Ferreira, 697

VENDE: CENTRO, - Excelente apartamento,
contendo 3 dormitórios (sendo 1 suíte), sala de
estar/jantar, cozinha, área de serviço, bwc social,
sacada c/ churrasqueira e vaga de garagem.
.
Possui piso laminado em madeira, ótimo

. acabamento. Ed. Tulipa (próx. Clube Beira Rio)
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CRECI 2354-3 J

IMÓVEIS

3372-1122

www.vivendaimoveis.com

CORRETOR - OSMARI A. BERTOLDI- 9981-1122
CORRETOR - IRIO LUIZ VOLPI - 9979-6750
CORRETORA - ANNE BERTOLDI - 9927-6088

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

REF 275 - Vila
Rau - casa alv. 02
dorm, garagem
para 02 carros.

R$ 770,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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o prazer esta em cada
detalhe qual é o

tamanho do seu

sonho?

MORADAS DA SERRA
- Localização
privilegiada, espaço
gourmet, com forno de

pizza, churrasqueiras
deck e piscina e play
ground, coberturas
especiais. Rua Hilario
Floriani esquina com

Joao Planinscheck (ao
lado da jartec)
Aptos torre B - 01 suite
mais dois quartos .

sacada com

churrasqueira, entrega a

partir de março de 2009

Seu imóvel está aqui.

[Ii}
HABITAT

� , 1ào

CRECI1583-J �
©VENDE oALUGA
oADMINISTRA

www.imobiliariahabitat.com.br

3371.8009

I. ;,�..", CASAS ,'"

:.�: >:
.

, www.imo,blli,9riahabitat.col11.br ., habitat@imobiliariaha�itat.com.br �: Rua Felip�' Sch!1:1(dt,' 157. (p'róx. Millium) 'o Centro : .' . ,. :.
, ._

�
•

•

_. ,_
, , , ",

- I
... 1",- ��,"'"

I
• �,� •

Ref. 1831 • Casa - Chico de
Paula - 4 dormitórios, 2 bwc,

garagem, demais

dependencias. Terreno de
3506m2 R$ 245.000,00

Ref. 1911 - Figueira - suite, 3
dormitórios, 2 bwc, copa,
cozinha, sala, garagem p/2
carros R$ 270.000,00

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

www.imoveisemjaragua.com.br

CASAS/APARTAMENTOS piscina, play ground, área detestas, elevador. R$ 250.000,00' Aceita troca com imóvel
ReI. 2451 - Casa - EstiadaNova - 2 dormitórios, 1 bwc, garagem R$ 68.000:00 . em Jaraguá.
Ref. 801 - Estrada Nova - casa alvenaria R$ 70.000,00

.

* Apto' em Balneário Camboriú, COBERTURA, alto padrão, 4 suítes, 1 dorm., dep. de
Rel.1001-Jaraguá 99·3dormitórios, sala, cozinha, bwc. R$ 75.000,00

.

emporegada, 4 vagas de garagem + espaço p/jet ski e 1 moto, piscina privativa e demais
Ref. 2221- Vila Lenzi- 2 dormitórios, 1 bwc, garagem e demais dep. R$ 75.000,00 depenências. R$1.500.000,OO(entradadeR$500.000,OOtesaldoem 72vezes.
ReI. 2101 • Schroeder· semi acabada, 3 dormitórios, bwc, garagem R$ 79.000,00 ReI. 2001 - Apto - Vila Nova c/1 suite, 2 dorm., 1 vaga de garagem R$ 250.000,00
Ref. 2452 - Casa - Estrada Nova - 3 dormitórios, 1 bwc, garagem R$ 80.000,00 ReI. 1511 - Barra Velha - sobrado "alto padrão' R$ 260.000,00
ReI. 2211 - Casa de madeira - Jaraguá Esquerdo - 3 dormitórios, 2 salas, 1 bwc, Re1.1041- BarraVelha-sobradolindoproxapraiaR$270.000,OO
garagem R$ 85.000,00 ReI. 1911 _ Figueira· suite, 3 dormitórios, 2 bwc, garagem 2 carros R$ 270.000,00
Ref..1401·- Barra Velha - casa 5 dormit.demais depend. R$ 85.000,00 Ref. 1521 _ Baependi • sobrado alto padrão "interno inacabado" prox recr. Marisol R$.

Ref. 2111 - Casa -Guaramirim -4 dormitórios, 1 bwc, garagem R$ 85.000,00 410.000,00
Ref.! 672 - Vila Lalau . apto em construção, Residencial Vermont, com 2 dormitórios, Rel.2121 _ Área _ JoãoPessoa. 7500m2. com uma casa com 3 dorm. R$400.000,OO.sacada c/churrasquera,�aragem, a partir R$ 85.000,00
Ref. 2421 - Casa _ Figueira _ 2 dormitórios, bwc, garagem, R$ 85.000;00 Ref. 281 . Penha casa alto padrão fr�nte p/ o mar R$ 550.000:00
Ref. 1"701 _ Água Verde, 2 dQrmitórios, cozinha, bwc, lavanderia R$ 95.000,00 Rei. 1571 - Centro sala.comercial ótimo para clinica, c/255m' + 2 aptos 275m' +
Ref. 2391 - Apto - Jaraguá Esquerdo - suite, 1 dormitório, 1 vaga de garagem, Entrega sobrado c/piscina R$1.000.000,OO
em setembro 2008 - R$1 03.000,00 TERRENO

Ref. 541 - Ilha da Figueira . casa alvenaria - 65m' - terreno com duas casas - casa Ref.-7741775 - Jaragua Esquerdo -pmx. arena- R$ 80.000,00
madeira·57m' terreno esquina - R$11 0.000,00 ReI. 1731 - Jaraguá Esquerdo R$ 50.000,00

.

ReI. 2411 - Casa - Figueira· 3 dormitórios, bwc, garagem R$11 0.000,00 Ref. 2472 - Terreno - Bau- 416m2· R$ 50.000,00
Ref. 2491 - Casa· Tifa Martins - 4 dormitórios, 1 bwc, garagem e demais Ref.1951- Terreno-Chico de Paulo 392,OOm2 R$ 55.000,00
depenoêncras- R$11 0.000,00 Ref. 2381 - Terreno - Água Verde ·416m2· R$ 55.000,00
Ref. 2371 - Casa - chico de paula- 3 dorm., 1 bwc, 1 vaga de 9aragem R$11 0.000,00 Ref. 2352 _ Terreno -JaraguáEsquerdo· 300m2 _ R$ 55.000;00
Ref. 2161 - Figueira·3 dormitórios, 1 bwc, garagem e demais dep. R$110.000,OO
Ref. 1901 _ Rau-1 suite, 1 dormitório, bwc, garagem p/ dois carros. R$11 0.000,00

ReI. 1541 - Rau - terren0360m" R$ 58.000,00
•

Ref. 2302 - Apto - Nova Brasilia - 1 suite o/sacada, 2 dormitórios, bwc, 1 vaga de
Re1.1801- ÁguaVerde·455m2R$65.000,OO

garagem, Entrega em setembro 2009 R$11 0.000,00 Ref. 2021 - Vila tenzr- 406m2. R$ 60.000,00
Ref. 2071 - Apto - Jaraguá Esquerdo - 1 Suite, 1 dormitório, 1 vaga de garagem R$ Rei. 2081 - Vila Lenzi· 406m2 R$ 60.000,00
117.000,00' Rei. 2181 - Figueira· 306,OOm2· R$ 65.000,00
Ref. 2041 - Casa- Vila Lenzi - 2 dormitórios, R$120.000,00 Ref. 2461 - Terreno - Barra do Rio Cerro -510m2 - R$ 65.000,00
Ref. 1091 - Casa 3 dorm. 2bwc, 2 salas portão eletr., piscina R$125.000,00 Ref. 1252'- Chico de Paulo -445.50m2 R$ 79.000,00
Ret. 1241 - Vila Nova· casa 130m2 madeira- R$130.000,00 Ref. 852 -Ilha da FiGueira terreno 1300m' R$ 71.500,00
Rei. 1661 . Centro - apto em construção, Residencial Aquarela, com 1 suite,'2-Ref.1681- IIhadaFigueira.370.80m2R$75.000,00
dormitórios, cozinha, garagem, sacada c/chur. c/119m'. R$145.000,00

.

Ref. 2201 _ Barra do Rio Cerro.- 387,30M2 R$ 77.000,00
Ref.1841 - Ar�Quari. Sobrado com 3 dormitórios, 3 bwcH$140.000,00 Ref. 2202 _ Barrado Rio Cerro- 387,30 m2 R$ 77.000,00
Ref. 1811 • ChiCO de Paula- Casa mista com 3 dormííónos, 2 salas, area de-testas

Ref. 1532 _ Ilhada Fi ueira-503.30m2 R$90.000 00
c/churrasquelrae piscina R$160.000,OO g..,
Ref 2401 - Apto _ Centro - Ed tsaoeua- 1 suite 2 dormitórios 1 bwc 1 vaga de ReI. 2481 - Terreno - Vila Lenzi· 420m2· R$125.000,OO

ga�gem R$160 000,00'
, "

Ref.2351- Terreno-JaraguáEsquerdo· 886m2· R$ 175.000,00
Ref.581 - Casa - Chico de Paula -3 dorm, garagem p/2 carros R$160.000,OO ReI. 1941 - Vila Lenzi 250.000m2 R$ 250.000,00
Ref. 2321 - Apto - Centro - suite, 2 donn., bwc, 1 vaga de garagem. R$163.500,00 Rei. 2431 . Area - Braçinho - 22.000m2 R$ 280.000,00
Ref.831· Vila Lenzi·5 quartos, sala, copa, bwc, suite, chur., cozinha R$180.000,00 SíTIO I CHÁCARA
Ref.1512 - Casa-BarraVelha - Sobrado c/suite, 2 dorm., lavabo, churrasqueira R$ 200.000,00 Ref. 861 - MolhaIMassarandub2 260.000m'R$ 135.000,00
Ref. 2141- Casa - Figueira·Sobrado c/suite, 3 dorm., 2vagasde garagem R$ 210.000,00 Ref.741 - Rio da Luz·2 casas c/72m", emalv., água corrente·6.200m· R$120.000,00

. Ref.2231 • Casa - RioMolha - suite, 3 dorm., 2 BWC, demais dependeências R$ 220.000,00 Ref .1141 _ Garibalde· area de 5777m2 com casaR$ 220.000,00
Ref.1211-Casa - Vila Lenzi - Suite, 2 dorm .. chur R$ 230.000,00 -õtrno paraponto comercial. Ref. 1741 _ Garibaldi 75000m2 R$ 320.000,00
Ref. 1831 - Chico de Paula, 4 dorm., 2 bwc, 2 vagas de garagem R$ 245.000,00 Ref. 663 _ Massaranduba·7lagoascasas area defesta 238.000m'. R$ 600.000 00
Ref. 2341 - Apto - Bombinhas -1 suite, 1 dormitório, sacada c/churrasqueria, prédio c/

' ,

Ref 114 - Sobrado "alto

padrão" Sala c/pé direito alto.
R$ 395.000,00

e. asa suites,
dorm., 3 BWC, gar. p/4 carros,
e casa dos fundos c/ 2 dorm.,
closet. Casa frente ótima p/
comércio, e fundos para

moradia.
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R·ENATO Coeretor de Imóveis
STEFANI CREC114.407 (/1,7) 3371-8851 - 9929-0273

• JOÃO PESSOA - CASA 4 QUARTOS ESCRITURA R$ 60.000,00
ALV.MURÀDA R$ 85 MIL • CENTRO - APTO. MOBILIADO 1
• AMIZADE - TERRENO COL. .MAX QUARTO E DEP. GAR 85 MIL
SCHUBERT R$ 20.000,00 SEM ESCR. • BARRA - TERRENO COM ESCRITURA
• AMIZADE - TERRENO 320 M2 600 M2 .R$ 59.000,00
ESCRITURA R$ 45.000,00 • FIGUEIRA - AREA PARA GALPÃO 1500
• VILA NOVA - APTO. MOBILIADO COM

31
M2 NEGOCIALVEL

QUARTOS R$130.000,00.
.

• FIGUEIRA - CASA 2 QUARTOS MISTA
• VILA NOVA- TERRENO 400 M2 PROX. PROX. HOMAGO R$ 66 MIL
PMJS R$ 100.000,00 I· OURO VERDE - CASA SUITE E 2
• AGUA VERDE - TERRENOS 400 M2 r QUARTOS LINDA R$ 85.000,00
ESCRITURA R$ 50.000,00 • OURO VERDE - CASA 2 QUARTOS ALV.
• AGUA VERDE - TERRENO 450 M2 MURADA R$ 65 000,00 CEF
ASFALTO ESCR. R$ 53.000,00 • RAU - CASA NOVA 1 SUITE E 2
• AGUA VERDE - TERRENO 370 M2 QUARTOS GAR. CHUR. R$ 150 MIL- CEF
ESCRITURA R$ 40.000,00 • RAU - APTO 2 QUARTOS DEMAIS DEP.
• AGUA VERDE - TERRENO 700 M2 I LINDO GAR. R$ 80 MIL

Foto 007 - Casa nova no

Rau CEF R$ 150 mil

I

I
I
, -CASAS COM 2 QUARTOS, SALA, C{lZINHA, BANHEIRO, AREA DE

SERViÇO E GARAGEM. VALOR APARTIR DE RS 80.000,00 - VALOR
INCLUI: TERRENO + CASA + DOCUME�TAÇÃO PARA
FINANCIAMENTO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BAIRRO: BARRA . I
PROX. SUPERMERCADO BREITHA.,UP,T, .. J..

VALORES A PARTIR DE 70.00�.2!L����

HELIANO '=�a�:;�::��;;.'bmrb,
C· t d·

" ·

HELIANO Oribka (47) 8428-2835
orre or e ImovelS Prolocolo2008.24.02.00394 8412-8933

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

TERRENOS
Ref 4010 300m2 Centro,
Corupá
4020 Ter. Vila Lalau
409m2
4021 Três Rios 380m2
4025 João Pessoa
350m2
4018 Amizade - Ville de
Lyon 330m2

CHÁCARAS
Ref 3012 na Barra, .

124.0QQ,00m2
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
Reflorestamen.1:o
Ref 4057 Fazenda em

.

Corupá 6.335.000m2
ideal para Reflorest.
Ref 3030 Chácara com

Ref 3014 Sítio 21.765m2 A
.

d
Ref 1018120m2 Figueira Sta Luzia LINDO DE VIVER Ref 1027· 70m2 Schroed r

casa no mlza e

Não passe aperto,
passe na Cifra.

r r

CREDITO R PI O

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL, NÃO PERCA ESSA CHANCE!
As opções abaixo com desconto em folha, para sua tranqüilidade, agora também na Golden!

C)
1"0
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"O

�
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=
"O
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Q.I
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�
.2!.. .

=
(;)

C)
-

:.s
'Q.1
,_
c:.,:)

-lC

• CRÉDITO PES ttL

• FINANCIAMENTO DE VEÍCUlO.S·
NOVOS OU ,SEMINOVOS

• REFINANCI
.

