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20° Schützenfest

já está definid
Neste ano a praça de alimentaçõo fica

'per conta de uma equipe de mulheres
cozinheiros da comunidade.
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Envenenamentos em crianças-porprodutos
de limpeza e de higiene pessoal ou into

xicaçjjes medicamentosas em aDultos sÕll
mais comuns do que se imagina. Dados
do Ministerio da Saúde - coletados em

2006 e compilados pelo Sinitox (Sistema
Nacional de Informações Tóxico-Farmacoló'
gicas) - mostram que, naquele ano, foram

registrados 107.958 casos de intoxicação
humana em 30 Centros de Informação e

Assistência Toxicológica no país, com um

total de 488 óbitos. Dos casos registrados
em 2006, os medicamentos lideraram o

lista de principais agentes que causaram

intoxicações, com 30,5% das ocorrências.

Em seguido, vem a intoxicação por animais

peçonhentos (19,9%) e produtos sanitários
de uso doméstico (11%). Os calmantes, an
tigripais, antidepressivos, antiinflamatórios
sôo as classes de medicamentos que mais

causam in10xicações.

Fonte: MiniS1ério do Saúde
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Descumprimento de prazo
pode resultar em ação civi
Como o previsto em contrato, a Prefeitura já, multeue Viação Canarinho em RS 370 mil

,

'

Cavalinho azul
no pálco do Scar
Peça retroro uma viagem em busca
do pangaré azul do menino Vicente.

Página 9

Malwee volta ·0

jogar no Parque
Confronto será às 19 horos e pode colocar o
time jaroguaense na lideronça do Estadual.

Página 21
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Fazenda muda
imposto de bens
Cartórios e advogados võo 'responder
pela veracidade das informações
apresentadas pelo contribuinte.

Página 18

o "SEU
SCHULTZ'

Assembléia acaba
com o nepotismo
Mesa Diretora exonerou 31 servidores
da Al que tinham parentesco direto
com alguns deputados estaduais.
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Semor
condicionado

nõo dá!
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EDITORIAL

CHARGE
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(047) 3273-6433

CARIMBOS - FLYER'S - PANFLETOS· XEROX· RECARGA DE CARTUCHO

CARTÕES DE VISITA - A PARTIR DE 45,80
Rua José Theodoro Ribeiro, 860 - Ilha da Figueira - Jaraguá do

PONTO DE VISTA

. Oportunidades poro reflexões

PEDRA SANTANA ALVES,
REITORA DO CENTRQ
UN!Vf�S!TARiO DE

JARAGUÁ DO SUt.
- lINER1- REITOR!A@
UNERJ.BR

Na quinta-feira última, o Cen
tro Universitário recebeu o projeto
Escoia do Legislativo, iniciativa do
Parlamento catarinense que busca

ampliar o debate em torno de ternas

relevantes para a sociedade.
O auditório da UNERJ foi palco

de mais urna edição do programa de
auditório "Fala Jovem", com a parti
cipação de acadêmicos de várias gra
duações e de professores da Institui-

ção, numa saudável atividade junto
a dois parlamentares da Assembléia
Legislativa.

Propostas com essa, em pleno
período de campanha eleitoral, de
monstram que os nossos jovens es

tão buscail.do informações e se pre
parando para participar ativamente
da vida política. É ímportante esti
mular essa participação, para que
tenhamos renovação dos quadros
políticos e, mais importante ainda,
motivar para debates que ajudam a

renovar o oxigênio da democracia.
Para a Escola, exercer esse papel

é preponderante, no sentido de for
mação de líderes e de amadureci
mento da sociedade. A participação

DO LEITOR

Sonhos desfeitos
Começo essa pequena crítica com a esperança de que

minhas palavras, aqui escritas, sejam levadas a sério. A

pergunta que sempre faço é bastante simples, mas são

poucos' os que conseguem responder. Enfim, por que
tantos jovens atletas, quando atingem certa idade são

obrigados a enfrentar uma realidade de descaso e total
abandono, o que muitas vezesresulta no fim de um

sonho? Não consigo entender por que em uma região
tão rica e com tantas indústrias, corno é Jaraguá do Sul,
o esporte é tão pouco valorizado.

Em nossa cidade são muitos os adolescentes que
começam a trabalhar cedo e, muitas vezes, verda
deiros talentos ficam escondidos pela falta de opor
tunidade ou de uma política que dê sustentação e

continuidade :a um trabalho que é iniciado desde a

infância, ainda na escola. Crescemos crentes de que
sonhar é importante, e que correr atrás de nossos so

nhos é fundamental. No entanto, é triste termos que
aceitar que, quando em nossos sonhos há uma moda
lidade esportiva, dificilmente teremos apoio e respei
to para darmos continuidade a ele. Hoje, as crianças
trocam urna atividade esportiva pelo confinamento
em seu quarto, ao lado de seu computador. O que faz
com que vivamos Um período no qual a falta de um

contato físico saudável não exista mais.
Durante algum tempo convivi com o esporte, hoje

tenho quinze anos e parei de jogar futsal há pouco mais
de três meses. Este esporte sempre foi parte de mim, de
meus sonhos, e guardarei esses anos de jovem atleta
com muito carinho, pois esse período contribuiu, sem
dúvida, para a formação do meu caráter. Porém espero,
sinceramente, que esse descaso com as modalidades
esportivas e�com os atletas, de modo geral, não sê repi
ta com outros jovens que, assim como eu, sonham em

ter mais apoio e valorização, tanto de nossos políticos
corno de nossos empresários .

.

Aqui, ternos muitos jovens talentosos e precisam de

apoio e respeito de todos para irem à busca de seus

sonhos. Precisamos deixar certos preconceitos de lado
e entender que um jovem pode ter no esporte a sua

futura profissão. É desta forma que as grandes nações
constroem seus campeões olímpicos.

MARIANA DE PAULA RIGON, ESTUDANTE

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

enviados para o e-mail redacao@oco.rreiodopovo.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).

-

de jovens em atividades desse tipo
mostra que as novas gerações estão,
sim, cada vez mais preocupadas e

comprometidas com um mundo me

lhor.
Coni o engajamento da juventude, -

há mais possibilidades de mudanças
e de construção de uma sociedade
melhor preparada, com valores mo-

rais e éticos predominantes.
.

Cabe aos educadores esse papel
de serem agentes estimuladores, e

à sociedade de apoiar as' iniciativas

que venham ao encontro de objeti
vos tão nobres, para que não tenha
mos no futuro o custo da omissão e

de não termos participado das trans
formações que a sociedade exige.
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FALA Aí!

"Ladrão se chamo
de ladrão. "

FERNANDO HENRIOUE
CARDOSO- (PSDB),

EX-PRESIDENTE DA REPÚBUCA,
aconselhando candidatos tucanos a

denunciar adversários corruptos.

"A Prefeitura é
o porte principal. "

GUIDO BRElZKE, PRESIDENTE DA

AClJS, dimensionando a necessidade
de boa gestão público poro o Joraguá

ter qualidade de vida.

Nepotismo 1
A Assembléia legislativo de Santo Catarina exonerou 31 servidores comis
sionados, lotados nos gabinetes, em grau de parentesco com os deputados
estaduais. A medido, antecipo quesüónumento judicial quanto à prático de
nepotismo no legislativo estadual e atende 00 conteúdo do súmula 13, do
Supremo Tribunal Federal. As exonerações tiveram por base um levantamen
to realizado pelo Diretoria de Rec�rsos Humanos do Al, que contou com o

colaboração direto de todos os parlamentares. No administração geral do
Coso nãô foi constatado nenhum coso que se enquadre como nepotismo.
Novcis medidos preventivos também já vigoram no Assembléia. Os cerco de
800 comissionados do parlamento estadual devem assinar uma declaração
de que não são parentes dos nomeantes, documento também incorporado à
listo de exigências poro futuros admissões. A súmula 13 do Supremo Tribu
nal Federal tem como base no Constituição Federal, onde o nepotismo já é
proibido nos três Poderes: Executivo, legislativo e Judiciário.

Deputados federais e senadores entra
ram em recesso pelo prazo de quatro
semanas. A alegação é de que 80 par
lamentares sõo candidatos o prefeito
e, por isso, precisam fazer campanhas
em s.uas cidades. Só para le'mbrat no
total sõo 513 deputados e 81 senado
res, o que permite 00 Congresso, que
reúne os dois Poderes, funcionar no

mais absaluta normalidade. Entretan
to, não dispensaram os salários, que
serão pagos integralmente.

" Vamos chamar

atenção dos católicos. "
JOSEPHINA BACARIÇA, POIS E

presidente da Comissão Justiça
e Paz de São Paulo, sobre a àdesão

do Igreja Católico à campanha contra
candidatos fichas sujas.

NEPOTISMO 2
Em prefeituras de Santo Cotarina esta

prática, aos poucos, vai sendo extinto. Por
iniciativa do Ministério Público, até o final
de agosto deste ano e bem antes do postura
do STF, 100 prefeituras, incluindo Jaraguá
do Sul, e 88 Câmaras de Vereadores haviam
assinado Termo de Ajuste de Conduto poro
por fim 00 nepotismo. Outras 35 prefeituras
e 1 T Câmaras, por se negarem, foram alvo
de ações civis públicas movidos pelo MP O
Estado tem 293 municípios.

HOJE
A Coligação Jaraguá Nosso Gente, do can

didato à reeleição Moacir Bertoldi (PMDB)
faz um bandeiraço hoje. A concentração
será nos proximidades do antigo Demarchi
Comes e o caminhado se estenderá pelo
ruo Podre Alberto Jacobs, no bairro Vila
lenzi, o partir dos 9 horas. O evento será
realizado mesmo com chuva.

_111-
Saint Sebastian

F 'L A' T

(47) 3275·7500
www.salntsebastian.com.br

O CORREIO DO POVODSABADO, 13 DE SETEMBRO DE 2008
.

POR QUE SER VEREADOR�
.1i:;<�'

JOSEMERI COElHQ l �5�00 (PSDB)
, Porque os pessoas carentes de infra-estruturo, de educa
ção, de transporte, de sqúde e de lazer em Jaraguá dó Sul
(e são muitos), precisam de alguém que os represente
e intercedo pelos suas necessidades junto à administra
ção municipal. Porque, como funcionário público, ainda

mais sendo do oposição, não tenho o liberdade de intervir no plano de go-
,
vemo da administração municipal e porque tenho muito vontade de fazer
algo em prol do desenvolvimento de meu município natal. Porque é muito
fácil criticar, mos temos que ter coragem poro mudarmos ou, 00 menos, poro
nos dispormos o mudar a(s) situação(s). É horrível saber do necessidade de
mudanças e estar impossibilitado de fazer algo o respeito. Por isso, peço o

apoio e o vóto de confiança de todos os eleitores jaraguaenses.

'DEBAtE
Rádio Brasil Novel ..abre novo espaço,a' partir dos 12h30, poro cs candida
tos o prefeito de Jaraguá, obedecendo o um rodízio qu,e privilegio todos
os candidatos o prefeito e vice dos cinco principais municípios da região
do Itapocu. Importante poro o eleitôr pórque, neste coso, ns prqRo�tas
são dissecados enquanto que nos programas,do horário eleitoral os can
didatos se manifestam sem questionamentos.

ATIIU.DES
NéstdSt·úliil1loS dias de .camp 'ele.itoral e paro quem onda meio que

descdMi9do com o que ouve
< ••

0 de muitos candidatos que se upre-
sentQm çómo 'honestos e transparentes', vale lembrar lrase dó Madre
Tereza d��.cQlcutá: "O dever é uma coisa muito pessoal; decQrre do ne

cessi.dade de se entrar em ação, e Q99 do necessidade de insistir coil} ÓS

outros poro que façam qualquer coisa."

Fie·tlAS SUJAS
,

Qt�l�gio de presidentes dqs Tri�imais Regionais Eleitorais aprovou poruna
nimidaHecna quinto-feira propo�a que pede urgência no criação de uma lei
que regulamente o.exome do vidô pregressa poro concessão de registro .. de.,
cagdidotura em eleições. Ficariam i .didos de se candidatar os pe
quê tiveSSem condenação em prim stôncid. No coso de envolvid
crim h 4iondos, o rigor seria maio 19 qu,e o processo fosse re'
ell} çjjo p�lps juízes para\!rnp�d ndjd�l�ra.. .

� .
.

&y

Se a eleição fosse hoje e os candidatos a prefeito e vive fossem
estes, em quem o Sr.(a) votaria?

42,30%

Õ
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27,87%

18,36%

� 11,47%
z
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Período da Pesquisa 27/081200� 28/08/2008 - Guaramirim
Margem de erro: 5,6í%
Número de entrevistados: 305
Empresa que realizou a pesquisa: Sintese Pesquisas Assessoria Ltda
Contratante: Eleições 2008 Evaldo João junckes - Prefeito
Número do processo de Registro Autos n° 312 Protocolo 90305/2008
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Tucano promete "mais presença"

P(lulo Bauer
em Jarag�á

A Educação não estava

na pauta do secretário es

tadual Paulo Bauer (PSDB),
em visita ontem a Jaraguá
do Sul. O tucano se reuniu
e almoçou com candidatos
e dirigentes dos partidos da

coligação "Unidos por [ara
guá", que tem o ex-prefeito
Irineu Pasold (PSDB) como

candidato a vice de Cecília
Konell (DEM).

"Você pode observar que
o PT busca reforços em todos
os lugares, ministros, depu
tados, senadores, enquanto
o prefeito usa o poder que
tem pelo exercício do car

go. O PSDB não precisa ir

longe, traz o filho da terra",
brincou o tucano nascido no

município.
Na reunião, o ex-deputa

do federal e vice-governador
disse ter se "comprometi
do em estar mais presente .

no processo eleitoral". Há
duas semanas, Bauer tam

bém esteve na cidade para
tratar de eleições para en

contro com os candidatos a

. vereador do PSDB, "estimu
lando e dando sugestões".
Para o secretário, a popu
lação aprovou "sem restri

ções" a coligação do DEM
com o PSDB. "É um bom
sinal, porque não houve
conflito que se tenha apre-,
sentado em função disso",
continuou o secretário,
classificando a candidatura
de Cecília como popular em
função da atuação junto "às
classes menos favorecidas".
"Ela se completa à candida
tura de Irineu, ex-prefeito,
com experiência e conheci
men to da máquina pública".

A visita do vice-governa
dor Leonel Pavan (PSDB) à

cidade, que também aconte
eerie hoje, foi cancelada pela
segunda vez esta semana.