EN10 DEnt'

V�ÍCUlOS MESMO COM MULTAS,

-

Empréstimo 'para:
- Servidor Público
- Servidor Estadual
- Servidor Municipal Jaraguá do Sul
- Servidor Federal
Funcionários de Correios e C E LESC
Empréstimos Aposentados e Pensionistas INSS
Empréstimo para pessoa física com cheques

. "
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Casa Três Rios do Norte 00070,00t
Rua: Emilio Butzke, n" 415 AG:140m'

R$ 95.000,00 - 3 qtos, copa, bwc social,
área de serv, coz, varanda, sala, garagem,

R$ 100,000,00

Terreno Barra do Rio Molha próximo à
Prefeitura. com +- 8,OOOm'

R$ 2,500,000,00

Casa Três Rios do Norte R$ 98,000,00 -'
acena troca - c! 3 qtos. 2 bwc, sala de jantare

estar, cozinha mobiliada, área de serviço
+ garagem pi dois carros

.

Casa Centro cod:00004,001
Terreno cl 422m2 4 qtos +. dep,cl91 m'

Frente:12m Lado D:26,20m Fundos:12m Lado
E:30m, Roa Frederico Bartel

Casa Ilha da Figueira cod:OOll O,QOl
'Terreno com 380m' R$ 120,000,00

1 suite, 1 qto,.sala de estar, coa/copa, bwc
social c! ba.!)heira, lav, lavabo, varanda cl

chur, +-130m',

*Res, Clarice Kock Cód,
00106.001

1 Suíte cf closet + 2 quartos,
bwc social, lavabo, area de

serviço, sala de jantar e estar,
COZINHA MOBILIADA, sacada
cf churrasqueira, 3 vagas de

garagem, Salao de festas
Area pi academia

Piscina

IMÓVEIS

Residencial Ana Lúcia -

Jaraguá
Esqúerdo Cód.
00125,001

- Prédio com sistema de
captação de

água de chuva pi uso de
condominio
e aptos;
- Aptos com 2 e 3 qtos
- Bicicletário;
- Guarita pi uma melhor
segurança;

-" : Portas e porteiros
'II1II eletrônicos

"

,.,:>

Casa Chico da Paula -

Cód,00127.001
- Casa alvenaria com suíte + 1

qto, cozinha mobillada, bwc
social, sala de estar/jantar,

garagem. 'Área Total - 420m2

'Casa Chico de Paulo - Cód, 00128,001
Casa inacabada com 2 suítes + 1· qto,
closet, sala, cozinha MOBILlADA,piso
PORCELANATO, escada em granito.

R$ 270.000,00

*Terreno na Barra do Rio Cerro
Cód, 00126.002

Localizado na Rua Luiz Satler,
próximo ao Noviciado

Com 387,73m2 R$75.000,OO

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



IMÓVEIS
Lucas José Rohling
'CORRETOR DE IMÓVEIS - CREC17.146

3370-1788 I 9113-1311

Vende terreno rural com área de 284.600,09rn2 em Itopava-Açu
(Schroeder) com plantação de Banana R$ 240.000,00

Rua Rinaldo Boqo, 780 - Ilha da Figueira - Jaraguá do Sul

luca.corretor@uol.com.br

¥.
,. 9974-1915

I � ,9923-6418
�, .... $ s t e

l,
�m� nemezioimoveis@pop.com.br

mOvel5 COMPRA I VENOE I ALUGA

TfilllENIl ,':
AMIzADE - cl590m2 ,

SANTA LUZIA - Area de 11.000m'. R$ 215.000,00
SCHOREDER 396m2 Prox rnarisol R$18.000,00
SCHROEDER BRAÇO DO SUL - c/450m'. R$ 20.000,00
SANTO ANTONIO - c/326m'. R$ 30.000,00 á vista, cl financ. próprio
SCHROEDER CENTRO - Otimo Ponto Comercial1500m2 R$ 165.000,00
Terreno industrial Schroeder 12.425m'.
Terreno Água Verde 525m2 R$73mil prox.A UNERJ

:��D�'jii!1[,Jtiilff��::1�.!ij['lli�I'�i!11r[1.!.�itJi

rh-CENTRAL
�IMÕ�!�!

PedroSchiesslJunior 3371-9432
8408-7796/ GREGI 13595 Rua Venâncio da Silva Porto, 257
Ronnie Leonel Lux Nova Brasília
9653-6690 www.c��tralim@veisj5.C@m.br

i . Apt. Com 3 quartos, churrasqueira,
> ampla cozinha e área de serviço, demais
: dependências, sem conaomínio. Rua
t Arduino Pradi" n' 851, Bairro São Luiz.
i Valor R$ 600,00
! • Apt. Com 3 quartos, churrasqueira,
: ampla cozinha e área de serviço, demais

exelente acabamento f dependências, sem condomlnio. Rua
.

com 2 quartos e dem;is f Arduino Pradi, n' 851, Bairro São Luiz.

dependências Pode ser l Valor R$ 550,00
financiada. R$ '85.00000 ! -Apt, Com3 quartos, demals- "

----1- .

'

-ii dependências, garagem, área de festas.

i Rua Alvino Stein. sin" Bairro São Luiz,
i prox, ao CAlC. Valor R$ 450,00 +10.00
i condominIa, prédio novo.

i • Apt Com 2 quartos, demais
[-dependências, garagem, área de festas, Rua
i Alvino Stein, sin, Bairro São Luiz, prox, ao
: CAlC. Vaiar R$ 390,ob + 1 0,00 condominio, .

massa corrida, piso ! prédio novo. '., "-

cerâmico, 3 quartos, gar i'Sal: comercial, com aproXim.damente, >,

lav., ampla coz./copa, sala [80m? 2 Jianhetros, garagem e
. •

laje. rua astsltada. [ e�clonamento. Rua Alvino SteIO, sin, BauTO
R$ 110.000.00 NEG. [Sao LUIZ, prox. ao CAlC. ValorR$ 400,00.

Cod .6022 - Czerniewicz, Excelente ponto comercial,
casa cl � SOm', cl suite + 2 terreno de esquina c/ 380m',

quartos, acabo em gesso,
.+ terreno de 400m' c/ imóvel cód. 6018, Barra do Rio
construido de 120m', c/ 2

massa corrida, graftato, esciituras, vende-se área tolal Cerro, terreno com área de

garagem. chur., e demais ou parcial. naVila Lenz. 11.000m'. Ótima .

dep. R$ 180.000.00 Excelente investimenID. oportunidade. R$
IMPERDIVEL CONSULTE-NOS 120 000,00 Negociáveis

Tina

Florentina Fiedler ICORRETORA OE IMÓVEIS
Creei nO 8839

(47) 3370-8097 I 9163-4439

Rua Walter Marquardt, 2155 - Jaraguá do Sul - se

VENDE-SÉ TERRENO
com 30.000m2, próximo a malwee.

Rua Hodwig Hanernann,
R$ 200.000,00

VENDA DE CASA
Vendo uma ca�,a"d�<�lvénaria com2Cl6m2, com 4 quartos mais uma suíte, três

banheiros e demals,depeodências, na rua Leopoldo Malheiro - Cennn.podenc« ser

usada para pontQ';comercial. Ponto de referência: restaurants Califórnia,
Contatos pelostelefones: 3372"-1523 ou 8828-8311, Vilmar Antunes

Corretora de Imóveis

Ref. 700 - VILA LENZI - Casa com 303,00m2, terreno com

450,00m2 R$ 280.000,00

·3370-6370
Plantão de Vendas

9965-9934
isacarlini@hotmail.com

Rua: Ângelo RUbini, 972 - sala 03 Barra do Rio Cerro
www.imoveiscarlini.com.br

Ref. 05 - CENTRO - sobrado com

356,OOm2, 01 suíte, 04
dormitórios, garagem, bwcs,
sacada, churasqueira,

.

galpão
para instalação de pequena

empresa nos fundos, local ótimo
para escritório, clínica médica.

Ref. 6001 BARRA VELHA -

ÓTIMA LOC. Casa cf 1 suíte +
4 dorm., 3 bwc, área de' 150m2.
Início da Lagoa. Troca-se por

imóveis em Ja,raguá.
R$ 135.000,00.

Ref. 202 - BARRA DO RIO
CERRO - Sobrado cf 2 suítes, 4
dorm., 4 bwc's, :2 salas estar, 2

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

imóveis.

- BARRA DO RIO CERRO - Ref.
5003 - CHÁCARA com

1 0.000,00rn2 localizado na

Pedra Branca, R$ 43.000,00
negociável.

TERR

*, Compressor de ar

* Rompedor de pedras de concreto
* Trator de esteira

3275·1101 / 910H393
R. Wigando Menslin • Baependi

- com 18.500,00m2 casa de alv. cf
04 dormitórios, sala, copa,

cozinha, owe, garagem 2 carros.

ÓTIMA LlCALlZAÇÃO, PRÓX. AO
POSTO MIME E PESQUE E PAGUE
GARIBALDI. R$100.000,00 C.

ESCRITURA.

.,

SÃO LUIZ - Casa cf 141 ,00m2 próx. ao Estofados Jardim cf 1 suíte,
2 dorrn., copa, cOZ., sala, lavanderia, varanda 2 garagens, chur., área
aberta superior para varal. R$ 155.000,00 aceita troca imóvel em

Rio Neguinho

Ref. 1700 - CORUPÁ - Centro
terreno de esquina com

.

458,00m2 com duas casas
R$ 85.000,00
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EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS

CÓD. 96.1 - TERRENO COMERCIAL NA VILA
NOVA Cl1.762,91m· PRÓX. AO POSTO MIME.

.."'"

CÔD. JO.1 - TERRENO NAAGUAVERDE C/
450m', pROx. A IGREJA SÃo JUDAS·

PRONTO PI CONSTRUIR· R$ 80.000,00.

BARRA DO RIO CERRO· RUA ILDOM,R K.
SAnER, PRóXlMOAMALWEE:MALHAS.

R$ 285.000,00

CÕD.29.t -CASAEMAlVENARIANOJARAGUÁ
ESQUERDOCOM 1SOm> - PRÓX.ASPE:E:O PNES.

81.1 -TERRENO NA BR-280 Cl6.4OOln"
CfGALPAO DE 1.0fl0mZ (PÉ DIREITO DE 6m) -

PRÕlOMOAWEG QUfMIcA.

IMÓVEIS
COMPRA • VENDE • ALUGA

,#

,",,"

AV. MAL. DEODORO DA FONSECA, 1698
(EM FRENTE AO REGISTRO DE IMÓVEIS)

CÓD. 99.1 • CASA EM FASE FINAL· suITE. 2
DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA, AREADE SER\1IÇO E

GARAGEM· RUA EFlICH KACK· LOTEAMENTO BEIRA RIO.

cOD. 2.1 - APARTAMENTO EDIFiCIO
ISABELA, C/98m' . SUITE, 2 QUARTOS,
2BWC, SALA DE ESTAR/JANTAR, COZINHA

MOBILIADA, ÁREA DE SERVIÇO E�GEM.

CÓD. 49.1 - APARTAMENTO RES. DOM PEDRO

(APTO 402 BLOCO "A' Cf 87mO). NOVABRASiuA.

CÓD. 41.1 - EXCELENTE SOBRADO
PRÓXIMOAMAlWEE.

COD. 74.2 . APARTAMENTO NÓ LAYANE
FERNANDA (APTO 204 C/95m2) • SUiTE Cf
SACADA, 2 DORMITÓRIOS, BWe, SAlA DE

ESTAR/JANTAR, COZINHA, AREA DE

SERVIÇO. SACADACf CHURRASQUEIRA E

CÕD. 74.1· TERRENO NABARRAOO RIO
CERRO CJ 36IJm> - RUAVIRGIlIO PEDROR\SH.

ESQUINACJARUALUIZSAllER

\.

CÓD. 5.1--APARTAMENTO MORADAS DASERRA (APTO 32C/97.59m") -

NOVABRASilIA, RUA JOÃO PlANINSCHECK - suITE. 2 DORMITÓRIOS
SAlA, COZINHA. BWC,SACMJACOM CHURRASQU8RA., GARAGEM-

COO. 100.1 _·TERRENO DE ESQUINA
NO CEN'IRO COM 510m2 - TODO
MURADO _ RUAJORGE LACERDA

(LATERALDAREINOLDORAU).

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



CLASSIMAIS
,

FIM-DE-SEMANA, 6/7 DE SETEMBRO DE �008.

Soluç6es tam 4)
da sua necessidade

Partner
• Freios traseiros com compensador de carga
• Direção hidráulica • Po�tas traseiras com vidro
• Poria lateral corrediça (ope.) • Molor 1.6110 elr
• Capacidade d� car�a de 3.000 lilrõs (Carga útil: 800 kg)

A partír de

.R$ 33.990,00

Boxe,
PASSAGEIROS

Boxer
FURGÃO MÉDIO

REiBB
CAEP - Central de Atendimento Especializado Peugeot: 0800 703 2424 - www.peugeQt.com.br Peugeot usa e recomenda lubrificantes TOTAL.

Strasbourg
Bíumenáu - (47) 3331-4500
Itajaí .• (47) 3344-7000

Brusque - (47) 3396-8661
Rio do Sul· (47) 3522-0686

Jaraguã do Sul - (47) 3274-1900
Rua Reinoldo Rau, 414

•
Peugeot 206 Sensaticn 1.4l flex.) portAi, ano/moddo 08/08, pintora iPlidii. frei! indtlso. Preço públi(o sugerido para �Mda à vista atrml de Peugeot <In·Hnc.:A partir de R$ 28.690,00. PromoSiio Y�!ida de Ol/09nOD8 até tl dia 10/0912008. Estoque de 200 unidades ea PeLigent do Brasil. Peugeot 307 MS Pa<k 1.6 Heônico - Teto solar
elétrico - Rod;u de-lip leve 16" - Freios ASS - Air bag duplo - At condicionado - DirepCl Hidroulju'_ COmpUu.dllr de bllrdll - CD player MPj hIÔi� de neblina - Ano-lModele: Oa/09 - Pintul1. metálica - frete Indu�o - (om finwciamento em até 72 pagamento� pelo Banco hugeot na modalidade lmíng.Veirulo Pronta Entrega nas

Concmionárias Stmbourg - 15 unidades em tstoque nas C{lnmlronarias.Prazo de vigência da pr"mo�o de Ol/09n008 até o dia 30/0'11008, ou ellquantó dllrall'.m o� uloques. �geot Parmer 1.6l16Y de 110 (V.Anil-Modelo.: OB/08 e 08J09.Ye�io sem JlIlrta lateral. freies tmeiros (om compensador de carga. Direção Hidriulica rem

regulagtm de altura. Motor de 4 cilindros.Pintura �Iida. fret� lndusc Grade de proteção de carga atrás do b.anell do motorista. Compartimento de Glrgil de 1000 filros.Carga uril: 800 kg. PrtS0 à vista aparrir-cM: U 33.990,00. Quantidade de Eltoque nai conculionáriill.:05 unidades. Bom passagfiros para alé 161ug3rel ( ! 5 pusageiro� +

motori�ta) ... 11010r de 4 ci!illdro� 8 Y 117 CY turbo die�el inttrcooler hdi -Injtçâo elelfÔn<ia - Oire?oJlidrillJic3 ... Porta lattn! corrediça ... Carroceria (om defotma_çio prognuiva-· TacMrafo digita! .- Oppo de Ar con�idionado - Com prt�OS t�eciais ... cOnlulte-nol. Bom furgio M�dia .- Direção llid�lj(a -·I101or 4 cilindros 8 Y 11�
Cf {uTho diesel ililPtCDoler hdi ... Injtsão eleltÓnio-- Capacidade voluOlemo do anparrirnentl> de -carga.: 9.000 litros .- Carga úril.: 1.510 kg ._. Porta lateral (o(T�diS"a _. (om prlÇOS Plpedais ... colsuhf"-nos. Promo�a 'i.lIJda lit 03l9n008 ;ue o dIa 30/09/2003. Para mais informasM. sobre. ptl:Çlls P condIções espeóail, (omulte a Rede de
Conmsionãriaj Peugeot, ligue para 0800-70l-2424 eu acme www.peugwlcom.kfotossomenteparafimi!uitrativo$.