CANARINHO

POLÍlICA----------

MP pode ajuizar ação civil
Assunto foi levantado pelos vereadores na última sessão
JARAGUÁ DO SUL

O novo descumprimen
to do prazo para entrega no

terminal urbano pela Viação
Canarinho pode ser alvo de
uma ação civil ajuizada pelo
Ministério Público. O assunto
foi levantado na sessão da úl
tima quinta-feira. Em abril, o

promotor público Aristeu Xe
nofontes Lenzi participou de
audiência pública na Câmara

para discutir o projeto que en

tão fixava o prazo para a entre

ga das obras.
"Os prazos previstos no,

projeto e, sobretudo, a con

seqüência jurídica de uma

eventual nova inadimplência,
me obriga a ajuizar' uma ação
civil pública para tentar pôr
fim à concessão o que, con

fesso, não é meu desejo, por
que acredito que nesta Casa
de Leis impera o bom senso",
disse à época o promotor, atri
buindo à concessíonáría e ao

poder público, na medida em

que não aplicou as penalida
des, a responsabilidade pelo
descumprimento do primeiro
termo aditivo ao contrato.

c-

Dois dias depois, por seis
votos contra quatro, a Câma
ra aprovava o texto que deu

origem a lei hoje vigente, que
determinou 10 de setembro
como prazo limite, através,
de emenda apresentada pelos
vereadores da base do gover
no. Agora, como a Prefeitura
anuncia aplicação de multa de

Curador da moralidade administrativa junto à Promotoria Pública, Lenzi participou de audiência em abril

Primeiro termo é alvo de ação
O primeiro termo aditivo 00 con

trato de concessão também é alvo
de uma ação civil pública, ajuizado
pelo MP em 2007. Um dos principais
motivos é o alteração dos prazos
paro o Canarinho executar os obras.
O projeto aprovado pela Câmara es-

tipulavo 31 de dezembro como dato
limite, mas no lei sancionado pelo
Executivo o prazo era 31 de julho

. de 2007. A denúncia foi feita peJa
Ujifm (União Joraguaense dos Asso

ciações de Moradores), em julho do
ano passado.

Associaçõo faz reuniõo com candidatos
Moradores do Czerniewicz querem mostrar realidade e conhecer propostas para o bairro

Trânsito deve ser discutido

R$ 370 mil à concessionária,
conforme previsto em contra

to, não haverá necessidade de
nova autorização legislativa.

'Segundo o líder de gover
no Pedro Garcia (PMDB), a

multa é cumulativa, poden
do ser reaplicada pela Prefei-

JARAGUÁ DO SUL moradores vão falar sobre os

Os moradores do Czer- principais problemas e necessí
niewicz querem conhecer as dades do bairro, como constru

propostas dos concorrentes ção de ciclovias, creches, áreas
à majoritária para o bairro. de lazer e o imbróglio envol
Amanhã, a Associação de vendo o cemitério. Mas a tônica
Moradores fará n:.:_---""-n com deve ser a questão do trânsito,
dois candidatos a prefeito e onde se concentram a maior
seus vices. O primeiro en- parte dos problemas, devido ao

contra será às 16 horas, com' tráfego pesado de veículos ao

Cecília Konell (DEM), seguido longo das ruas Jorge Czerniewi
z de Dionei da Silva (PT.), às 19 cz e Roberto Ziemann.

i horas, no salão de eventos do Depois, a reunião abre es-

� Compensados Peggau. paço para que os candidatos
Num primeiro momento, os apresentem propostas .especí- .

'

tura até o cumprimento inte

gral das metas que cabem' ã

empresa. Ele também ficou
de encaminhar para cada ga
binete uma cópia da multa
e do pedido de prorrogação
feito pela concessionana.
O vereador Terrys da Silva

(PTB) destacou o prejuízo à

população, essencialmente
aos usuários do transporte
coletivo, que continuam es

perando pelo passe único.

CAROLINA TOMASELLI '

ficas para melhorar as condi

ções de vida dos moradores.

"Queremos coisas práticas
e concretas para solucionar

parte dos problemas. A im

pressão que a gente tem é que
ninguém faz nada", declarou
o presidente do conselho de
liberativo da associação, Val
mor Dalagnolo,

A Associação também con

vidouMoacirBertoldi (PMDB),
mas, em função da agenda do

candidato, o encontro ainda
não tem data confirmada:

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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PERIGO AO VOLANTE

Acidente de trânsito causa prejuízo
Condutor de um Gol foi lançado para fora do automóvel naWaldemar Grubba

Comerciantes e moradores
da Avenida Prefeito Waldemar
Grubba levaram um susto na

manhã de ontem. O motorista
de um Gol com placa: de Rio

Negrinho teria perdido o con

trole da direção, atingindo um
Clio estacionado em frente a

um escritório de contabilida
de. Com a força da colisão, o

Clio invadiu a frente do esta

belecimento. Em seguida, o

Gol bateu .contra o muro de
uma loja de auto-peças e o

condutor foi arremessado para
fora do automóvel.

O condutor do Gol, Antô
nio José Munhois; 23 anos, foi
conduzido ao pronto-socorro
do Hospital São José com fe
rimentos nas costas e suspeita
de fratura na clavícula. Ele foi
liberado no início. da manhã;
O chapa Nivaldo Mata, que

afirmou ter presenciado o aci

dente, disse que o Gol estaria
trafegando em alta velocidade

pela pista da direita e teria per
dido o controle da direção ao

mudar para a faixa do meio.
O dono do escritório de con

tabilidade, Jackson Demarchi,
que também é proprietário do
Clio atingido, comentou que
vai acionar o seguro para re

parar os prejuízos. "Por sorte
não havia ninguém na sala

naquela hora", disse alivia
do. Já o comerciante Sálvio
Grah, 53 anos, criticou a fal
ta de controlador de veloci
dade e faixa de pedestre. "A
desculpa @ sempre a mesma:
primeiro a responsabilidade é
do Dnit, depois' precisa de li

citação, assim quatros se pas
saram fazendo promessas",
reclamou. Gol atingiu um Clio estacionado (ao fundo), que invadiu um escritório

ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura MuniCipal de Jaraguá do Sul

EDITAL
PREGÃO .PRESENCIAL N° 51/2008-FMS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
TIPO: menor preço por item

OBJETO: O presente Edital consiste na aquisição de materiais de expediente, desti
nados para manutenção da Secretaria de Saúde, conforme especlficaçõesdescritas

. no Item l-Objeto do Edital. REGIMENTO: LeiFederall0.520/2002, de 17 de julho de
2002 e Decreto Municipal nO 4.698/2002, de 03 de outubro de 2002. DATA, HORA e

LOCAL PARA ENTREGA dos ENVELOPES: Até às 09:00 horas do dia 26 de se

tembro de 2008, na Coordenadoria de Protocolo da Prefeitura Municipal de Jaraguá
do Sul, sita na Rua Walter Marquardt nO 1.111, bairro: Barra do Rio Molha. O CRE
DENCIAMENTO e abertura dos envelopes serão às 09:15 horas do mesmo dia, na
sala de reuniões da Coordenadoria de Licitações e Contratos. Orçamento estimado

para aquisição: R$ 5.800,58 (cinco mil oitocentos reais e cinqüenta e oito centavos).
INFORMAÇÕES: A íntegra do Edital poderá ser obtida no endereço acima ou via
Internet no endereço www.jaraguadosul.sc.gov.br

Jaraguá do Sul (SC), 12 de setembro de 2008.

CELSO ORLANDO PIRMANN - Secretário de -,Administração

ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul

EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL N° 32/2008

FUNDAÇÃO CULTURAL DE JARAGUÁ DO SUL
TIPO: menor preço Por item

OBJETO: O presente edital consiste na aquisição de mobiliários e· aparelhos de ar

condicionados, destinados para Biblioteca Publica Municipal. conforme especificações
descritasno Item l-Objeto do Edital. REGIMENTO: Lei FederaI10.520/2002, de 17 de

julho de 2002 e Decreto Municipal nO 4.698/2002, de 03 de outubro de 2002. DATA,
. HORA e LOCAL PARA ENTREGA dos ENVELOPES: Até às 14:00 horas do dia 26
desetembro de 2008, na Rua Ida Bona Rocha, 101, Centro, Jaraguá doSul-SC na

Fundação Cultural. O CREDENCIAMENTO e abertura dos envelopes serão às 14:15
horas do mesmo dia, na sala de reuniões da Fundação Cultural de Jaraguá do Sul.

Orçamento estimado para contratação: R$105,910,00(cento e cinco mil novecentose
dez reais), Esclarecimentos: No endereço acima ou pelos email.marze.cultura@jara
quadosul.com.br: marilene,cultura@jaraguadosul.com.br ou pelo fone 473372-8713.
'A íntegra do Edital poderá ser obtida no endereço acima ou via Internet no endereço'
www.jaraguadosul.sc.gov.br.

Jaraguá do Sul (SC), 12 de setembro de 2008.

MARILENE GIESE - Presidente

Conseg'promóve
evento social

o 'Conseg .(Çonselho Comu
nitário. de SegVfOnço) do Ilha do
figueira promove hoje c, projeto
"Integração entre Família, Em
presa e Escotg",. no pátio do Posto

Behling. ()'objetivo é incentiva(�
prevenção às drogas e à violênCia
e o troco de inforll1açti!ls\sobre.j
saúde, segurança, trânsito: edg
cação e meio ambiente. O"evento
acontecerá dos.9h às 17h.

De . acordo com () presidente
do Conseg, Laino de" Andrade, g

eCtativa de que cer.ca de três.
passo 'gieffl q evento,
ennn nco.. Eu�re as 15

I
�

es que participarüo estão
o Sengi. Polícia Militar, Bombeiros,
Celesc,..escolase grupos de teatro.

-

RBN TV COM NOVA GESTAO
Nasce uma nova parceria nas comunica

ções em Jaraguá do Sul entre o grupo RBN e

a NIC Produções para uma nova programação
do Canal21 da Net. Esta nova fase da RBN-TV
contará também com a gestão do empresário
João de Andrade, profissional com 25 anos de
experiência, já tendo' atuado na Rede Globo,
Bandeirantes, TV Record e SBT.

Nesta nova fase será integrada à sua gra
de de programação cultura, esportes, entre
tenimento e jornalismo. A principal carac
terística está facada na prioridade absoluta
à Jaraguá do Sul, tendo como cenário o de
senvolvimento cultural, econômico e social
do.municípío. O Superintendente do grupo
RBN, Olavo José Reali, junto com o empre
sário João Andrade da NIC Produções, esta-

rá à frente desta nova proposta de televisão.

Segundo ressaltou, a junção entre a RBN e a

NICProduções obedece uma linha de am

pliação na programação da TV, a única de .

Jaraguá do Sul, capaz de dar respostas afir
mativas dentro desta nova concepção. João
Andrade ratifica esta linha de pensamento é
adiciona sobre ela toda suaexperiência em
televisão que irá fortalecer o projeto dentro
das estimativas da direção do grupo RBN.

A RBN TV por ser a única de Jaraguá do
Sul tem o suporte da vivência jornalística e

do profissionalismo calcado em anos de ex-
-

periência em televisão, jornal e rádio. Este
forte conteúdo terá papel importante nesta
nova roupagem do mais importante canal
de TV de Jaraguá do Sul.

• ,XS>.

Olavo Reali (à esquerda) e Joüo Andrade, da NIC Produções, estarão à frente da novo fase da RBN-TV

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Atendimento

odontológico
JARAGUÁ DO SUL

OS moradores do bair
ro Estrada Nova passam a

contar, apartir de segunda
feira, t

õ

-com atendimento

odontológico gratuito. O
consultório foi construído
através de doações de em-

.presários da localidade. Já
o funcionamento e a ma

nutenção do espaço estão
sob responsabilidade do

município.
Segundo Péricles Furla

ni, coordenador de Saúde
Bucal de Jaraguá do Sul,
a reivindicação se arras

ta desde Z006. Na época,
como não havia orçamento
para a ampliação do posto '

exist� no bairro, a solu
ção era deslocar uma uni
dade móvel. Mas, em Z007,
o veículo acabou sendo
desativo por causa de pro
blemas técnicos. A solução
encontrada para resolver a

situação foi reunir a esfera

pública à privada. O CPL

(Centro de Profissionais
Liberais) entrou como ges
tor dos R$ 14'mil doados

por pessoas físicas.
-"

Como '

contrapartida, a Prefeitura
instalou equipamentos or-

/�dos na-mesma quantia ..

Agora finalizada, a sala
de cerca de ZO metros qua
drados vai servir ao atendi
mento de 16 pacientes por
dia, de segunda a sexta-fei
ra. O horário de funciona
mento é das 7h30 às t ihao
e entre as 13h30 e 17h30.
Conforme' o secretário de
Saúde, Sergio Ferrazza, os

agendamentos de consul
tas, inicialmente, devem fi
car congestionadas devido
à demanda que, antes, era
absorvida em bairros vizi
nhos, como Nereu Ramos,
Vila Rau e Vila Lenzi.

GE�l�'-------------------

SCHÜTZENFEST

Programação está pronta
Festa acontece entre os dias 8 e 12 de outubro
JARAGUÁ DO SUL

Está quase tudo pronto
para a Zoa edição da Schüt
zenfest. Com novidades, a fes
ta vai acontecer entre os dias 8
e lZ de outubro na Sociedade
Aliança, Bairro Rio Cerro, no
interior do município., Além
de ter mudado de endereço,
pela primeira vez nas últimas
duas décadas, o evento ainda
sofreu outras mudanças.

De acordo com Raul dos
Santos, membro da Comissão
de, Turismo e Divulgação,�
te ano, o intuito principal é

resgatar a essência da coloni
zação alemã. Por causa disso, a
programação será recheada de
.itens cultivados pela tradição
germânica. Já na gastronomia
o objetivo fica evidente. Ao in
vés de contratar um restauran

te, os organizadores abriram a

cozinha do local para as mu

lheres da comunidade. Elas
ficam responsáveis pela pre
paração de grande parte dos
alimentos para venda ao pú
blico, como strudel,.�recos ..... 1í111!li.ii@Mi�iiKzá�g\\fq&,%
e buffet. Os outros 13 pontos Raul dos Santos, membro da Comissão Organizadora, adianta: foco da festa é o resgate das tradições alemães
foram cedidos à comercializa- <'

ção de produtos diversos. O

chope oficial da Schützen de
Z008 é o artesanal Zehn Bier,
fabricado em Brusque.

Quem for à Sociedade
Aliança durante a festa também

poderá se divertir nos ZO estan
des de tiro construídos espe
cialmente para o evento ou, se

preferir, assistir a apresentações
de grupos folclóricos. As dan
ças começam às zzh de quin-
ta-feira, continuam na noite de
sexta-feira e sábado e encerram tem a Tarde da Melhor Ida:de. ta-feira, data da abertura, e no

no domingo. No dia 11, às lzh, Já os desfiles ocorremna quar- domingo, às 10h.

Se você quiser participar do 200
Schützenfest, saiba que se aparecer
vestindo traje típico alemõo ou com

o uniforme de alguma associaçõo da
cidade nõo vai pagar pela entrada.
Mos, para quem nõo o fizet os ingres
sos custam RS 5 nos seguintes dias e

horários: quarta-feira, quinto-feira e

sábado (até oS.21h), sábado (14h.gs
21h) e no domingo (dos 14h os 20hJ.
Após as 21 h, na sexta-feiro'e no sóbíh
do, eles custam RS 10. Em eompensq
çõo, oacesso é gratuito entre os 10he
as 14h de sábado e domingo.

Os festeiros de plantão tam
bém têm com o .que se animar.
As bandas tocam' a partir das
19h, nos dias 8, gelO, e depois
das 11h no restante da Schüt
zenfest. As confirmadas sâo: Os
Montanari, Adlers Band, Verde
Vale, Musical Waring e Irmãos
Fiebes. Paralelo a tudo isso, os

visitantes também serão' cha
mados para particípar de pas-'
seios de trole e brincadeiras.

Mutirão para fazer cirurgiasCassuli JARAGUÁ DO SUL

, As filas de espera por cirur

gias de média complexidade
na rede municipal de Saúde
devem ser encurtadas. É que o

município está firmando par
ceria com aHospital e Materni
dade Jaraguá para atender aos

pacientes em busca dos proce
dimentos de cura de situações
de hérnia, varizes a cálculo na

vesícula. Além disso, também
fazem parte do mutirão as espe-

, vvww,cassuJLadv,br

us direitos, a
negócios jurídi

Cassuli Advogados Associados OAB/se �97i99
Rua Donalda Gehring, 135 • Fane 4 1 7511 - Fax 47 3275 1820

KEÜY ERDMANN

cíalidades de otorrinolaringolo
gia e ginecologia.