Segunda a Sexta das 8h às 19h. Sábado das 9h às Ilh. www.strasbourg.com.br DIRIJA ESSE PRAZER

."

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



VEícULOS------------

1
I.

I .

I

I
I

1;

.

SUA AVENTUR COM SEGURANÇ!'. ..
'

RACK E BAGAGEIROS PARA TODOS OS�MODELOS

) r..
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------------�vEícULOS O CORREIO DO POVO IIFIM-DE-SEMANA, 6/7 DE SETEMBRO DE 2008

TEMPRA 2.0 IE, 4p, 95,
AZUL,COMPLETO

VERONA GL 1.6, 94,
AZUL, COM OPCIONAIS

L200, 4X2,PRATA.�4,
DIESEL, COMPLETA

TlP01.6, 4PTS. 94,
PRATA,COMPLETO

CIVIC 4PTS, 93,
VERMELHO, COMPLETO

ESCORT GL 1.6, 94,
PRATA, COM OPCIONAIS

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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vEícULOS------------=---�

-I

I
1
i

I 5/ 9/2008 FAÇA UM AUT EST N JAVEL.
A cada AUTOTEST realizado na FIAT JAVEL, serão doados R$ 5,00 para a RFCC, pela própria Javel.
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\�llrSl!f.!atéh 1.4 P«imiumEconofJex, anolO8, modelo/08,,)'6M, tl(Ji'j\llfeço promoclorral à vista.a parirofrR$37.990,ÓO, cOfl)!axa doO,99%a.m. e 12,5$% a.a.,

com 50% de entrada, e saldo fihài1ciado em 24 prestações mensais, CET 15,94% a.a, TCC e IOF não inclusos.� Linha Marilia 1.8 Flexpower, 2008. bônus espeCial

dealé R$4.000,OO, cpm taxa de,n,99%a.m. e 12,55% a.a., CÓn1 50y� do entrada e saldo financiado em24 prestações mensais. GET 15,94% a.a. válido para

opdonal POE. TCC,êJOF n1lój�cluads#)lâno de(,n�nciàmenló dispmilvel somente nas Ccncesslonârias di! Rede Chevrolet parãopentes. A não incídênCia de IOF

é eJcclusiVll para Plano Leasing. Os preços corrsspondem aos.modelos básicos, com pintura sólida, sem opcionais e com frete incluso. Crédito sujeno à aprovação.

AS S9ndiÇôes poderão ser alte(�das S\l[1) prévío avíso se houvermudanças significativas no mertiado financeiro.11l)á9,enS meramente ilustrativas. Consulte as

oondiÇôes nas Conc,",sslonárias particfPi'ntes da Rede Chevrolet. Os veiculos Chevrolet estão em'conformidade oolJl,().PROGONVE (Programa de Controle de

Poluição doAr por Velculos Automotores). Promoção válido até 3110912008 ou enquanto durar o estoque nas Concessionárias da Rode Chevrolet partlcipantes.
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O1ertas vãlldas en�uanto durar o estoque I Imagens meramente ilustrativas I Valores em Reais (RS).f
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VEícULOS------------

Rua Walter Marquardt, 2670 .

Fone: (47) 3370-7500
AS MELHORES TAXAS'DE MERCADO

CARROS COM PROCEDÊNCIA
O CLIENTE É ESPECIAL

Promoção
R$ 35.900,00

Polo Sedan 1:6
2005
COMPL/CD/RLL

Fox 1.6
Flex 2007

compl+rll
RS 36.500,00

BELINA GLX OH 1990
BIZ ES 125 2006
BLASER BLX 2.2 GNV 1998
CELTA SUPER 2005, LOT, AO, TE, AL
CLIO RN 4PTS 2000
CLIO SEDAN RN Cf AC 2002
CORSA SEDAN CLASSIC 2004
CORSA WIND 1995
CORSA WIND 4P 1999
COURIER 1.4 1998
COURIER 1.62004
ESCORT 1.8 1995
ESCORT 1.8 ZETEC 19997
ESCORT XR3 1987
FIORINO BAU 1996
FIORINO BAU KIT GNV 2001
FOX 4P 1.62007 FLEX
GOL 10001994
HONDA CIVIC AUT. 2004
HONDA TWISTER 250 2004
JEEP FEROZA 4X4 1994
KA 1998
PALIO 4P 1.6 1998 COMPL
PALIO 4P ELX COMPL 1999
PAllO EX 4P VElTE 1999
PALIO WEEKEND 1.5 AR 1997
PREMIi'JM CSL 4P 1991
ROYALE Cf KIT GNV 1993
S10 4.3 COMPL. 1998
SANTANA 4P 1996 OH
SIENA FIRE 2001
TWISTER 250 2007
UNO 1.6 R 1990
UNO FIRE 2002

-

VECTRA ELEGANCE 2006
VECTRA GL 1997
VECTRA GL 1998 COMPL +GNV
VECTRA GL 2000 COMPL
VECTRA GLS 1996
VERONA GL 1994

({) 3373·1387 /3373·1387, S=lIg��=gkm
Rod. BR-280 km 60, sIn - Imigrantes - Guararnirim DE TODAS AS MARCAS

TINO AUTOMÓVEIS R

�;...
'---"'-�""'---"--"---'-'---._""""-"-"'"--''>--''' ._.,,_ .. �. - "-,�-----"--- _.
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-------------vEícULOS

. ZAFIRA CONFORT 2006

www.giovaneveiculos.com.br
Rua Bernardo Dornbusch; 330 - 3275-0045

*

Efltrad�, CI�be Atlético Baependi

AGORA EM MAIS UM ENDEREÇO
Rua Bernardo Dornbusch, 1880 - 3275-1055

EMAIS ...

ASTRA CD 2P rodas 16 04
ASTRA Gl 2P GNV 99
ASTRA SEDAN Gl 1.8 99
ZAFIRA contort 06
VECTRA Gl campI. + gnv 00
VECTRA gl campI. 00
CELTA 4P flex c. ar 06
CELTA SPIRIT 05
CELTA 01
CORSA 1.8 completo 05
CORSA SEDAN 03
COSA WIND 2P 01
CORSA SEDAN AR + OH 01
CORSA WIND 4P 00
CORSA SEDAN 00
GOL G4 2P ar + opes 06
GOL SPECIAL 04 .

GOL 1.6 POWER campI. 03
GOL SPECIAL 01
GOL CLl1.8 + COURO 96
PAllO WEEK. Advent 1.8 06
PAllO WEEK. 1.5 campI. 99

�""""� PALIO ED 4P ar + trava 98
ECOSPORT XlS 04
FOCUS Gl campI. 05
COURIER 1.607
KAOO
FIESTA 1.0 4p 97
ESCORT 1.6 campI. 01
ESCORT GlX campi. 97
ESCORT ZETEC 4P DH 98

-

VERONA Gl GNV + RODAS 94
DEL REV l 87
M. BENZ CLASSE A 190 01
BMW 325 I 2P 94
SCENIC RT 2.0 CDMPl. 99
CLIO SEDAN 1.0 16V 04
CLIO EXPRE. 4P 1.6 06
CLIO 2P 04
CLIO 1.0 camp!. - OH 04
CLIO 4P 02
CLIO Rl 4P C/AR VIDRO 00
KAWASAKI NIJA ZX 1100 94
FEZER 06
TWISTER AMARELA 07
TWISTER 06
TWISTER 05
SUZUKI YES 125 06

MERIVA 1.8 2004 COMP. + GNV PALIO 4P FLEX 2007 C. AR
TEMOS MUITO MAIS OPÇOES!!!

CONSULTE-NOS

IMÓVEISl

ADora talDbelD
,consõrclo de IIDõvels

9...

MESES

.........

MESESCR';DITOS .:S-
o,

@'
o..
CD

8
@
"(")
0.>'
O

Z
(")

. (")

3956030.000,00
35.000,00

327,02

40.000,00
46"1,53

436,03
3.8"1,53

527,47
659,34

60.000 00 79"1 20
50.000,00 545,04

Grupo e-�ÇJl.t 3D Anos
PARAVEICUlOS

70
.

MESES
CRÉDITOS I
13.157,00
15.350,00
17.543,00
19.736,00
21.92800

25.42000

28.69400

\� � "'''';';� . !"�,�":"Ifl'.' r <.� ..1';"/-:' -.'
" <"' ,I,

• '. i. ". ,\ ; ''0 �;q'( _
, J.t. '. "-'", � v,_, �

'''É�_çJ��eço: R�a J�ãO"J���ário Áy�o�'ol 80· �al� 03. �arag�á Esquerdo· Ja,r;aguá db Sul'� í=�n�: 3371' ..8153 r 9186-7223
.....
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--_, l'Liberte ITAJAí
(47) 3341-3341

JOINVILLE
(47) 3145-3145

JARAGUÁ DO SUL
(47) 3274-0000

BLUMENAU
(47) 3144-3144
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-----------vEícULOS
o CORREIO DO POVO OFIM-DE-SEMANA, 30/31 DE AGOSTO DE 2008

'800_

Honda

HONDA

Dê .

lioerdade
aos seus.

.

movimentos'

É hora de ter um
New Civic

Automático'

. .

Av� Pref.WaldemarGrubba" 21.20 I Vila lalau 1473370.4800
VI_w.gabivel"com ..br Tudo que Você Quer

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



VEíCULOS�-----------

Faça-nos uma visita, temos mais
de tJOO veículos a sua disposjç'ão.

PRÓMOÇÁO �A
.

SEMANAATE
DIA 13/09/2008

Auto Center

BR 280 nO 460 - Chico de Paula - 89254-580 - Jaraguá do Sul - SC
-

Em frente a Carinhoso Roupas
grandcar@grandcarautocenter.com.br

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



�-----------VEíCULOS O CORREIO DO POVO m
'

FIM-DE-SEMANA, 30/31 DE AGOSTO DE 2008

I
il Prisma JOE 1_4

: compl. menos VE
i 07 prata
i R$ 34.500,00
L _ .

Av. Pref. Waldemar Grubba n? 3841
Centenário· auto-facil@uol.com.br

(4�) 3372 - 0011

PAllO EtX . 4PTS '08 OK AQ
Kit SPORT PRE SOM FN
METALICO

PAllO FLEX - 4PTS OK 08 AC
OH VE TE LT OI KIT CELEB.II

SIENA FIRE· 1.Q fLEX 4PTS
OK AC DH DT VE TE

ANTES DE COMPRAR SEU CARRO NOVO...

CONSULTE-NOS '

3370-3015

.

-

,

Rua Presidente �pitácio Pessoa 570 ! sala 02 - Jaraquá do Sul - Se

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



VEíCULOS------------

",.

3372-2222

Av. Getúlio Vargas, 712 - Centro

Você fica po
dentro de tudo.
Sem precisar
consultar a 'vizinha.

,

....�I E
QlLJ'E EU VI

SM

SPEED 150cc

Com:
o (opas de lig� leve
, freio a dis,o
o partida elétrka e a Iledal
o indità60r digít�1 de marcha
o marcador de combustivel

KA SAS 150cc

Com:
o roda de liga leve
o freio a disco
o paruda elétrica e a pedal

CIJJ'niUi!t! a New Mo[o� para cocas oondiçiies. sceeu lSI} 00.'08 com prE!l,"tl J).'UU�ClaIli.l! a partir de RS ":,WO,OO ã '/lsi<i ou sem el\!ril!!&.,e"SaJ&> line.ncJudo ern ,10 p�rt:eias mensais uses de AS 1 71i,Oa. con
lees Cl9 2.2!% a m. e 3O,{H"'. a.e.. kaoses 15<}oo.'(l(l com preço pl'\)moClor,!d a partir de HS::; 000,00 à vista cc sem ennaee e eauo 'tna�atlo em <Ia parw1e.$lMflSaiS fi}.QS 00 AS 220,00. ccet it;ros de
2.41<:� /1 'fl. P. 33,0'1'1'", e.a .. Riam; de 1!nal'!t:ln:wmlo CDC Matoo pelO unrcc neú. para Pl=1l1 ![Slf',,"l Oti jm'lrt;c.l sujellQ a epeovaçêo d� Cfildito. Te olio lnc!lI!m Não inciurcto nils noenceeeracs: c'r de Il$
3:10.00 Ole't'tul'tl ee AS 3G 00 e colete bancáriO;.Ie AS. <1,5\1 pQI parcela O,lf'd� varoa sofl"oe!!te para nsctos ern -estoQUe C(!r�;lião v!ti(ts Iltl! 07iV9l2006 ou emcemo àU!'IiUem es estocoes. Imag<':ns
msramef1!ellustrti!iOlas. A N�w tJOlos eeseve-se 9 dire;:o de camgir possl\l8's errol) !)rállcos

Láemcasa AItodomu Cia e.
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u.ân'lN'b
DiaIllOlldYisiaa

(CefteiithtD xaroomn»)
IA patritiitr «Ike

R$16S.ea

35am
45.atn
OOath
70aih
8Dl attn fR$ 1150),,00
150> am�l.fR$�!OO
170 M(Gamiriliãr)) fR$�,OO

fR$."
-H,,(II
fR$ 12J,,1l1
�1••

Heljar

AR OH VTE LOT AL ASS COURO A.BAG AA Df! VTE LOT AL ABS A.BAG ee AO AR OH VTE ABS A.BAG RD W
CO AO W PRATA. Z003 W BRANCA, Z005 PRATA,2005

De R$ 51.996

Por R$ 47.990
D& R$ n .!lElO"

Por R$ 38.900
De R$ '8.9tJO'

.

Por R$ 45.900

AR OH VTE OT A_BAG CO RD W
VERDE,2004

ge RS 43.49(1 De R$ 40.400

Por R$ 37.900Por R$ 40.490

PALIO 1.0 '

W CINZA, 2000
D8 R$18.98(1"1. Por R$16.900

CLIO RL 1.0
AR A.BAG W BRANCA, 2002
De RIilí!3.9�0"- Por R$22.500

KA GL 1.0

SANTANA 2.0
AR OH VTE LOT RO W PP CINZA, 2003
De R$í:l6.4tlfI'- Por R$24.400
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vEícULOS----------�-

AGORA EM
JARAGUÁ DO SUL
Jaraguá do Sul (47) 3275-1012

Blumenau (47) 3035-3766� lCaSllISlci� ACELERA SUA VIDA

FLASH 150
MOTOR 1.50 (e COM REDUTOR OE
PARTIDA Et.eTRICA e A FEDAl
f>AlMEL COMJ>lfTO COM'INDlCADOR
IND!CADOR Df COMBUSTÍvEL
FRElOAD!SCO

Rua Epitácio Pessoa, i 355 - Centro - Jaraguá do Sul - SC
.

RlliO
CORRETORA DE SEGUROS

"A OpçÃO CERTA EM SEGUROS"

Trabalhamos com as melhores companhias de seguros nos ramos de:

- Automóveis
- Residencial
- Empresarial

- Vida
- Acidentes pessoais
- Marítimos

Aproveite e faça um orçamento antes de fechar o seu seguro,
através do telefone: (47) 3370-1002/ (47) 9658-6007 ou em nosso escritório,

Rua Feliciano Bortolini, 970 - Barra do Rio Cerro, Jaraguá do Sul - SC

Lance embundo;
Carência de 2 meses após contemplação
Redução da parcelas apóscontemplação**
Utilização de até 10% do crédito para licenciamento e seguro
Sem taxa de Adesão

Aprnveite você também e realize seu sonho!
.

Consórcio de Motos 72 Meses
HONDA POP 100 R$ 80,82
CG 125 FAN R$ 98,57
BIZ 125 KS R$103,05
CG 150 TITAN KS

.

R$113,22
NXR 150 BROS KS R$140,79
NXR 150 BROS ESD R$161,82
CG 150 SPORT R$151,99
CBX 250 TWISTER R$187,32
XR TORNADO R$ 204,90

Consõrcio de Carro Okm 72 Meses

UNO MilE R$ 408,25
. PALIO 1.0 ELX 4P R$541,68
CELTA 1.0 2P R$ 461,13
CELTA 1.4l 4P R$ 516,11
KA 1.0 R$ 446,16
FIESTA 1.0 4P R$ 532,71
GOL 1.0 8V CITY R$ 459,36
GOLF 1.6 TOTAL FLEX R$ 879,60
CROSSF.OX 1.6 4 P R$ 905,01

Economize e realize seu sonho!

3371-7887

VISITE UMA DE NOSSAS FILIAIS
Filial Jaraguá do Sul
Av. ·Getúlio Vargas. 184 - Centro - Tel.: (47) 3275-6931 I (47) 3275-6932

Endereço: Rua Reinoldo Rau, 460 - Centro - Jaraguá do S.ul

.

-

[I
Finasa
www.finasa.com.br
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Vai comprar ou trocar
seu carro ???

• I

Por ,que não vem aqui? .

,

AUTOMOVEIS· .

. Temos mais de 1 00 OFERTAS

E a MENOR prestaçãoda cidade
I

CON'FIRA ...
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· CLASSIMAIS

Ano/Modelo 04/05, Cor Preta, Ar-condicionado', Direção hidráulica, Travas elétricas, .

Alarme, Ar-quente, Limpador e Desembaçador traseiro.

Anal Modelo 05/06, Cor Prata, Gasolina, Ar-condicionado, Díreçáo Hidráulica. Vidros
Espelhos e Travas elétricas. Limpador e Desembaçador Traseiro, Rodas de Liga-leve,
Faróis de Neblina, Freios ASS, Air Bag II, Alarme.

AnofModeio 2007, Cor Prata, Ar-condicionado, Direção hidráulica, Travas elétricas,
Desembaçador traseiro, Alarme.

MULTAS 1 SEGURO 1 VALOR DO CARRO I MANUTENÇÃO
Visite nosso site www.mauroveiculos.j:om.br

Ano/Modelo 05/06, Cor Vermelho, Direção hidráulica;
Vidros'e travas elétricas, Computador de borda, Faróis.
de neblina, Limpador' e desembaçador traseiro.

Feline 2.0 Mecânico, Ano/Modelo 06/07, Cor Preta, Gasolina, Ar-condicionado Digital',
Direção Hidráulica. Vidros, Travas e Espelhos Elétricos, Limpador e Desembaçador
Traseiro, Air Bag II, Freios ABS, Rodas de Liga-Leve, Sensor de Luz, Faróis de Neblina,
CO Player cf Controle no Volante:

Confiança, seg_!lrança, tradição e tranquilidade sao ítens de

'série dos novos e semi-novos da Mauro Veículos. Quem

garante é o próprio Mauro Koch, um profissional sério, que há

mais de 14 anos atua nomercado de Jaraqua do Sul, sempre
colocando a satisfação cos clientes em primeiro lugar.
Mauro Veiculos, garantia de um bom negócio pra você.

• Carros nacionais e importados' Frota atualizada • Semi-novos revisados

veículos
Rua Angelo Schiochet, 80 I Centro Jaraguá do Sul se

473275.11321 Fax: 473275.1132
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CIASSINIAIS fIM-DE-SEMANA, 6/7 DE SETEMBRO DE 2008

PRODUTOS & SERVI OS
INFORMÁTICA I TECNOLOGIA

Microchipagem é a solução para
p-erda ou roubo.de cães e gatos

-Vl A identificação eletrônica através de microchip é o método

mais seguro atualmente para garantir que um animalzinho

.de estimação perdido ou roubado seja encontrado,

, Além disso, será possível registrar através deste método, todos

os dados relativos ao cãozinho, como nome, endereço, telefone,

bem corno o histórico de consultas e vacinas, Isto se faz possível

através de um banco de dados na Internet da Rede Animalltag

onde tais informações ficam armazenadas, o que garante

segurança no atendimento emergencial dos animais no caso de

perda ou roubo dos mesmos,

Através de um aparelho leitor demicrochip, o médico veterinário terá condições de identificar

prontamente um animalzinho perdido ou roubado e devolvê-lo ao seu dono,

A aplicação é única, simples, indolor e dispensa o uso de sedativos ou anestésicos,

Maiores informações ligue 3371'2340 I 3275-1887 -Aguardamos seu contato para a implantação i!!

Rua Roberto Zieblann, 2756

ANIICÃü * Adestramento de cães * Hospedagem
* Banho e Tosa * Pet Shop * Creche para cães

* Passeio com cães * Venda de filhotes
CliNICA VETERINARIA

(47) 3370-16453372-2614_
Rua Bernardo Dornbusch, 2181- Vila Lalau

Rua Fritz Bartel, sin - CEP 89256-120 -

Baependl - Jaragua do Sul - SC

PRo.oçlo EFRONTLINE

Vou na

Real comprar Frontline
para ficar protegido das
pulgas e carrapatos!

3371-2888 I 3275-3487 1 3275-62

�
J,i Rua Reincido Rau, 380 - Centro" Jaragua eo S , of '

Onde você vai?

Espera vou

com você!
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apenas à par-tir de
�R$ 499,00

IE O CORREIO DO POVO
FIM�DE"SEMANA, 6/7 DE SETEMBRO DE 2008 PRODUTOS &SERVIÇOS----------
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----------'--------�PRODUTOS & SERViÇOS

NOTEBOOK ITAUTECW7645
INTEL CREIIONMÓBILE'M550 1.73Ohz
1024MBOOR21 OVO:RW 1 HO 120 OB

EM 24VEZES
OU R$ 1.599,00

à vista

INTEL DUAL CORE E2180
2.0Ohz 11024 MB OOR2
OVO-RW 1 HO 160 OB
MONITOR LCD 17"

EM 24VEZES
OU R$ 1.299,00

à vista

MICRO INTEL CELERON 430 1.6 Ghz
512 MB OOR21 OVO-RW 1 HO 80 OB
MONITOR LCD 15"

EM 24 VEZES
OU R$ 1.099,00

à vista

Rua Marina Frutuoso, 873 I Centro I Jaraguá do Sul - SC
fatorx.informatica@gmail.com I 3273.0090 TECNOLOGIA SUPERANDO EXPECTATIVAS.

*Flnariciame.pto sujeito a aprovação cadastral. Imagens de cunho meramente ilustrativas. Ofertas válidas até que dure o estoque. '

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



PRODUTOS &SERVIÇOS---------�

r"-�--�\R$ 79.90 -20%= !
Inglês/Espanhol R$63;90 mensais t

Proffsslonalizantes"�"'�-�-�.-'
Secretária Adm. '�-.-�-'-�'--o�"-"i
Ass. Adminslrativo

. I
.
R� 59.90 -20 Yu2 1

RH.I Opto. Pessoal (R$47 ,90 mensais )
Vendas

-�,-�--,,-'

Informátíca
Básico/Avançado
Específicos

0"
•.•

:
.••••..•...

"'1I R$49,90 -20% ,

lR.$39,90 mensais ;
, .. , ... "" ..... _"""--""" ...•.._." ... , .....• ,,� .. , ....•

/

EMBALAGENS, PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAL PARA ESCRITORIO
Atendemos: Supermercados, Lanchonetes, bares, restaurantes, Padarias,

Agropecuárias, Lojas em geral e Industrias.

"" Rua Avelino Floriano de Borba, 263 - Ilha da Figueira
Fone: 3372-2633 E-mail comercial@tropicalembalagens.com.br

Celular: 9991-5209 ou 8427-2718 (plantão finais de semana e feriados)

.
TONER JET PRINT
CARTUCHOS ORIGINAIS

COMPATíVEIS
E REMANUFATURADOS

DISK CARTUCHO
entrega gratuíta

I (47)3370-0005 (47)3371-7605i .

I Filial: 2° Piso Shopping Center Breithaupt-
Atendimento especial até 22h

Domingos e Feriados sob consulta

Matriz: BR 280 km 69
(Em frente Posto Marcolla)

E·mail: jetprint@netuno.com.br

EnContro ees amigos e casais

ShoW I>e -streer tese.
Com mais lie 15 mUlheres

Horário de atendimento
a partir das 18h.
de Segunda á Sábado
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----------PRODUTOS & SERViÇOS

s ;)

JARAGUÁ DO SUL
ALMOXARIFE
Desejável Ensino Médio Completo.
Conhecimento na função disponibilidade
para atuar na Ilha da Figueira.
ANALISTA DE CUSTOS
Desejável estar cursando Ensino Superior.
Conhecimento na função. Disponibilidade
para atuar no bairro Baependi.
ANALISTA DE RH

Desejável estar cursando Ensino Superior.
Conhecimento com folha de pagamento
assim com em rais e também admissão e

demissão; calculos para aposentadoria.
Desejável conhecimento no sistema
Questor.
ANALISTA DE ESCRITA FISCAL

Desejávei estar cursando Ensino Superior.
Conhecimento na função. Desejável
conhecimento no sistema Questor.
AUXILIAR DE ACABAMENTO
Primeiro grau completo ou cursando,
disponibilidade para atuar no bairro Vila
Lenzi.
AUXILIAR DE COZINHA

Desejável conhecimento na função e 1 °

grau completo ou cursando.
AUXILIAR DE SERViÇOS GERAIS

Disponibilidade para atuar em horário
normal.
AUXILIAR DE ESTOQUE
Disponibilidade para atuar em horário
normal no bairro Baependi. Desejável 2°
grau completo ou cursando. Conhecimento
de informática e controle de estoque.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO

rsos, I h
TRABAtHOTE 10 . RECRUTAMENTO e SELEÇÃO,. CONSULTORIA "' 'ESJÁI7KrS

Ensino Superior Completo. Desejável
conhecimento na análise de fios.
ENTREGADOR (A)
2 ° grau Completo. Desejável conhecimento
nafunção.
ESTAGlÁRIO(A) MÉDIO
Necessário estar cursando o 2° ano do Ensino
Médio. Conhecimento de informática.
EXECUTIVO(A) DE VENDAS
Desejável estar cursando Ensino Superior e

conhecimento com venda de propaganda e

publicidade.
FRESADOR(A) CNC
Conhecimento em fresa CNC: noções de
leitura e interpretação de desenhos
mecânicos. Disponibilidade para atuar no

bairro Barra do Rio Cerro II.

FRESADOR(A) CONVENCIDNAL
Conhecimento em fresa convencional:

noções de leitura e interpretação de desenhos
mecânicos. Disponibilidade de atuar no bairro
Barra Rio Cerro II.

.

GERENTE DE LOJA
Ensino Médio Completo. Conhecimento' na
função e liderança de equipes. Disponibilidade
para horário comercial.
IMPRESSOR(A) FLEXOGRÁFICO
Desejável noções como impressor FlexQgráfico.
Conhecimento em operarmáquinas.
INSTALADOR(A) DE ACESSÓRIOS
Conhecimento com instalação de acessórios
.automotivos.

MECÃNICODEMANTENÇÃO/ELETROMECÃNICO,
Conhecimento na área mecânica ou elétrica,
pneumática, hidráulica e solda.

Disponibilidade para atuar em Schroeder.

MONTADOR(A) MECÃNICO(A)

Cursando Técnico em Eletromecânica ou

mecânica. Conhecimento na montagem de

máquinas.
MONTADOR(A) DE MÓVEIS
Disponibilidade para atuar no primeiro turno.
Conhecimento na função.
OPERADOR(A) DE GUILHOTINA
Primeiro grau completo ou cursando,
disponibilidade para atuar no bairro Vila Lenzi.
OPERADOR(A) DE MÁQUINAS
Primeiro grau completo ou cursando,
disponibilidade para atuar no bairro Vila
Lenzi.

OPERADOR(A) D.E MÁQUINAS
Desejável conhecimento em interpretação
de desenho técnico e 2° grau completo ou

cursando. Disponibilidade para atuar no

bairro Vila Lalau.

OPERADOR(A) DE MÁQUINA DE.FURAR
Desejável conhecimento na função e 2° grau
completo ou cursando. Disponibilidade para
atuarno bairro Vila Lalau.
PINTOR(A) DE MÓVEIS
Disponibilidade para atuar no primeiro turno.
Conhecimento na função.
PROMOTOR(A) DE CARTÃO
Disponibilidade para atuar no 2°turno.
REPOSITOR (A) DE MERCADORIAS
Disponibilidade para atuar no segundo
turno.
REPOSITOR (A) DE DEPÓSITO
Disponibilidade para atuar no segundo
'fumo.

RETIFICADOR(Á)
Conhecimento em retifica cilíndrica.
Disponibilidade para atuarna BarraRio Cerro II.
SERRALHEIRO (A) -SETOR METALÚRGICO

Rua Henrique Piazera, 103 - Centro Tel. 3276-0700 www.grupometa.com
Disponibilidade para atuar em horário normal
no bairro Ilha da Figueira. Conhecimento com

metrologia e interpretação de desenho,
SOLDADOR (A)
Conhecimento em solda mig, Disponibilidade
para atuar no Bairro Barra Rio Cerro.

TÉCNICO(A) INFORMÁTICAJR
Cursando Ensino Técnico ou Ensino Superior
em Informática. Noções de manutenção e

suporte. Disponibilidade para ataur no bairro
Vila tatau.

TÉCNICO(A) SEGURANÇA DO TRABALHO
Curso Técnico em Segurança do trabalho
Completo, Noções da função. Disponibilidade
para atuar na barra do Rio Cerro.

TORNEIRO(A) CNC
Conhecimento em terno CNC: noções de
leitura e interpretação de desenhos
mecânicos. Disponibilidade para atuar no

bairro Barra do Rio Cerro II.

TORNEIRO(A) MECÃNICO(A)
Conhecimento em torno convencional:

noções de leitura e interpretação de desenhos
mecânicos. Disponibilidade para atuar no

bairro Barra do Rio Cerro II.
VENDEDOR (A) EXTERNO(A)
Conhecimento com vendas. Desejável
Vivência com telefônia móvel.
Disponibilidade para atuar em Jaraguá do Sul
e região.

-

VENDEDOR (A) INTERNO (A)
2 ° grau Completo. Conhecimento em

vendas, caixa e cobrança. Disponibilidade
para atuar das 13;00 as 22:00 horas de

segunda a sabádo.
VENDEDOR (A) INTERNO (A) Ensino Médio Completo. Noçôes de vendas

" Noções de atendimento ao cliente. externas.