Na próxima semana, os pri
meiros da lista serão chamados
para consulta e execução dos exa-

,

mes exigidos. A maior demanda

reprimida é a de .artroscopia.
Como a tabela do SUS (Sistema
Único de Saúde) paga apenas R$
75 pelá operação, que trata lesões
nos joelhos e tem custos de R$
600, as intervenções não estavam
sendo feitas. Agora, o município

complementou a despesa e vai
desembolsar R$ 1,4 mil a cada

cirurgia. A expectativa, confortne
Jocélio Voltolini, diretorfinancei
ro da Secretaria, é operar até oito
doentes por mês.

A Prefeitura se comprometeu
a financiarR$ 35mil do total dos

gastos. Como contrapartida, o

governo federal arcou com R$ Z5

mil, Os procedimentos abrangi
dos pelo mutirão devem ser fina
lizados até o início de Z009'.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Apreensões de agrotóxicos ilegais
Cidasc fiscaliza comércios que trabalham com defensivos agrícolas na região
VALE DO ITAPOCU da. '1\ central de captação será

O estado de Santa Catarina é construída em Massaranduba
o terceiro no ranking de apreen- em terreno que será doado pela
sões de agrotóxicos ilegais per- Prefeitura, mas ainda sem previ
dendo apenas para Mato Grosso são. As embalagens que podem
do Sul e Rio Grande do Sul. Na ser reaproveitadas serão envia
última semana a Polícia Federal das para uma empresa especí
apreendeu aproximadamente 60 fica em Mafra e as outras serão

quilos do produto nas fronteiras incineradas em uma empresa de
com a Argentina e Paraguai. São Paulo", disse.
Para inibir o comércio ilegal de As embalagens vazias de
defensivos agrícolas, órgãos de agrotóxicos possuem resíduos
fiscalização promovem vistorias que, se dispersos na água e no

em comércios por toda a região. solo, podem causar danos am-

Segundo Celso Wassmans- bientais como: provocar a mor
dorf, agrônomo da qR� de te de peixes e contaminação do

Jaraguá do Sul, os produtores solo agredindo a cultura produ
devem evitar a compra de defen- zida no local como arroz, bana
sivos e insumos serri procedên- na e outros tipos de lavouras.
·cia. "Produto sem procedência Além da Cidasc, respon-
e com preço abaixo de mercado sável pela fiscalização em co

só pode ser roubado, falso ou mércios, a Fatma (Fundação do

ilegal. Nosso trabalho consiste Meio Ambiente) é quem pro
em fiscalizar as agropecuárias move a fiscalização àmbiental
e comércios de toda a região e e a Epagri (Empresa de Pes

promover orientações". quisa Agropecuária) responde
Com relação às embalagens pela educação e orientação

vazias de agrotóxicos, Celso agrícola. Agricultores flagra
afirma que a Cidasc em parce- dos usando agrotóxicos ilegais
ria com Prefeituras, associações são multados e processados.
e cooperativas pretendem criar

..

-

_

uma unidade de coletá adequa-"
"

OSNI ALVES Segundo Celso, agricultores flagrados multados e processados .

ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul

EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL N° 33/2008

FUNDAÇÃO CULTURAL DE JARAGUÁ DO SUL
TIPO: menor preço Por item

OBJETO: O presente edital consiste na aquisição de equipamen
tos de informática, destinados para Biblioteca Publica Municipal,
conforme especificações descritas no Item l-Objeto do Edital. RE

GIMENTO: Lei FederaI10.520/2002, de 17 de julho de 2002 e De
creto Municipal nO 4.698/2002, de 03 de outubro de 2002. DATA,
HORA e LOCAL PARA ENTREGA dos ENVELOPES (PROPOS
TA E HABILITAÇÃO): Até às 13:15 Qoras do dia 26 de setembro
de 2098, na Rua Ida Bona Rocha, 101, Centro, Jaraguá do Sul
SC na Fundação Cultural. Abertura dos envelopes 01-PROPOSTA
às 13:30 hs do dia 26 de setembro de 2008, na Sala de reuniões
da Fundação Cultural de Jaraguá do Sul. Após, a sessão será

suspensa para análise das PROPOSTAS, pela equipe Técnica
da Fundação. Obs: para esta sessão não há necessidade da

presença dos representantes .. O CREDENCIAMENTO dos re-
o

presentantes, a disputa dos lances e abertura dos envelopes 02-
HABILITAÇÃO serão as 15:00hs do dia 29/09/2008, na Sala de

reuniões da Fundação Cultural de Jaraguá do Sul. Orçamento
estimado para contratação: R$ 13.095,00 (treze mil e noventa e

cinco centavos). Esclarecimentos: No endereço acima ou pelos
email frantlsGomarze.cultura@jaraguadosul.comobr; marílene.

cultura@jaraguadosul.com.brou pelo fone 47 3372-8713. A íntegra
do Edital poderá ser obtida no endereço acima ou via Internet no

endereço www.jaraguadosul.sc.gov.br.
Jaraguá do Sul (Se), 12.de setembro de 2008.

MARILENE GIESE - Presidente

Agricultor tem receio de
buscar orientações legais
REGIÃO

o O Estado de Santa Catari
na se destaca no ranking na

cional de apreensões de agro
tóxicos ilegais em função das
fronteiras com os países de
onde chega o produto. Esta é
a opinião do engenheiro agrô
nomo e consultor ambiental
Humberto Lombardi. 'Assim

que entram no país, os defen
sivos são remanejados para'
outros €lstados. É claro que
Santa Catarina também con

some, mas não em larga esca

la", informou.
Para Lombardi, mesmo

sendo rota para o contra

bando de produtos ilegais, a

imagem do Estado não chega
a ser prejudicada no campo
ágrícola e pecuário. Isto por
que é o próprio agricultor que

.

preza pela qualidade do pro
duto que .cultiva.

Porém, segundo o consultor,
no quesito educação e orien-

taçãó é que os órgãos compe
tentes pecam no trato com os

agricultores. 'lOS produtores
têm receio de buscar auxilio
junto a determinados órgãos
com medo de serem multados.
Além do mais, há reclamação
de truculência por parte de re

presentantes do Fatma e Polícia
Ambiental" .

Com relação ao uso de de
fensivos agrícolas, Humberto
afirma que há nas embalagens
todas as recomendações neces
sárias paramanuseio do produ
to, mesmo nas ilegais. Ou seja,
o agricultor sabe que deve usar
equipamentos de segurança,
devolver a embalagem e outros

procedimentos. '1\s apreensões
se fazem mais pela sonegação
de impostos do que. pelo peri
go propriamente dito. É pura
especulação,

.

como acontece

com o cigarro e outros produ
tos que podem ser contraban
deados", enfatizou.

.:

JlrejuílD 00.1.0:1
drU$�60mi

Existem'15 mil

formulações
Agrotóxico é um tipo de in

sumo agrícola de natureza bio
lógica, física ou química' que
têm a finalidade de exterminar

pragas ou doenças que atacam
as culturas agrícolas. Os agro
tóxicos podem ser: pestícidas
ou praguicidas (combatem
insetos em geral), fungicidas
(atingem os fungos) ou herbi
cidas (que matam as plantas
invasoras ou daninhas). Os

agrotóxicos, também chama
dos de defensivos agrícolas,
são usados na lavoura, na pe
cuária e mesmo no ambiente
doméstico.