1 ° grau Incompleto,
AUXILIAR DE PRODUÇÃO
Disponibilidade para atuar no terceiro turno,

. no bairro SâoLuiz.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO
Desejável conhecimento de informática básica
e 2° grau completo ou cursando.

Disponibilidade para atuarno bairro Vila Lalau.
CAMAREIRA

Disponibilidade para atuar em horário normal.
CONTROLEDEESTOQUE
2° Grau Completo, Conhecimento na função e

com informática. Disponibilidade para atuar
em horário comercial.
COPEIRA(O)
Disponibilidade pera atuar no segundo turno e

finais de semana.

COSTUREIRA(O)
Disponibilidade para atuar no horário normal,
primeiro ou segundo turno, Desejável
conhecimento em reta e overlok.

COSTUREIRA(O)
Disponibilidade para atuar no primeiro ou

segundo turno em Schroeder. Conhecimento
em reta ou overlok ou interlok.

COSTUREIRA(O)
Disponibilidade para atuar no bairro Água
Verde. Conhecimento em máquinas reta,
cobertura e overlook.
COZINHEIRO(A)
Desejável conhecimento na função elo grau
completo ou cursando.
ELETRICISTA INDUSTRIAL
Curso de Elétrica em andamento ou

completo, Conhecimento com montagem de

paineis elétricos.
ENGENHEIRO(A) TÊXTIL

Per onal

Disponibilidade para atuar no centro.
VENDEDOR (A) INTERNO(A)
Desejável 2° grau Completo. Conhecimento
em vendas internas e noções de informática,

Disponibilidade para atuarno bairro Vila Lalau.
VEND�DOR (A) INTERNO (A)
Noções de interpretação de desenho técnico
mecânico. Conhecimento em vendas:

AUXILIAR ADMINISTRATIVO(A)
Vivência no controle de estoques,
matérias-primas. Conhecimento de
informática.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO
1 ° grau cursando ou completo.
DESENHISTA - RAMO TÊXTIL
Conhecimento em Corel Draw; Photoshop
e traços desenhados a mão, com

ilustração. Vivência na função.
ESTAMPADOR (A)
Conhecimento com estampa manual.
MONTADOR(A) INDUSTRIAL
Conhecimento da Função.
OPERADOR (A)DE JIGGER
Desejável conhecimento na função e

disponibilidade para atuar no 2° turno em

Guaramirim.
SOLDADOR(A) INDUSTRIAL
Conhecimento coin solda tig e eletrodo.
VENDEDOR (A) EXTERNO(A) - SETOR
ALIMENTíCIO
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PRODUTOS & SERViÇOS---------

(47) 337� -8075

www.back.com.br da a sexta-feira das 8:00 as 11 :30 e das 13:30 as 17:30
Horário de atendimento:- desegun, "

VAGAS URGENTES!!! VAGAS PARA JARAGUÁ DO SUl

AGENTE DE VENDAS EXTERNAS - URGENTE - Ensino médio completo. Conhecimento na área Bairro Ilha da Figueira.
de vendas externas, iniciativa e boa comunicação interpessoal. Veículo próprio (moto ou carro).

PROJETISTA MECÃNICO - Ensino médio completo, curso técnico na área de projetos mecânicos
AUXILIAR DE INSTALAÇÃO - URGENTE - com conhecimentos em instalação, programação de ou cursando, conhecimento com o programa Solidworks.

telefonia e rede.
'

REPOSITOR - URGENTE - Eosinp médio completo. Para limpeza, abastecimento e organização
AUXILIAR DE PRODUÇÃO - Para indústria têxtil. Operação de centrífuga, secadora e máquina de de gôndolas.
lavar industriais. Residir nas proximidades do bairro Ilha da Figueira..

MONTADOR DEMÁQUINAS - Ensinofundamental completo, conhecimento na função (áreamecânica).
TORNEIRO MECÃNICO - URGENTE - Ensino fundamental completo. Conhecimento em leitura e

MONTADOR DE MÓVEIS"""" URGENTE - Ensino fundamental completo. Residir nas proximidades interpretação de desenho técnico e torno convencional.

do Bairro Ilha da Figueira.
VIGILANTE - Ensino médio completo, curso de vigilante EM DIA, experiência na função e

OPERADOR DE MÁQUINAS � Ensino fundamental completo. Conhecimento em leitura e haBilidade em informática.

Interpretação de desenho mecânico
VIGILANTE - Para atuar como horista. Preferência ensino médio completo. Possuir curso de '

PINTOR DE MÓVEI&- URGENTE - Ensino fundamental completo. Residir nas proximidades do vigilante EM DIA. Desejável conhecimento na função.

AUXILIAR DE SERViÇOS GERAIS - Para trabalharcom esmerilhadeira (rebarbadora). Horário normal.
TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES - Formação técnica na área.

TELEMARKETING - Ensino médio completo. Conhecimento na área de televendas ativo e receptivo.

:�. "'�: .,' .

",� Rua Victor Gaulke" nO 70, bairro Cierniewicz, próxi,mó à. SCAR e Hospital Jaraguá.

MATRíCULAS ABERTAS:
FAÇAA SUA ESCOLHA!

E AUMENTE A SUA RENDA!

ESCOLA DE CABELEIREIRO ClEM SAHB -

JARAGUÁ DO SUL/SC
Certificado reconhecidà pela Secretaria
Estadual da Educação Portaria E na 186

28/12/1999 - Registro hO 4480

IMAGEM PESSOAL: '

- Cabeleireiro - Estética Facial e Corporal
- Mànicure e Pedicure - Unhas Artísticas
- Depilação - Maquiagem

TÉCNICAS DE MASSAGEM:
- Qualificação em Massoterapia
- Shiatsu
- Quiropraxia
- Massagem na Cadeira Ergonômica

,

Mais informaçõe�: 47 - 3275-4125
Rua João Marcatto, 156 centro - Jaraguá do Sul -' se

E-mail: jaragua.ciem.sahb@terra.com.br
Site� www.massoterapia.estetica.ciemsahb�cqn1.br

SESC abre inscrições para cursos nas áreas de

Artes Visuais, Teatro, M�sica e Dança.

Com metodologia moderna. atraente e de resultados comprov�dos.
o SESC oferecerá cursos em grupos de aprendizado com'preços

-

ac.essíveis à comunidade.
. O início das aulas está previsto para o dia 15 de setembro. após a

inauguração da nova sede do SESC Jaraguá do Sul.

Confira os cursos disponíveis. com matrículas abertas:
:_Desenho. Pintura. Gravura. Fotografia. Cinema. Vídeo.

- Teatro. Formação de Contadores de Histórias. Formação de Escritores.
- Dança de Salão. Dança de Rua. Dança Contemp,orânea.

Dança Educação (3� a 10 anos) e Circo.
- Teclado. Violão. Violo Caipira. Cavaco. Violino. Viola. Musitalização
Infantil e Musicalização Adulto. Flauta. Percussão. Canto e Coral.

GARANTA SUA VAGA. MATRICULE-SE HOJE MESMO.

,

SESC
�

SANTACATARlnA

SESe Jaraguá do Sui
Rua P�êsidenteEpitáclo Pessoa, 1.273
Centro'::Jaraguá do Sul/Se - £EP: 89251-100

Fone/Fax: (47) 3371-8930/ 337:1-9177
.E-maik cajaraguadosul@Sesc-sc.coin.bi' Se<viço Social do Comércio

www.se5C-5C.com.br
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----------PRODUTOS & SERViÇOS

X
UNIVERSIDADE DA BELEZA,

ESCOLA PARA CABELEIREIROS

Manicure: .

Na segunda, terça e quarta-feira:
Das 09h as 21 h .

. Corte e Cabelo:
Na ta e quinta-ferra

90 as 21h .

. Eleila em 5(cinco) pesquisas a mais alia em qualidade de curses,

DESTRAMED

DESTRAMED NECESSITA PÀRA FAZER PARTE DE SUA EQUIPE

MÉDICO
Horário: período matutino

Contatar Rodrigo ou Gilcimar - Rua Domingos Rodrigues da
Nova, 264 - Jaraguá do Sul/SC.

Fone (47) 3275-2088 - Email rodrigo@destramed.com.br

EMPRESA: Maxxi Fischer Distribuidora de Produtos Alimentícios Ltda.
Endereço: Rua Max Heiden, 125 - Abita Garibaldi

Responsável: Jean
Telefone: ·8804-3800

.

E-mail: jdancker@maxxifischer.com.br

Athtidade a ser desenvolvida
Vendedor Externo para atuar em Guaramirim

Remuneração
Valor: Salário Fixo + Comissão + Premiações

Informações Complementares
Residir em Jaraguá ou Guaramirim, possuir veículo próprio (preferência
moto), disponibilidade para atuar em tempo integral de segunda a sexta.

Interessados enviar currículo por e-mail.
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CLASSIMAIS-----------

·--------]·--·-·--1-------------''I 1::- Ilmobiliária 3274-8844

In Test
CRECI: 2716J

Son
Invista em seu Son h o l

PLANTÃO
(47) 9929-8265
(47) 9973-3581

www.sonhoinvesl.com.bi
.. ·- --�.-

-�Rua Pres� Epitácio Pessoa, 820 - Centro - Jaraguá do Sul- SC

BARRA DO RIO CERRO - SOBRADO
com aprox. 300,00m' - andar térreo:
uma suite, 3 salas, banheiro social, saia
de [antar, cozinha mobiliada,
despensa,à:rea de serviço, área dé
festas com banheiro, churrasqueira e

cozinha, piscina, garagem para 3
carros. Andar superior: suite tom
closet e sacada, quarto com sacada,
mais um quarto com escritório,
banheiro. Teto em gesso. Valor: R$

'_�."-�·.oil 340.000,00. Aceita-se negociação por
imóvel de menor valor ou automóvel

RAU - TERRENO
URBANO medindo
2.535,00m',
localizado à Rua
1.239 (asfaltada),
próximo à Lulimar
Embalagens. Valor:

1 ��e;t;���OO,OO
negociação por
imóvel de menor

valor ou automóvel.

RAU - TERRENO
DE ESQUINA
medindo
386,00m',
localizado à rua
1.249, lote 26,
próximo à ponte
em construção
que ligará os

bairros Rau e

Amizade. Valor:
R$ 75.000,00

....
".

RAU - TERRENOS - 03
lotes urbanos, cada um

medindo 345,00m' (15m x

23m), localizados à rua

1.249, lotes 11,12 e 13, em
frente à creche, próximo à'
ponte em construção que
ligará os bairros Rau e

Amizade. Valor: R$
70.00D,00 cada lote. Aceita
se negociação por imóvel
de menor valor ou
automóvel.

CZERNIEWICZ - CASA
com 63,00m' de área
construida, com 2

quartos, sala, cozinha,
banheiro, varanda com

área de serviço e local
coberto para carro.

Terreno contendo
387,25m'. Valor.: R$
65.000,00 Aceita-se

negociação por imóvel de

t ,,;;;:,;�:Jri.�:Il.i
menor valorou
automóvel.

CENTRO - CASA com

130.30m2 de área
construida,ólima localização
cenlral, com: 01 suite, 02
quartos, 01 banheiro social,
sala, cozinha, área de serviço,
churrasqueira e garagem para
04 carros. Contém ainda uma

edlcula com 04 peças,
'" . medindo 50m2. Valor: R$

260.000,00. Aceita-se
negociação por imóvel de
menor valor ou automóvel.

SCHROEDER .. TERRENO plano,
próximo a Marisol, localizado à

Rua 17 de fevereiro, sin,
scbroeoer/sc, medindo 14,00m
X 28,30m Vàlor: R$ 22.000,00

VILA LENZI - TERRENO
medindo 560m2. com
uma CASA de madeira
medindo 68m2,
contendo, 03 quartos,
01 banheiro social, 01
sala de Jantar, 01 sala
de estar. 01 copa, 01
cozinha, área de serviço
e garagem para 01
carro. Valor: R$
75.000,00

NEREU RAMOS -

TERRENO medindo
375m2, com uma CASA

,
de madeira medindo
68m2, contendo, 03
quartos, 01 banheiro
social, lavabo, 01 sala
de jantar, 01 sala de
estar, copa, área de
serviço, churrasqueira e

garagem para 01 carro.

Valor: R$ 55.000,00

SÃO LUIZ - CASA
mista medindo 84m2,
contendo 02 quartos,
sala, cozinha,02
banheiros e área de

serviço. em
TERRENO com área

.

101al de 722m2.
Aceita financiamento
bancário. Podendo
ser Financiada pela
CEF. Valor: R$
95.000,00

ATENÇÃO:
Temos vários clientes
para imóveis no valor de

até R$ 130.000,00.

.....

Jo.'''''''""�4��4:

LAGEs/se - CHÁCARA medindo
50.000m2, localizada na Vila Maria, acesso

norte, próximo ao Hotel Rex e distante
1500m do parque Conta Dinheiro (onde
acontece a festa do pinhão. VENDE-SE ou

TROCA-SE por imóvel em Jaraguá do Sul e
Região. Consulte-nos para maiores

informações.

LáCasa·
.

todomuriâoLêI
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Por Jéssico Ehmke Kroetzer
recepcao@ocorreiodopovo.com.br

Para serem publicadas nessa coluna, as fotos devem ser enviadas para recepcao@ocorreiodopovo.com.br. É obrigatório o envio em alta resolução.

Parabéns para Tatiane Cristina
Brandt, que colou grau dia 30/8 em

Gestão Financeira pela Fatej na Scor.

PARABÉS PARA JOSÉ AMARO
DA SILVA, QUE COMEMOROU

IDADE NOVA DIA 18/8.

Na foto Waldeburg e Euclair Hinsching, que hoje comemoram '

.

juntos com a famíli,a suas Bodas de Ouro e também mandando os

parabéns para ela que comemora mais um ano de vida hoje.

O esposo Nelson, filhos e netos
màndam os parabéns para a Sra

,

Rosa Nagel, que completou ,80
.

anos de vida dia 30/8 e também
para o neto Diogo que completa

17 anos no mesmo dia.

Parabéns para Emma Adan Neckel,·
que no dia 23/8 comemorou

92 anos de vida. Ademir Pfiffer

deseja felicidades.

O marido M,iguel manda os.

parabéns para Tamires, que
hoje completa 21 anos.

-

OÇAO
Ho.se/â.s '

Outotto- :lnvertto

SOMENTE ;lOO�

ESTA'SEMANA
Parabéns para Elisangela Santin, que·
dia 16/8 comemorou idade nova e

dia 23/8 colou grau em Matemática
pela Fameg. O marido Munir e toda

família desejam sueesse.

..
-

GRUPO ESTRIJ1URA
•

Yalorizando aexperiéncia. ú'abalhan�com���a.conadIil:riij�.SJalJ5;<dl�f
oGl!Ufki Estruturli CMstt'UÍu:JDanos.h�el"":..•-de_.�-lRl!l!li.I1lin'IIUle��.
Agora,nossamamtestá�a� ....sut�UlIlIITI<tl!lJ1TtI!lEiiUlllliin�_
apartamerrtos que aliam lazer; saúdeé bal!testar: E�1ilüdm l(j��mlJ!lp!!ll"\lariiR�
dos pílaf'e$que sustentam a hístóriade�.�..
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DUAS COISAS
QUE VOCÊ PRECISA

SABER HOJE!
" Oonturso
de Ra,inha

'Â etapa fmql do cOlfcurSO'Rainha dos
Sociedades'seró no próximo sábado
(13), na'Sociedade Rio Novo; em

.