Existem cerca de 15 mil
formulações para 400 agrotó
xicos diferentes. Aproximada
mente oito mil apenas encon
tram-se licenciadas no Brasil,

.. que é um dos cinco maiores
consumidores de agrotóxicos
no mundo. Santa Catarina é
rota do contrabando interna
cional do produto.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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RENOVAÇÃO

GE�L--------------------

ELEITA NOVA DIRETORIA
Mandato começa no dia lOde outubro

O empresário Neocir Dal
Ri (Néki Confecções) foi elei
to na terça-feira (9/9) para a

presidência do Sindicato das
Indústrias do Vestuário de

Jaraguá do Sul, com manda
to até 2011. Substitui Durval
Marcatto Júnior, que passa
a integrar o quadro de de

legados da entidade junto à

Federação das Indústrias de das Indústrias do Vestuário

Santa Catarina, onde já ocupa de Jaraguá do Sul foi fundado
a vice-presidência regional e em 07/02/1975, sucedendo à

coordena a Câmara de Rela-v, Associação Profissional das

ções Trabalhistas. A diretoria
'

indústrias do setor, fundada
conta com 16 integrantes. O em julho de 1973. A entidade
mandato da atual diretoria se congrega 126 empresas as

encerra em 30 de setembro e sociadas dos municípios de
o da nova gestão se inicia em Jaraguá do Sul, Guaramirim,
l°de outubro. O Sindicato Corupá e Schroeder.

PTdoB

;:�, e

"",ARISTELA AfENEL
I VEREADORA

I

170.123
! JARAGUÁ NOSSA GENTE

I!'IODJl>.B,. F.i8,.�PIIflII.I'CMII.PItPT_ e I'SC

MEIO AMBIENTE

Limpeza do rio
Se o tempo permitir, ntegrantes do Clube de Canoagem Kentucky, em par

ceria com o Fujamo (Fundação Jaraguaense do Meio Ambiente), fazem hoje um

trabalho de o limpeza no Rio Jaraguá. A concentração dos canoístas será os 13h
no sede do slube e duas equipes se movimentam pelo rio o partir dos 13h30.

Por uma Jaraguá
+Saudável

Asegurança é responsabilidadede todos.

PRAnQUEASEGURANÇASOLIDÁRIAEM SUACOMUNIDADE.

Conheça alguns dos nossos programas e participe: Atitudes de prevenção:

CONSEG Vizinho Solidário
Conselho Comunitário de Segurança. Quando se ausentar, informe a um vizinho de sua confiança. Antes de
O CONSEG promove o policiamento comunitário nos bairros, aproximando sair, certifique-se de que as portas e janelas estão trancadas.
e integrando a polícia à população-Santa Catarina conta com 282 Conseg's.
Saiba como participar: (48) 4009·9813. Motorista Solidário

Procure ir a feslas na companhia de amigos. Escolha sempre alguém
que não lenha bebido para dirigir na volta para casa.PROERD

Programa Educacional de Resistência às Drogas e á Violência.
Incentive a parlicipação de seu filho no PROERD. Ele é voltado
aos alunos das escolas públicas e particulares de lodo o Estado.
Acesse www.pm.sc.gov.br/proerd

TELEFONES ÚTEIS:
POLíCIA MILITAR - 190
DISQUE DENÚNCIA DA POLICIA CIVIL - 181

A solidariedade voltada à segurança de urna comunidade
é tão importante quanto as próprias ações de policiamento.
Em Santa Catarina, a atitude solidária e preventiva da população

.

tem promovido a melhora dos índices de segurança.

Secreteria de
Esladoda
Se I'8IÇIPública e
ilele$adoCldadio

- ,iJ\V'w.ssp.sc.gov.br
•
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Para Vereadora:

,

zul"cavalinho
•

Imagens
Peça infantil de volta ao palco da Scar
co;

O espetáculo infantil multi
mídia "O cavalinho azul" volta
ao palco da Scar (Sociedade e

Cultura Artística), em Jaraguá
do Sul, hoje e amanhã, às 16h.
A peça promete uma viagem
em busca do pangaré azul do
menino Vicente. Na agenda, as
apresentações seguintes estão
marcadas para o próximo sába
do (20), domingo (21) e também
acontecem nos dias 27 e 28 des
te mês. Com direção de Gilmar
Antônio Moretti, a história é

projetada em vídeo e interage
junto aos personagens.

No palco, Vicente procura o

seu pangaré azul, que foi ven-

dido pelo pai. Durante a busca,
encontra três músicos e um pa
lhaço de circo falido. Eles são
convencidos pelo garoto e per
cebem que podem enriquecer
com o cavalo de Vicente. Uma
menina aparece para acom

panhá-los. A figura dramática
João de Deus é um velhinho
que narra os fatos e conduz a

história. O personagem Vicen
te é interpretado pela atriz Tita
Pretti Faria. E a menina ganha
vida no papel encenado por
Creilene Rodrigues Garcia ..

Os atores da Scar contribuí
ram para a gravação do vídeo. E
utilizaram a técnica do cromaqui,

permitindo a inserção de efeitos e
.imagens ao fundo. Além de conti
nuar as pesquisas do grupo Gpo
Ex/Scar, trata-se de um técnica
inovadora que poucos grupos de
teatro do País trabalham.
Conforme Moretti "a proposta
vem suprir uma carência muito

grande de espetáculos infantis de
qualidade, na região e no estado.
No espetáculo, além dos atores
contracenarem com projeção de
imagens, explora os recursos do
vídeo e da edição de imagens,
para produzir magia e encanta
mento para todas as idades".

DAIANA CONSTANTINO

Domingo, 21/9, das Uh às 1.7h

na Arena Jarag á
TIS TUDO caRATIS TUDOTUDOG
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CRÔNICA

CARLOS HENRIQUE SCHROEDER, ESCRITOR

o "Seu Schultz"
Dias atrás, numa tresloucada mesa de

bar, quando todos já estavam com um pou
co de sangue na circulação alcoólica, lem
brei do "Seu Schultz". Não sei se foi antes
do Airton falar do endereçamento afetivo, e
citar Barthes, ou do Nelson recitar um po
ema de quase dez minutos. Ou da Anne e

da Ana acharem que já estava muito tarde

(após a sétima saideira). Quando vi, os mú
.

sicos estavam na nossa mesa, e logo depois
os proprietários pediram gentilmente que
nos retirássemos. Já reza a lenda: roda de
bar com escritores não tem fim. Fomos pro
Bar do Oca (sempre o reduto da boemia, o
último que fecha), e eu com o "Seu Schultz"
me martelando.

Bom, esse negócio de memória involun
tária é surpreendente, Santo Marcel Proust!
Voltemos em busca do tempo perdido.
Sempre nas minhas férias escolares, ruma
va para Braço do Trombudo, para a casa de
minha avó paterna (dona Uta Holetz Schro
eder), e lá passava meu tempo lendo, e de
vez em quando, brincando com os primos e

vizinhos que apareciam por lá.
Ao menos duas vezes por dia, eu via o

"Seu Schultz", que cruzava o jardim de mi
nha avó para buscar trato para suas vacas

(ele e minha avó tinham um acordo,' não
sei se alugava o terreno, ou ela simples
mente sedia para que ele plantasse o trato).
Sorrindo, aquele senhor meio corcunda,
maltratado pelo tempo, com suas roupas
remendadas, de chapéu de palha e sorrin

do, sempre parava e conversa comigo uns

instantes (podia estar carregando fardos
enormes nas costas, mas parava).

Não me recordo muito bem o que di
zia, mas sei que sempre me causava gran
de impressão, pois era a experiência e a

bondade falando. Eram provérbios conce
bidos por ele.

Anos mais tarde, quando morei em

Braço do Trombudo, na minha adoles
cência, pouco conversei com ele, mesmo
residindo a duzentos metros da casa dele.

Quando faleceu, senti que perdi uma

grande oportunidade de apaziguar as mi
nhas inquietações da adolescência, pois
"seu Schultz" era a sabedoria da engrena
gem dos dias.