Co ..�i�'
rupó. A animo õo fiçoró por conto da
bq,nda pi Show, de Joinville.

'

A1aprese
.

o. tem início previsto
�ora os .�2h. O valor do ipgresso on·

,

teçipado é'de R$ 8 �m
.

tar�j�
R$ 10. Os interessados obter

, mqis informações com lane.; btrovés
E;do telefone 3375-1399.

pOiJrso"de·1i•
Portuguê�>\;>i�!;j;(

O curso deAtuolizoçôoem UngUoPortu
guesa, com enfoque em gramática nor

mativa, estó agendado para o próximo
sábado (13) e,vai até 29 de novembro.
A capacitação deve .ocorrer quinzenal
mente, na Uilerj. O valor do investi
ménto é de R$ 177.62. Os interessados
devem entrar no�te www.unerj.bt

LOTERIA
! !

, CONCURSO N° 355

02 - 04 - 06 - 01 "" 08
-13

VlTRINE-------�--

Produção Textual
o curso de Produçõo Textual será realiza
do no dia 13 de setembro e vai o 22 de
novembro. As aulas serõo nos sábados e,

o cada 15 dias. O horário do capacitaçõo
é �as 14h às 17h30, no Unerj. O valor do
capacitaçõo é de R$ 170 e pode ser par
ceado em duas vezes. Os lnteressedes
devem obter mais informações e fazer os
inscrições ótravés do site www.unerj.br.

Agenda
No reuniõo plenário do Acijs-Apevi do
próximo segunda-feiro, está marcado o

apresentaçõo do Seminário de Soldas,
quedese começar no dia 25 de setembro.
A pauto será livre poro oportunizor aos

associados o disçussõo dos temos de inte
resse dos próprias entidades. O encolltro no

Centro Empresarial, o partir dos 18h. Mais
informações no (47) 3275-7000.

Oficinas
Hoje, a partir das 15h30 inicia o Oficina de Maquiagem de Envelheci

mento, para maiores de 13 anos. O comando do aula ficará por conto de
Sandro Baron, do 6ats. O investimento é de R$ 15. Amanhõ, deve acontecer
a Oficina de Acrobacia, poro maiores de 10 anos. Alessandro Pereira dará
inicio a Y:opacitação às 15h30 e finalizará �s 18h30. O custo é de R$ 10. Os
lnteressndos podem obter mais informações através dos telefones 9969-
4415 ou 3275-2309.

Semana da Pátria no Marista
Por um Brasil mais Brasileiro

O Colégio.Marista São Luís,
baseado em sua missão de
formar o cidadão de maneira

integral, busca realizar
atividades de reflexão e

conscientização que
despertem no educando sua

responsabilidade para com o

outro e consigo mesmo. Estas
atividades não concentram-se

somente na Semana da Pátria,
mas sim num conjunto de
atividades que são
desenvolvidas ao longo do ano.
Entendemos que também. é
dever da escola repensar

costumes,conceitos e práticas.

Para nós, educadores e

educandos, o Brasil do século'
XXI é a escola, o hospital, a

saúde pública, a .assistência
social, as estradas, as obras

inacabadas, o povo pedinte, os
milhares de desempregados. O
Brasil é também o esporte, as

obras, as autoridades
c o m P' r o met i das e

responsáveis. Aqueles que são
verdadeiramente brasileiros,
exemplos de coerência e de

patriotismo, a quem
reverenciamos e enaltecemos.
Sabem o Hino de mente e

coração. Vivem o Brasil com

emoção!
O Marista pensa a Pátria de
forma bem mais abrangente,
muito mais que uma
esplendorosa comemoração. É
necessário, neste mundo

dinâmico, ver a realidade que
nos cerca � repensar, adequar,
sem abdicar da tradição que é

importante, mas que pode ser

comemorada mais próxima da
realidade em que vivemos.
Momento forte tem que haver,
mas o patriotismo deve
acontecer no dia-a-dia, em

cada ação, em cada brasileiro,
saindo do próprio coração.

.

Queremos comemorar, sim!,
.

Participar mais concretamente
e fazer acontecer.
e nesta homenagem, mais

brasileira e patriótica, que, o

Colégio Marista está se

inserindo e assumindo um

comprornisso com a cidadania
mais presente e de resultados
mais concretos, de acordo com
sua missão. Assim como os

demais Colégios" Maristas, o

Colégio Marista São Luís,
imbuído dos· princípios
delineados nesta mensagem,
decidiu não participar. do
desfile cívico, mas empenha
se, no cotidiano, em despertar
e cultivar, uma formação
consciente, crítica e

participative do cidadão.

<:::* C O l É G I O

,71Jí[\�, �ARIST�
V€JIõ� S A O lUI S
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Roupas e acessórios dão
vida aos personagens na

hora de subir ao palco.
Scar aceita doações.
Vestidos de época e

utensílios domésticos
podem ajudar a compor
cenários das peças

FIGURINO

, I

UM LUGAR DE FANTASIAS
Acervo de figurino da Scar é show à parte e .garante.beleza aos espetáculos

JARAGUÁ DO SUL

Imagine uma sala em que você
entra e após alguns minutos pode
sair como Uma princesa, noiva, noi
vo, bailarina, anos mais velho ou

trajado com um modelo de época.
Pois assim é a sala de figurinos da
Scar, um local onde é possível en
contrar peças das mais variadas co

res e tamanhos" O acervo é utilizado

para a caracterização dos persona
gens vividos pelos artistas de teatro
da Scar e também por bailarinos da
instituição. São saias, vestidos, ter
nos, chapéus, cintos, colares de di
ferentes estilos e épocas.

De acordo com os responsáveis
pelo espaço, é necessário ter cui
dado com a escolha,' organização e

climatização das peças. Isso por.que
durante as apresentações artísticas,
o figurino é um snow à parte. As rou
pas revelam muito da personalidade
dos personagens e para garantir rea-

lisrna à cena é necessário conhecer
a fundo a história, a época em que
se passa e o perfil psicológico dos
envolvidos. Itens como iluminação
também influenciam na beleza de
um figurino quando os artistas so

bem ao palco.
As raridades que se encontram

no acervo não. podem ser empres
tadas para a comunídade, Por outro
lado, doações são bem vindas. Então
se você tem um vestido de época em

casa ou um sapato antigo e não sabe
o que fazer com' as 'peças, entre em

contato com a Scar. Utensílios do
mésticos também podem ser úteis na

hora de compor um cenário. O acer

vo inclui telefones antigos, ferro de
passar e até brinquedos. Interessados
em contribuir com o figurino da Scar

podem entrar em contato através do
telefone (47) 3275 2477.

DEBORA VOLPI

'1
I

1
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JORNAL

Oue o escritor argentino Gonzalo Otá
Iara não chega a ser o "cão 'chupando
manga", mas é feio o suficiente para se

sentir excluído. Por isso, resolveu criar
uma campanha por um imposto para
compensar 'a falta de beleza. O plano
está descrito no livro "Feio", lançado
no início do ano. Ali, Otálora narra

sua experiência pessoal - descrevendo
problemas enfrentados em função da

,

sua feiúra - e lança o projeto imposto
beleza. Ele já chegou a discursar em

frente à Casa Rosada, sede da presi
dência argentina, clamando por uma

contrapartida dos boas-pintas. Pôxa,
realmente ser feio e argentino não
deve ser fácil. Mas podia ser pior, ele
podia também ser vascaíno ou tricolor.
Mas se .realmente existisse imposto
para compensar feiúra, o nosso amig_o
Mirrrrrro já estaria milionário.

DICA DE SÁBADO
Curtir hoje à noite, no

Amizade, o baile do pessoal
do 5a Fase de RH do Unerj,
com o participaçõo musical

do boa bando Sygnus.

" Você,consegue
realizar muito se você
nõo se importa com

quem ganha o crédito"
RONALD REAGAN

As bonitonas Rute dos Anjos, Marcela Wacherhage, diretora da Kargo, e Geovana Wacherhage,
no coquetel de lançamento da coleção primavera-verão da loja Kargo, terça-feira em Joinville

NAS PARADAS NO BILAU
Sabe aquele casal, ele jovem e ela nem tanto, que está Olha só gente. A tatuagem de uni torcedor do Boca Juniors
tentando reatar o casamento, quase perdido? Ouando virou caso de polícia na Argentina. Ele-saiu para gravar o

ele está na mesma festa que o ex-casinho dela, aquele escudo da equipe de futebol, mas o tatuador desenhou um

que foi o pivô da separação, o clima é de saia justa. To�o "bllau" em suas costas. Agora o moço vai ter que passar II
mundo ao redor fica tenso, com medo da reação do clu- vida toda com um pinto atrás. Realmente não é mole!
menta marido, pois eíe pode partir para a baixaria. Dia
desses foi uma loucura. Em Jaraguá tudo se sabe. BELEZA ETERNA

IDÉIAS
Agora você pode satisfazer todos os seus desejos da á rea
de decoração, com muitas opções. É só chegar na "Bells
simi!", a loja está, simplesmente, abarrotada de detalhes
ma-ra-vi-Iho-sos. Parabéns!

Uma profissional jaraguaense chama atenção pelo seu

porte, e agora é alvo de comentários entre o mulherio,
depois do retoque que deu na face. Mudou seu rosto bo
nito para uma cara de boneca ... esticadíssima! Perdeu o

charme natural e ficou estranha. Todo cuidado é pouco na

busca pela eterna juventude.
'

LEITORES DO DIA
OS leitores do dia sõo, com muita honro, a bonita jaraguaen
se CrislainY, Comila e o grande João Batista, de Criciúma.
Eles sempre lêem esta coluna paro ficar por dentro das novi
dades da sociedade. Valeu mesmo queridos amigos.

DE BEM COM A VIDA
E um casal que está feliz da vida é Melissa e Vinícius Wo
dzinski, o VinL Sempre muitos simpáti_cos e apaixonados.
Parabéns!

Uma galera esperta foi prestigiar o casamento des
amigos Jackson e Alini, no último sábado em Jõinville

TE CONTEI!
•• ;iCertam�fite o {!leu' amigo;ie
leitor assíduo da toluno, Procópi
Elvécio Pereira fpfo aniversa
riante mais festejado de ontem.
Pois Procópio entrou no coso dos
sessentões. Parnêénsl!l.

-

• lsmàr Lombord� eom suo;
ElionelorenzzetU e mais uma

trupe, võo curtir as Bolodos'do
, fim de semana no delicioso noite

,

de Balneário Cam6õtiú'. I

• A revista Nosso�..diçõo d,e
setembro, estará nos bancos
neste finalde semana. A copa
traz o, estonteonte,modelo Rlttta
de Oliveiro"e benfnd"centroi ,20
página� com fotos da-7° Feijoada
do'Moo.

• No próximo dia 13 de setem
bro, Eduardo Fogaça e Fernendo
Roboch troiem poro movimentar
o sábado do urbe sorriso, nado
mais e nado menos que o reno

mado DJ Puff, o melhor do gênero
hip hop no Brasil. �Iém, é claro,
dos DJs blumenauehses kichord e

Março Tnmelin. Festa imperdív.el
,na Floro Bot�quim. Outra COiSQ4
te�á servifó':de cozinpa do Kontan;'
,Sushi'bo

••• 1:I01e4em Feij a. F'eij;ooaa
com muito pago Beirai,Rio.
Começas às 11 hOfÍls.ú
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CIENCIA E INOVAÇAO
LUIZ�����LTOR NO BRASIL

Um estudo de Kirsten Bound, publicado em julho de 2008 através da
DEMOS, uma ONG que realiza estudos de.alto nível, com sede no Reino

Unido, e com o patrocínio de entidades de peso como British Council,
Microsoft Research, Fundo Britânico para a Ciência, Tecnologia e Artes

(NESTA) e UK Trade and Investment (UKTI), fez uma radiografia profun
da da ciência e inovação no Brasil. O estudo tem como título "Brazil, the
natural knowledge economy" que traduzido livremente é "Brasil, a econo

mia do conhecimento, por natureza".
O autor demonstra a sua perplexidade com a falta de interesse e conhecimen

to que a Europa tem em relação ao Brasil. Com dados internacionais, ele coloca o

Brasil como o 150. país do mundo em produção científica com um crescimento
nessa produção de 8% ao ano, na frente de países com longa tradição científica

Vereador

POSSAMAI
25644

Por uma Câmara de Vereadores

comprometida com a comunidade e

pela eficiência na Gestão Pública.

.

como Bélgica e Israel. O número de doutores e mestres tem crescido a uma taxa

de 12% ao ano e é 10 vezes maior que há vinte anos, com 1.900 cursos de mes

trado e 988 programas ativos de doutoramento em nossas universidades .:

Além de nosso crescimento na produção científica, o autor chama a aten

ção para os resultados de uma pesquisa do Instituto Gallup, publicada em

2007 sobre a "consciência subjetiva de bem-estar da população" feita em 130

países. A pesquisa coloca oBrasil em 70. Lugar, ou seja, segundo seu próprio
povo, viver no Brasil é uma experiência positiva.

Nesta Semana da Pátria, nada mais alentador do que ler esse estudo de
mais de 150 páginas e que mostra que o Brasil está entre as nações de maior

produção científica do mundo moderno, sendo líder em algumas áreas como
bicicombustíveis e recursos naturais e com uma população que diz se sentir

bem em viver aqui.
Eu sempre afirmei ser o Brasil um cálice di vinho pela metade. Há uma parte

vazia, mas há também uma parte cheia. E quando somos bombardeados por tan
tas notícias ruins de nossa parte vazia, faz bem à nossa alma de brasileiros ler
um estudo que procura mostrar a parte cheia desse cálice chamado Brasil.

Pense nisso. Sucesso!

INDICADORES CÂMBIO

líNDICEIBOVESPA
COMPRA VENDA
1,716 1,718
2,452 2,452

VARIAÇÃO
0,06%
0,00%

VARIAÇÃO
1,113%

MOEDA
Dólar comercial (R$)
Euro (R$)

Deixe o conhecimento guiar
.' J

o caminho do seu filho..

Qllah:fuer camJnlm fica mais fácil .QllandoJJlg�,em experiente
est,á ,g&iaw v{)�ê. Por m,eio de urna ilÍffa.,-estrutur8 imDtterrHH�

:ôe lpr!}fes5ofes qualificanos, o Mari:ata prtlpur.ctona cans sees

alll!TfflS itfIDil experiênCia 1llDmpleta" de'senvolvBntI.tMile ;iallm�
'Plana�as <B:S suas pntencmfidan-es. ES;Sil .(fprendiz8i,giIm,lWf-e
vai -além"('If 1ranS'ferência de CDnb:ecímerrtOl�, taz sam que es

aJWf}$ 'te1Jham :or�címentfJ oomo 'pessoa, ,p:aâfc�pzçã(l
1'e'S;1lWts�ellla sooied.a'tie'<e ótimos r.a-sUIta-:d:O:IPmIAVdm

lj}fDfíssiuD'sl. Jl).a £o.llC�O InfHfltd aD EnSim.l1Mãiiill, 'lte lhriSfa
,£)Atl ítfbo %em@(lo 1la'r,a ,ter um caminht llem"'sucíttijfu,

(47},3371-0313
COLÉGIO

,.1fifp, MARISTA
� SÃO i u+s

,

I

l

I
1

1
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Doação de órgãos
Esta semana, foram efetuados cinco doações de órgãos nos ci
dades de Rio do Sul, Criciúmo, Blumenau e Joinville. Em dois
dias seguidos, no Hospital Alto Vale, em Rio do Sul. foram doados,
fígados, rins e córneos. No terço-feira, o doação foi autorizado no

Hospital São José, de Criciuma, onde ocorreu o captação de cór
neos, fígado, rins e válvulas cardíacos. No mesmo dia, no Hospital
Sa�ta Izabel, em Blumenau, e no Hospital Municipal São José, em
Joinville, foram doados rins e fígados, permitindo o Hospital San
to lzabel renllzcr transplantes hepáticos em quatro pacientes.

o S DE EMPRESA ITALIANA
O

,

.

çomento Has obras do empresa itali�no PeZZáioli, na BR'282,
soLtfo pafG faxinol dos,6uedes, oconteceu:ontem, na cidade de Xun
xerê.,PGfO o im�lóntoção da empreslt, o 6over90do f�todo ofereclt!I
inqentivo através do Programo dê Desenvotvimento do Empresa Cpta
rine'�se -J>rodec,.A Pezzaioli iró produzi(reboques,e semj-f�boques
po nsporte de animais vivos. A prodgçôo seró exportado porif'O
furo {fmunicípio doou um terrena.

'

PR01�ÇÃO AO MEIO AMBIENJE
Orgôos el1instituições que tem interesse em próteger,o meio ambiente
podemutffizar o Secretario de Estado de Desenvolvimento Regional dê
florlQnó�Qlis poro o encuminhomento .de prôgfOn1(l� e projetos .com .

,

esse objetivo. A viobilizoção seró poss!v�1 com o 'fundo Esp�çipl de
Proteção 00 MeioAmbiente de Santo Cotorina- Fepemo. Osinteres
sodos devem enviar os projetos pom o SD'R, atrovés do 6erên,cio Be
Desenvolvimento Econômico Sustentóvel e Agriculturo.

. redacao@ocorreiodopovo.com.br

SANTACATARINA---�-----

Presidente da ABAV-SC, Eduardo Loch, vai abordar a forço de vendo do turismo cotorinense no seminário

NEGÓCIOS

Regulamentação pam
impulsionar o turismo
Seminário discute importância de agências

O primeiro Seminário
ABAV-SC - o Turismo de San
ta Catarina - será realizado
na próxima-segunda-feira, 13,
e terça-feira, 14, no Itapema
Plaza Resort, em Itapema. O

empresário e presidente da
ABAV-SC (Associação Brasi
leira de Agências de Viagens
de Santa Catarina), Eduar
do Loch, vai abordar o tema

"Agente de Viagens: a Força de
Venda do Turismo Catarinen
se". O principal objetivo do
evento é proporcionar infor
mação' e capacitação técnica,
,além de defender a regula
mentação do setor.

A ABAV-SC congrega cerca
de 500 agências de viagens e

270 transportadores turísti
cos. O número é cerca de três
vezes menor que o universo

real, de agências de viagens
"fantasmas", que não pos-

suem registro junto ao MTur.
A falta de fiscalização e a de
mora na tramitação de leis,
que regulem o setor, fazem a

ABAV-SC promover campa
nhas de conscientização, para
incentivar a regularização elas
empresas, e a cooptar mais

empresários que apostem no

associativismo como forma de

profissionalizar o mercado.
.

,

"Segundo os nossos for
necedores do trade turístico,
Santa, Catarina tem cerca de
sete mil agências de viagens;
É um universo grande para

, o Estado. Em Florianópolis,
especificamente, nós temos,
registradas, 217 agências' de
viagens. Por isso, nós estamos
fazendo o seminário, para afir
mar que o agente de viagem é
a força de vendas do turismo
catarinense", afirma Loch.
A revista Viagem -B Turis-

mo indicou as agências de
turismo como privilegiadas e

que têm na prateleira um pro
duto premiado _

com o título
de principal destino turístico
brasileiro em 2007. Segun
do Loch, o papel do recém
criado Conselho Estadual de
Turismo, órgão consultivo e

deliberativo, tem sido fun
damental para a organização
das metas do trade no Esta
do. "Nós defendemos dentro
do Conselho Estadual de Tu
rismo a divulgação de San
ta Catarina dentro de Santa
Catarina, com maior ênfase
na construção de roteiros tu

rísticos e focando a agência de
viagens como vendedor des
ses destinos", disse Loch. Para
o dirigente, outras temáticas
latentes se impõem na discus
são do que é fazer e vender tu
rismo no Estado.
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Poluição é vilã da saúde

Poluição mata
12 por dia
BRASíLIA

A poluição .do ar é res

ponsável por fazer várias
vítimas no mundo, tanto

quanto a tuberculosé - uma

doença que pode levar a pes
soa a óbito. Assim compara
Paulo Saldiva, professor de
medicina da USP (Univer
sidade de São Paulo) e uma

das autoridades no debate
sobre os efeitos da emissão
de poluentes na saúde. "Di
ferentemente da tuberculo
se, o controle da poluição
não depende da atuação dos
órgãos de saúde pública,
mas da saída para conflitos
econômicos", observa o pro
fessor.

A OMS (Organização
Mundial da Saúde) contabi
liza que entre 2 e 4 milhões

.

de pessoas morrem por ano
no mundo em decorrência
da poluição. Na cidade de
São Paulo, o ar poluído mata
de 12 a. 14 pessoas por dia,
segundo estimativa de Sal-

.

diva. "Embora abasteça 10%
da frota do país; o diesel
é responsável' por 45% da
emissão de partículas em

São Paulo e quase metade
das mortes €ausadas pela
poluição", calcula.

Os trabalhos do professor
sobre os efeitos da poluição
na saúde são usados em do
cumentos. oficiais sobre o

tema. Paulo Saldiva alega
que são fortes as evidências
de que a poluição do ar re

pete os efeitos do cigarro
sobre o fumante e as pes
soas próximas a ele. "É um

risco pequeno, mas aplicado
em grande. escala", pondera
o professor. De'acordo com

ele, não existe "nível segu
ro" de poluição atmosférica.
Segundo Saldiva, os danos
sobre a saúde são sentidos

, principalmente por pessoas
desnutridas, portadores de
doenças cardiorespiratórias,
fetos e bebês.

Inflação oficial desacelera
. Agosto fecha com variação de 0,28% contra 0,53% de julho

ECONOMIA

RIO DE JANEIRO

O IPCA (Índice Nacional
de Preços ao Consumidor
Amplci) de agosto desacele
'rou pelo terceiro mês con

secutivo, ficando abaixo do
esperado. A inflação ofi
cial apresentou variação de
0,28%, contra 0,53% de ju
lho. Essa foi a menor leitura
desde setembro de 2007. A
última estimativa do merca

do dava conta de que o IPCA
fecharia o mês em 0,31%. Os
dados foram divulgados on

tem pelo IBGE.
Com o resultado, o acumu

lado no ano ficou em 4;48%
e, nos últimos 12 meses, em

6,170/0', abaixo do teto da meta

para o ano, que é.de 6,5%. Em
agosto de 2007, a taxa havia
ficado em 0,47%. "O grupo
Alimentação e bebidas foi o

principal responsável pela re

dução do ritmo de crescimen
to do IPCA", disse o IBGE em

nota. Os alimentos tiveram

queda de 0,18% em agosto,
após subirem 1,05% em julho.
Foi a primeira variação negati
va desde o recuo de 0,61% de
junho de 2006.

' -

Segundo o organismo, a

maioria dos produtos alimen
tícios verificou redução nos

preços na passagem de julho
para o mês seguinte, como

o tomate (de 19,59% para -

36,91%), a batata inglesa (de
-6,40% para -6,55%) e o feijão
mulatinho (de -2,12% para -

O CORREIO DO POVO ffiSABADO, 6 DE SETEMBRO DE 200ã

Tomate foi um dos alimentos que teve redução do preço em agosto, mostra sondagem feita pelo IBGE

Criadas 44 mil vagas universitárias
Esse número significa aumento de 28% nas universidades federais do País

Mais ensino superior gratuito

itt

n'CA e calculado 'pelo IBGE
o IPCA (índice Nacional de Preç�� do m�p,cípio d� Goi.ânia e d� Brasília,

ao Consumidor Amplo) é calculado • Para o cálculo do índice do mês, fo-
pelo IBGE desde 1980, se retére às ta- ram comparados os preços coletados '

•

ias com rendimento monetário de um" no perí o do dia 39de julho, a 27 de
salários- mínimos e abrpnge nover' agQ'Sto os pre�Mgentes pQ:perí-
-es metropolitanas do País, além odo do dia primeiro a .29 de julho.

celeração do índice a que- ,

da dos preços de gasolina
(-0,25 por cento), ônibus
interestaduais (-0,63 por
cento) e remédios (-0,41 por
cento), e uma menor alta do
álcool combustível.

Por outro lado, subiram em

ritmo mais forte os, preços das
tarifas de telefone fixo, ener

.gia elétrica e água e esgoto.
Destacaram-se os avanços de
artigos de vestuário, cigarro,
cabeleireiro, cursos diversos e

acessórios e peças para auto
móveis.

O ministro da educação,
Fernando Haddad respondeu
às acusações de inchaço da
máquina pública ao comentar
a liberação pelo Ministério do
Planejamento de concursos

para a contratação de servido
res nas universidades federais.'
"O MEC está contratando mui
to, mas professores e técnicos
administrativos. Vamos con

cluir o mandato do presidente
passando de 113 mil para 300
mil vagas nas universidades
federais", falou o ministro.

6,46%).
No acumulado do ano,

porém, 0- ramo Alimenta
ção apresenta acréscimo de

9,58%, superando a taxa

registrada em mesmo in
tervalo de 2007, de 6,73%.
Também ajudou na desa-

BRASíLIA
Governo anuncia criação

de 44.299 mil vagas em uni
versidades federais. A divul
gação foi feita pelo MEC (Mi
nistério da Educação) nessa

semana, em Brasília. O núme
ro representa aumento de 28%
no indicador de vagas ofereci
das nos vestibulares deste ano

é 53% em relação ao número

,5, das proporcionadas em 2007.

g De acordo com a pasta, 6.000
� professores e 3,5 mil técnicos
administrativos foram contra-

tados para a expansão.
As novas vagas foram

anunciadas pelo presidente
Luiz Inácio Lula da Silva. No
discurso, o presidente disse
que é "achincalhado" quando
o Ministério do Planejamento
libera recursos para aumento
dos salários dos servidores.
"Dizem que o governo está

gastandomuito. Mas está proi
bido desde 2003 utilizarmos a

palavra gasto para educação,
que tem ser visto como inves
timento", afirmou Lula.
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ELEiÇÕES

INTERNACIONAL---------

�ngola vota pela 1 a vez em 16 anos
Ultima eleição, disputada em 1992, iniciou uma guerra civil que durou 10 aIl9S
LUANDA

Os angolanos foram às ur

nas ontem para escolher mem
bros da Assembléia Nacional
na segunda eleição de sua his
tória. O último pleito, disputa
do em 1992, acabou trazendo
de volta a guerra civil de 27
anos que atingiu o país desde
sua independência de Portugal.
O conflito só terminou depois
da morte do ex-líder da Unita

(União para a Independência
Total de Angola), Jonas Savim
bi, em 2002.

Segundo a BBC, dez parti
dos - que incluem a Unita, que
é o principal da oposição, e o

MPLA (Movimento para a Li

bertação de Angola), no poder
- e quatro coligações disputa
ram os votos de 8,3 milhões de
eleitores registrados. Na elei
ção de 1992, o MPLA garantiu
129 cadeiras no Parlamento, e
a Unita ficou com 70. Os de
mais 21 assentos ficaram com

partidos menores.

Há uma expectativa de que
o MPLAmantenha amaioria no

Legislativo, mas a Unita pode
-obter uma- boa votação, espe-

cialmente entre a população do
subúrbio de Luanda. A cidade
teve um crescimento desorde
nado durante a guerra, receben
do refugiados das zonas rurais,
que vivem em condições pre
cárías, sem eletricidade e água
encanada. Os resultados desta
eleição devem ser divulgados
em 15 dias. O pleito está sen

do encarado como um "ensaio"

para as eleições presidencíais,
previstas para 2009.

AUnita fez campanha falan
do em "mudança". OMPLA, por
sua vez, quer que os eleitores
se apeguem ao "caminho segu
ro", e mantenham o partido no

poder. O período pré-eleitoral
deixou alguns angolanos, que
só conheceram guerra, apreen
sivos. Mas durante o período
não foram registrados inciden
tes graves:

A União Européia, a Comu
nidade para o Desenvolvimento
da África Austral, os EUA e a

.
Comunidade dos Países de

Língua Portuguesa, enviaram
missões de observadores para
verificar se há ou não fraude
no pleito.

Espanha cortará os vistos
para imigrantes contratados'
MADRID lhadores para funções pouco

O governo espanhol anun- qualificadas não receberiam
ciou que vai praticamente acabar, mais vistos.
a partir de 2009, com a emissão Desde 2006, a Espanha fir
de vistos para imigrantes contra- mau acordos com países lati
tados em seus países de origem no-americanos e africanos para
para trabalhar na Espanha. facilitar a entrada de trabalha-

Segundo o ministro do Tra- dores no país.
balho e da Imigração, Celestino

'

Desde que começaram a vi
Corbacho, a decisão foi tomada gorar, os acordos beneficiaram
porque "não parece razoável" cerca de meio milhão de imi
as empresas na Espanha contra- grantes - 88.180 só neste ano,
tarem imigrantes se o país vive De acordo com a Associação
um momento de alta no desem- Ibero-Americana para a Coupe
prego, com cerca de 2,5 milhões ração, o Desenvolvimento e os .

de pessoas sem trabalho. Direitos Humanos, com sede
Corbacho disse que espera emMadri, a decisão do governo'

que os espanhóis que estão per- espanhol vai "paralisar a econo
dendo seus empregos possam mia" do país em um momento

preencher as vagas de trabalho
•

de dificuldades.
-

tradicionalmente ocupadas pe- A presidente da associação,
los imigrantes. Elvira Pabón, disse que existe o

As contratações serão ape- perígo de que grupos especiali
nas autorizadas em setores con- zados no tráfico de imigrantes
siderados de difícil cobertura ilegais se aproveitem da decisão

por espanhóis. Ou seja, traba-: espanhola.

Editoro acusa

EUAem livro

Mais de 8 milhões de angolanos votaram ontem poro eleger os 220 membros do Assembléia Nacional

WASHINGTON "

O governo dos Estados
Unidos conduziu uma exten
siva operação de espionagem
contra o primeiro-ministro
iraquiano, Nouri al-Malíki, fi
sua equipe, segundo afirma
em seu novo livro o editor do
jornal Washington Post, Bob
Woodward. "Nós sabemos
tudo o que ele diz" afirma uma
das muitas fontes citadas pelo -

jornalista. A obra The War Wi
thin: A Secret White House

History, 2006-2008 (Dentro da
Guerra: a história secreta da

- Casa Branca, 2006 - 2008, em
tradução livre), que será lan
çado na segunda-feira, 13.