Fui o único a ficar do início ao fim em

seu velório (que recebeu pouco mais de
uma dezena de visitas), e na madrugada,
quando estávamos apenas eu e ele, ainda
esperava que ele Be levantasse e me disses
se algo. Mas nada, "Seu Schultz" morreu, e

com ele toda a teoria schultziana. Mas foi
nesse instante, na percepção da perda, que
reacendeu minha chama humanista, prin
cipalmente, do respeito aos meus velhos e

na filosofia empírica. "Seu Schultz" deixou
um legado, uma marca humana.

VARIEDADES�--------

.Cine Shopping 1
• O procurado (Leg) (16h40, 19.�, 21 hI O -todos os

dias) (14h30 -: sex!sab/dom/qu�/qui)
.Cine Shopping 2
• Mais do que você imagino (Leg)
(19h, 21 h -todos os dias)
�Amúmia 3 (Leg) (161150 -todos os dias)
·

(14h40 - sex!sab/dom!qua!qui)
..

.Cine Shopping 3
• lohon - O agente bom de corte (Leg)
(16h40, 18h50, 21 h -todos os dias)
(14h20 - sex!sab/dom/qua/qui)

JOINVlllE
.Cine cidade 1
• Hançq£k (Dub) (14h, 15h50,.17h40 -todos os dias)
• Casamento em dose dupla (Leg)
19h30, 21 h30 -todos os dias)

.Cine Cidade 2
• Jogo de amor em Las Vegas (Leg)
(17h, 19h, 21 h -todos os dias)
• Kung Fu Panda (Dub) (15h - todos os diQs)

.Cine Mueller 1
• Hellboy 2: O exército dourado (leg)
14h, 16h30, 19h, 21 h30 -todos os dias

.Cine Mueller 2
• Arquivo X: Eu quero acreditar (Leg)
(16h45, 21h45 -todos os-dias)
• O reino proibido (leg)
(14h15,19h15-todososdias)

.Cine Mueller 3
• A ilha da imaginação (Dub)
(13h45, 15h40, 17h35 - todos os dias)
• O procurado (Leg) (19h30 -todos os dias)
(22h - sex!dom!seg!ter!qua/qui)
• Momma Mia (leg)
(22h� sob)

LIVRO",.

Fábio Melo A história
de Goya

Ambientanda na Espanha de 1792, a

história descreve um momento da vida
do pintor Francisco 60ya, quando este
foi traído por sua musa, que por sua vez'
deixou-se manipular pelo monge loren
zo. Este foi um dos líderes religiosos que
guiou a inquisição espanhola.

Elas gemm o mundo,
são de aço e flores

Os diferentes aspectos do comportamen
to feminino em situações cotidianas.
Uma costureira que quer realizar a partir
de tecidos; uma atéia que não entende
a relação entre velas e Deus; uma louca
que não quer compromissos e uma mu

lher que relaciona culinária a vida. Elas
experimentam na carne o destino de se

rem como Deus, em pequenas partes.

JAVl£R
BARDllM

NATALIE
POR;fMAN

SlfÀ\N"GARD

NOVELAS

CIRANDA DE PEDRA
Louro diz que não é possível conviver com Na·
tércio. Natércio pondero que é melhor Laura
se manter a seu lado. Letícia diz que Daniel
sempre que vê Laura fica pensando nela. Mar·

garida tosse muito e deixo Alzira e Ramira pre
ocupadas. Jovelina diz que Nicolau conhecerá
uma mulher negra, que será seu grande amor.

Bruna mexe no fito número sete, guardado em

suo gaveta. Afonso pede informações sobre Rita
na Santa Casa. Franzé chora 00 perceber que
Margarida piorou. louro diz a Natércio que ele
terá que suir do mansão.

BELEZA PURA
Reprise do último capítulo, não divulgado pela
emissora.

A FAVORITA
Silveirinha aviso a Dodi que as borras de ouro

são numeradas. Donatela preparo_.um almoço
para Augusto César com carne e frituras. Silvei·
rinha e Dodi levam os barras de ouro para uma

fundição. Donatela entra em pônico ao ver Elias
se aproximando do sítio com um policial. Silvei·
rinha tem certeza de que Cilene fará um escân
dolo por Halley e lara serem filhos de Marcelo.
Leonardo não gosto de saber que Catarina e

Stela andam conversando. Cilene vai ao rancho.

Holley é seqüestrado. Pedro pergunto a Cilene
sobre a mudança de seu depoimento contra Do·
natela. Flora conta a Cilene sobre o seqüestro
de. Holley e faz ameaças caso ela abro a boca.

OS MUTANTES
CAMINHOS ób CORAÇÃO
Um reptiliano atiro no cabeça de Aquiles, mas

.

ele se regenero. Aquiles corre e os reptilianos
atiram raios de luz. Hélio e Ceres fazem as pa
zes. Hélio convido Ceres poro ir ao contlnente
com ele e diz que seu maior desejo é voltar a ser
humano. Ceres avisa que levará Hélio de volta
ao continente. Juli olha no monitor a imagem
de Samira desacordado no subterrôneo. Ela vê
uma aranha gigante se aproximando de Samira
e sai para salvá·la. Eric vai utrás. O Rei pede
que Lucianó providencie o nove do luz e acom

panhe Maria ao encontro de Marcelo.

CHAMAS DA VIDA
Manu diz que todo mundo vai ser preso. Vilma

pergunto para Beatriz se ela está bêbado. Xavier
diz que eles estão consumindo drogas. Antônio
diz que eles estão limpos. Beatriz não pára de
rir. Vilma manda Xavier prender todo mundo.
Ele diz que não tem provas.lipe beijo Vivi e elo

gosto, mos fica com medo. Catarina desce os

escadas. Vivi sai correndo. lipe diz que está so

zinho. Catarina olho desconfiada. Vilma revista
Manu. Marreta diz que não tem drogas no ferro
velho. Leo diz que Beatriz está bêbada. Xavier
diz que não tem nada para fazer e que é melhor
eles irem embora. Vilma levo Beatriz. Antônio
diz que Leo parece conhecer bem Vilma.

(O resumo dos capítulos.é de inteira. responso·
bilidade das emissoras}.
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Dor de amor na

Praça é Nossa
Boatos dizem que Andréia de
Nóbrega, mulher de Carlos Alberto de
Nóbrega, apresentador do programa
"A praça é nossa" do SBT, tirou satis
fação com Lívia Andrade porque Silvio
Santos, em seu programa, perguntou
se Lívia senta no colo de Carlos no

banco da praça. Andréia quer que a

modelo deixe o programa. Lívia·diz
que não sabe de nada. O SBT não
confirma a confusão entre as duas.

As mais mais
em 50 anos
A lista Billboard Hot 100 elegeu "The
Twist", de Chubby Checker, a música
mais popular em um período de 50
anos. "Estou contente que finalmente
reconheceram isto", disse Chécker do
sucesso dos anos 1960. "Smooth", de
Carlos Santana e Rob Thomas, ficou
em segundo lugar, seguida de "Mack
the Knife", de Bobby Darin, "How Do I
live", de leann Rimes, e "Macarena",
de los Del Rio.

Mãe confirma:

gravidíssima
A assessoria de imprensa havia
desmentido, mas a mãe de Débora
Falabella, Maria Olímpia, confirmou
a gravidez da atriz. "Ela pediu para a

família não comentar sobre o assunto
com ninguém, pois a gravidez ainda
está muito no início", entregou Maria
Olímpia à Contigo. Débora, de 29
anos, e o músico Chuck Hipolitho,
de 30, vocalista da banda Forgotten
Boys, esperam seu primeiro filho.