Segundo afirma Woodward,
Maliki e outros membros do

governo iraquiano foram alvos
da grande operação de espiona
gem para controlar os líderes do
Executivo do país, informação
que pode colocar em risco as

relações com o premiê.
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JARAGUÁ DO SUL

Neste fim-de-semana não
vai faltar programa para quem
gosta de futebol. Os dois prin
cipais torneios de futebol
amador de. Iaraguá do Sul e

.

região têm continuidade hoje
às 13h30, com as partidas do

Campeonato Jaraguaense de
Futebol da Segunda Divisão
- Taça SDR, e amanhã, às 15

horas, com os jogos da Pri
meira Divisão. No total são
12 partidas durante este fim
de-semana.

Pela 8a rodada da Segun
dona, o Cruzeiro, que vem

sustentando a liderança, joga- .

rá fora de casa contra o Atlé
tico/Barrabaxo, que está em

12°, no campo do João Pessoa.
Já o Botafogo defende a vice

liderança e a invencibilidade
contra o Seleto/União Jagun
ços, time que se .recuperou
e está na terceira colocação.
Também.no G-4,'a Kiferro Em
frenta o Flamengo; no campo
da Vila Lalau. Completam a

rodada de hoje, Ponte Preta e

Guarany (na Ponte Preta), JJ
Bordados e Garibaldi (no Fla
mengo) e Batisti e Rio Gerro
(no Guarany). Dois jogos es

tão previstos para acontecer

Imperdível
Molwee e Ulbro fazem um jogo eletrizante hoje. no Arena. O histó
rico dos últimos confrontos mostro que esta será uma final muito
equilibrado. E um jogo de xadrez. De um lodo, o experiência e o

persistência de Miltinho. Do outro o paciência e o visão do multi
campeão Ferretti. E, de frente, nós, que teremos o oportunidade de
assistir o um grande espetáculo de duas equipes que mere_cem estar
numa final. pelo investimento que fazem no esporte, tornando o fut
sol cada vez mais uma dos novos mimios nacionais.

Noite a Fora (camisa listrada) n�o tem mando de campo, mas joga em casa contra o Vitória A neste domingo
,

,

1

I
TORNEIOS AMADORES

Fim�de-semana para
amantes do futebol
Primeirona e Segundonamovimentam a região'

amanhã. A partida dos deses
perados será entre Vila Rau
e Galácticos (no Rio Molha),
que são lanternas e vice-lan
ternas, respectivamente. E

domingo tem ainda a partida
entre Tupy e Caxias, no cam

po do Tupy em Schroeder.
Já pela- Primeirona, que

tem jogos amanhã, às 15 ho
ras, o Botafogo vai a Luiz Al
ves enfrentar o Faixa .Azul,
pela Chave A. Caso vença a

partida o Fogão pode assumir

a liderança, já que o Flamen

go (primeiro colocado com

três pontos) folgará na roda
da. Ainda pelo A, o Vitória B

joga em casa contra o_Cruz de
Malta.

No Grupo B, oIoão Pessoa
-também poderá assumir a li

derança. Se vencer o Caxias
terá um ponto a mais - que o

XV de Outubro, que descan- _

sa na rodada. A outra partida
.

será entre Vitória e Noite a

Fora, na Menegotti.
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É HOJE!
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Tabu·que vale o título da Liga Futsal
Para ser campeã, Malwee precisafazer o que ainda não fez: vencer a VIbra
JARAGUÁ DO SUL

Arena lotada, decisão de
título nacional, equipe mo

tivada, torcedor empolgado.
Ingredientes não faltam para
a final de hoje entre Malwee
e Ulbra, às 13 horas, na Are
na Jaraguá. Para o time jara
guaense conseguir o tricam
peonato (já venceu em 2005
e 2007), precisa fazer algo
que não fez ainda este ano:

vencer a Ulbra..Quem não

conseguiu ingresso para o

jogo poderá acompanhar a

partida no canal SporTV ou

pela Rádio Amizade.
O tabu é algo que não in

comoda os jogadores. "Já falá
vamos disso antes de iniciar
as finais, que não precisamos
vencer todas para sermos

campeões", disse o camisa
10 Lenísio, se referindo ao

fato da Malwee jogar por três
empates. "Mas temos que ter

cuidado com o oba-oba, isso
pode ser um fator negativo.
Temos de usar a nosso favor
o fato da torcida, ter humil
dade e pé no chão", comen
tau o craque.

A Ulbra terá como desfal
que um de seus principais jo
gadores. O pivô Indio recebeu
o terceiro amarelo e está de
fora desta partida. Para o go
leiro Tiago, isso não interfere
em nada. "O que vem deles
(Ulbra) não interessa, temos
de nos preparar com o que a

gente tem, independente de
quem jogar. Para isso temos
de separar o lado emocional,
de ter a Arena lotada, com o

aspecto tático da equipe".
O técnico Fernando Fer

retti também comentou so

bre a ausência de Índio. "Só

quando começar o jogo é que
saberemos se ele fará falta".
O treinador falou· também
sobre o momento psicológi
co de seus comandados. "O

grupo está bern, sem pes
simismo, mas sem aquele
otimismo exagerado, coisas
de quem está acostumado a

decisões", afirmou. Ferretti
também falou sobre a sema

na de treinamentos da equi
pe. "O time já chegou pronto
na decisão, fizemos alguns
ajustes apenas".

"

Ulbra fez um treino leve no final da tarde de ontem na Arena Jaraguá

Acidente na estrada atrasa

viagem da Ulbra a Jaraguá
JARAGUÁ DO SUL

A Ulbra programou dois
treinos ontem na Arena [ara
guá. Mas não conseguiu fa-'
zer o primeiro, marcado para
as 10 horas. Um acidente no

trajeto entre Porto Alegre e Ja
raguá do Sul atrasou em mais
de cinco horas a chegada ao

local da final da Liga Futsal.
Os gaúchos fizeram um treino
à noite, para reconhecimento
da quadra.

Sabendo que precisam
apenas de uma vitória, os ad
versários da Malwee esperam
'repetir a boa atuação do prí
meiro tempo do primeiro jogo
da decisão. Um dos destaques
da equipe nesta partida foi o

goleiro Lavoisier, com pelo
menos sete defesas impor
tantes. "Quero continuar aju
dando minha equipe e confio
em uma boa apresentação.
Varrias para a Arena buscando
a superação e o título. Conto

com meus companheiros para
isso", comentou.

Para ele; o time precisa
ter uma postura diferente do
que teve no segundo tempo.
"Voltamos muito mal na se

gunda etapa e a Malwee, pelo
contrário, cresceu muito. O

empate no final foi um cas

tigo, pois também perdemos
boas chances".

Marinho, vice-artilhei-
ro da Ulbra na competi
ção, acredita na equipe. ''A
Malwee conseguiu o empate
no último segundo, mas nós

podemos conquistar a vitória
no segundo jogo", comentou.
Para tentar aumentar a moti

vação do grupo, o ala diz que
ainda lembra da vitória por
3x2 dos gaúchos sobre os ja
raguaenses na Arena. "Claro
que as circunstâncias são di
ferentes agora, mas acredito
no nosso potencial �e busca
remos o resultado positivo".

Como índio, que tem 2
w estó suspenso poro o jog

(I duelo para a artilharia m

petição se restringe a aOls crQ

ques da Malwee. Falcão; com 30,
lidera, mas lenísio vem logo,atrás
com 27. Se o título for decidido
hoje, um dos dois Jevo o troléu (o
nõo ser que Marinho'foço 16 gols
e Falcão, nenhum). Sefor poro o

terceiro jogo, 'na segund!1;feiro,
aí índio volta a entrar

.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



�---------ESPORTE
BRASILEIRÃO

Grêmio joga para
disparar na ponta
Gaúchos podem abrir oito pontos de vantagem
DA REDAÇÃO

O Grêmio enfrenta o Flu
minense neste sábado, às
18h20, com a chance de abrir
uma vantagem inédita na li

derança deste Campeonato
Brasileiro: com 48 pontos,
pode ir a 51 e colocar oito

pontos à frente dos vice-lí
deres Cruzeiro, que derrotou
o Vasco na quinta-feira, em

São Januário, e Palmeiras,
derrotado pel-o Sport no Pa
lestra Itália.

Para o Fluminense, com 24

pontos, é obrigatório vencer

para se manter fora da zona

de rebaixamento sem depen
der de três últimos colocados,
Náutico, Portuguesa e Ipatin
ga, que também entram em

campo neste sábado.
O Náutico, com 23 pon

tos, recebe o lanterna Ipatin
ga, que tem 2·1 e desafia mais
uma vez a escrita de não con-

.

seguir vencer fora de casa - o

máximo que conseguiu em

11 jogos foram três empates.
O time pernambucano, con
tudo, não repete nos Aflitos o

bom aproveitamento de anos

anteriores, e alterna bons e

maus resultados - em 12 jo
gos foram cinco vitórias e

quatro derrotas.

Lusa e Inter:
confronto direto

"A Portuguesa, também
com 23 pontos, mas saldo
pior que o Náutico, e por
isso em penúltimo, vai ao

Beira-Rio pa-ra enfrentar o

Internacional, qne tem 30 e

tem de ganhar para não cor

rer o riscá de ver a zona de
rebaixamento sé aproximar
demais. O técnico da Lusa,
Estevam Soares, pode entrar
em campo com três volantes
e explorar o contra-ataque. O
colorado deve ter mudanças
no ataque, Sem Nilmar, na

Seleção Brasileira, Tite deve
escalar Alex e Luiz Carlos.

Fluminense, do técnico cuca, enfrenta o líder hoje à noite no Maracanõ

ssmco
Li&e s, Ô fba, c' ont ebe afogo, 39.
time da coso pode-voltar o figurar entre os quotF-O ·primeiros, p'osiçõo
que ocupou no começo do. ca�peonot9� se ,vencerpor dois �,Q!s de di·
ferençll • nesse caso, passá o'flolllengp�lque foi"1l':40@.p(jnto�;!�epois de
derrotar o Figueirense no q-uorto-feiro.

'
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Ferrari priorizo equipe e Massa
ainda não será o piloto nO 1

podemos ficar assim por mais
um tempo", disse Domenicali

A situação não incomoda
o principal interessado, Felipe
Massa. Para o brasileiro, o im

portante é fazer uma boa corrida
neste domingo, no GP da Bélgica,
que terá transmissão ao vivo da
Rede Globo, às 9h (de Brasília}.

"Se eu me considero o pri
meiro piloto da Ferrari? Não,
com certeza não, nunca me senti
assim. Tenho, com certeza, um
apoio muito grande por. parte
da equipe e o trabalho continua
como sempre. Procuro dar o

melhor para mim e para minha
equipe. Aprova em Spa será difí
cil, onde a McLaren está sempre
muito próximo, mas esperamos
ficar na frente deles. Óbvio que
quero ficar na frente deles e do
meu companheiro' de equipe,
mas somos, com certeza, uma

equipe".

Brasileiro esténe segunda colocaçõo, com seis pontos a menos que Hamilton

Brasil e Chile prometem duelo
bem ofensivo neste domingo

problema. O mais importante
é estar ao lado de jogadores de
tanta

.

qualidade", afirmou Ro
naldinho Gaúcho, que já atuou
como meia com o técnico Dun

ga, mas o próprio assumiu que
.

a função dele é como atacante,
caindo pelo lado esquerdo.

Mesmo escalado na frente, o
jogador do Milan da Itália sabe
que pode não ter posição fixa
em campo. "Se atuarmos com

três atacantes, vou procurar me
mexer, mas com certeza prefiro
ficar pela esquerda, que é onde
estou acostumado a jogar".

Com tantos homens de fren
te, o Brasil tenta acabar com um

jejum de gols, já que não marca
há três jogos, incluindo nos dois
últimos das eliminatórias. ''Vou
estar ao lado de grandes joga
dores e espero ajudar da me

lhor maneira possível, pois será
muito importante uma vitória",
afirmou Rabinho.

.

DA REDAÇÃO
A Ferrari chega a Spa Fran

corchamps com uma hierarquia
clara: primeiro a equipe, depois
o interesse dos pilotos. Embo
ra Felipe Massa esteja apenas a

seis pontos do líder do Mundial,
Lewis Hamilton, o brasileiro ain
da não terá o privilégio de ser o

número 1 da equipe pelo título
mundial. Segundo o chefão Ste
fano Domenicali, a diferença de
Massa e Kimi Raikkone:n para o

inglês ainda é pequena e ainda
não haverá trabalho de equipe.
Pelo menos, por enquanto.

"No momento, não tem hie
rarquia, porque, atualmente
e matematicamente, não tem
uma diferença grande entre
os dois na classificação, con

siderando que ainda temos 60

pontos em disputa-Se essa di
ferença aparecer, vamos agir,
mas, isso ainda não é o caso e

SANTIAGO

O duelo deste domingo, às 22
horas, entre Brasil e Chile, no es

tádio Nacional de Santiago, será
um encontro entre dois times

« que pregam a ofensividade, pelo
� menos na teoria. Nos treinos, as
g duas seleções se preparam para
� ir ao ataque. Tanto Dunga como
� Marcelo Bielsa esboçaram suas

� equipes para atuarem com três

g atacantes na partída válida pe
;;;! las eliminatórias para a Copa do
Mundo de 2010.

Sob pressão e debaixo de
muitas críticas por conta dos úl
timos resultados negativos, o co
mandante brasileiro treinou na

Granja Comary, em 'Ieresópolis,
com Ronaldinho Gaúcho, Luís
Fabiano fi Rabinho no ataque,
sendo omeia Diego o responsá
vel pela armação das jogadas.

"Me sinto muito bem jogan
do no ataque, já fiz essa função
muitas vezes, então não vai ter
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.Compre u seminovo e ganhe um cheque de R$ 600,00
I aõ,ü o o o sl·Õô'o o o glo 2 I Cü'üõ'õ0- 22 I NÕ·rÜ'Ü"O 03 2

F,.""'''''''' I"IIU--··-1:, ReoJJ. X-:..__--------::=:::==::::euecue a qu,,�h, do �tA.aceHL06

\",=600,00== I

OS M�lHORES �

USADOS DA REGIAO'

MAlSD�
1300pÇOES
DE SEMINOVOS
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Caraguá Auto Elite
Uma relação de con:fion�.

",;2008

Ofertas válidas até 06109/2008 ou enquanto durarem os estoques, o que ocorrer primeiro. "Te não inclusa para todas as modalidades de financiamento, que
estão sujeitas â aprovação de cadastro pelo Banco Volkswagen. Consulte sua concessionária Volkswagen ou a Ouvidona Banco Volkswagen: 0800 701 2834.

47 32"'74 6OOOOMOÇÃ�VAUDASOMENTEPARASEMINOVOS. Cheque bônus para negociações com preço de tabela e sem troca,
II .

Grupo Auto Elite 40 anos de credibilidade. �. f]� •

caraguá Autc Elite
Rua Bernardo Ot>mb<lsch
Forte: (47) 3274-6000

. ão Che ue na Mão Caraguá Auto Elite. Você compra
Venha aproveitar a promoç q

d R$ 600 00 pra investir no seu

um sernlnovo" e leva, no ato, um cheque e .,
.

t ,

carro. Venha conferir! Veículos, totalmente revisados e com garantia de ate 6 meses.

***

SABADO ATE AS '17 HORAS .

Caraguá Auto Elite
Uma relação de confiança.
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