SUDOKU

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

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

SOLUÇÃO

,

DIVIRTA-SE

Trem bão
o minerim Oclides fazendo
exame de

"

prósta ",
- Tô güentanu não, dotô. Vô gritá!
O médico mineiro alerta:
- Mió não. Causdiquê a recepção
tá lotada e vai ficá feio procê.
O médico continuou o exame. E
o Ôclides:

,
- Dotô, eu vô gritá!
E o médico perdendo a paciên
cia:
- Guenta sô, tô cascabanu.
E o Ôclides se mordendo todo:
- Dotô! VÔ tê qui gritá!
O médico, impaciente, apelou:
;; Então grita, sô!!!
E o minerim:
- Ôôô, trem bão, sôôôô!

PREVISÃO DO TEMPO Fonte: Ciram/Epagri

Chove isoladamente na região da Grande
Florianópolis e Vale do ltajaL No extremo norte
a chuva persiste ao longo do dia. Nas demais
regiões, sol e temperatura baixa.

� Jaraguâ do Sul e Região

CRESCENTE CHEIA MINGU",,'TE NOVA

HOJE

MiN: 11°C
MÁ)(: 16Q C
Chuvoso

DOMINGO
MíN: 8° C
MÁ)(: 14° C
Nublado

"VI ÁRIES

4�' (20/3 a 20/4)
-

t.... 'I A�roveite�s ener-
� � glas do mes para

colocar em ordem
tudo o que diz respeito a asso

ciações, sejam elos comerciais
ou não. Você colherá os frutos

que virão em curto prazo. Apro
veite o boa fase profissional
que dura até o final do ano.

)(
GÊMEOS
(21/5 o 20/6)
Alguns problemas do
passado, que você
julgava resolvidos

voltaram incomodar nas ultimas
duas semanas. Mas agora você

pode começar o relaxar. As coisas
voltam devagar à normalidade.
Tire os pensamentos mais densos
da mente e relaxe.

iJ�' LEÃO

�� (22/1 a 22/8)
.; ') Qu�stões difíceis

..., u...--: estiveram presen-
tes em sua vida

especialmente nas duas ultimas
semanas. Mas agora você pode
voltar a fazer planos e dar anda
mento aos projetos que estavam
parados. Aproveite a fase para
investir em especialização.

'#
LIBRA
(23/9 a 22/10)
O mês que antecede

•

o seu aniversário
normalmente não

deixa os coisas muito leves. É
um período de baixa de energia.
Procure não esgotar sua energia
em tarefas desnecessárias. Relaxe
quanto puder e se possivel, prati
que a meditação.

TOURO
(21/4 a 20/5)
Você, começo a

.

sentir novamente
um feixe de energia

brilhando em.sua vida. As
ultimas semanas fora marcadas

por dificuldades no romance e

no am!)r próprio. Busque refletir
sobre algumas lições aprendidas
nessI"'J'ils,,� I!P. \imitações.

� ""
CÂNCER

�_.........J (21/6 a 21/1)
;��f� Começa um proces-
: � so de limpeza em

suo mente e você
consegue pensar com mais cla
reza. Nas duas ultimas semanas.
você passou pela sensação de
que algo ruim podia acontecer.
Relaxe. Agora o otimismo volto o

fazer porte de sua rotina.

Ilf
VIRGEM
(23/8 a 22/9)
Soia desse baixo
astral ou não perce
berá que algumas

energiOs pesadas deixaram seu

compo de energia esta semana. Se
pudel; medite e se entregue com
confiança o novas energias que
vibram em suo direção. Mas não
deixe de trabalhar.

ESCORPIÃO
(23/10 o 21/11)
Qualquer pressão
sentido em suas

relações começa o
deixar seu campo'

de energia o poRir desta semana.
Procure voltar a relaxar e pensar
seriamente na necessidade de
aprender a trabalhar em�uipe.
Soia mais com amigos e dMrta-se.

SEGUNDA

Mí�:9°C�
MAX: 13"C�._,.J
Nublado

TERÇA
MíN: 10° C
MÁX: 15°C
Nublado

SAGITÁRIO
(22/11 o 21/12)
Começauma
importante fase.
Clareza mental e

discernimento serão suas maiores
característicos. Você estará mais
reflexivo e não dará nenhum

paSSP sem uma séria avaliação.
Estará profundamente responsá
vel por toda e qualquer decisão.

CAPRICÓRNIO

":M (22/12 o 20/1)
� Todo peso que

você sentiu nos

duas ultimas
semanas, estará bem mais leve.
Viagens e tarefas relacionadas ao
trabalho serão feitos com mais
tranqüilidade. O trabalho continuo
passando por uma fase de grande
prosperidade e abundância.

O CORREIO DO POVO mSABADO, 13 DE SETEMBRO DE 2008

ANIVERSÁRIOS

13/9
Amando Fanzner
Amando M. Babjak
Antonio Carlos Rublo
Bernadete Vicente
Caroline Tatiana Tecilla
Cristiane F. Balduino
Dalva de O. Gumz
David Kita
Deneusa Aparecida ,do Costa
Diogo Pinter

.

Eduardo Schmitt
Elice Bertoldi
Fabio Luis Gessener
Felipe José Bertoli
Gerusi Kelly Verbinenn
Jackson Mateus' do Silva
Jorge L. Feldemann
Lair Caye
Luci Maria Jankoskiy
Marcio Gielow
Mates Jensen
Mateus Pinter
Paola Cristina Moretti
Péricles E. Zanluco
Renato A. Burger
Ruth Priese
Sérgio Pacheco
Silvana Oldenburg

14/9
Agostinho Cilusinsky
Aguinaldo Spezia ,

Alessandro Rosa
Carmen Vegini
Caroline Todt
Deise Rafaela Muller
Elfi Muller Lux
Eno Mahs
Esmeralda Chiodini
Eugenio Prestini
Franciele Matuszewski
Ilona Bublitz Erdmann
Jorge Strelow
Josiane Vicente
Leotildes Pessote
Lucas Moos Kekis
Marcos Gellhardt
Marlise Teeilla
Neulon F. Fabiani ....
.Otovio Andrej 'Bled,rn
Patricio Kosloski TeeiUa
Regiane Carline
Reinaldo Correia
Rejane Carvalho
Rovena Hins.

•

9
j Sidinei Jor
Sidõnla
il'erezinh

I

I,

AQUÁRIO
(21/1 a 18/2)
Você pode se sentir
meio confuso por
estar romântico

demais. Afinal, romantismo para
alguém tão racional pode cousar
estranhamento mesmo. Procure
em seu coração, seus reais sen
timentos e tome uma atitude em

direção ao seu desejo.

;:
"

PEIXES

til.. (19/2 019/3)
•• Hoje você estará
"f""� mais fechado e

suas emoções, à
flor da pele. Tente meditar um
pouco, ou fazer oràções. A co

nexão com o mundo sutil estará
melhor do que com a realidade
deste mundo. Portanto, não
estranhe sensações diferentes.
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uena Julia Letícia
Parabéns para a peq

hã completa
formigari, que�man .

os avós e

2 aninhos. A mae o pai,
..

os irmãos 'desejam
felicidades.

Parabéns para .
'.

Nicolini, que co�;'��::trca Ama�Yle
Quem deseja felicidad _4 anos dIa 2.

Eloi e Josiane e sueas s�o os padrinho�
Prima Eloah.

Por Jéssica Ehmke Kraetzer
recepcoo@ocorreiodopovo.com.br

VARIEDADES---------

Os pais Marcio e Patrícia desejani muita
saúde e felicidade para o lindinho Thiago

Mielke, que no dia 8 completou
1 ano e 3 meses

Na foto as
lindas gêmeas
Manuelle
e Caroline,

comemorando
seus 5 aninhos,
dia 29/8 no
Beto Carrero

. h Douglas \{i\ian

Parabéns para
o gatl� :ninbOs dia 29/8.

\{Iein. que
completoU

ela e \{ello fa\\gater

Os padrin�o� ttosa:gsejam felicidades.
e os priminhos e

Ri

Parabéns po .

Trindade q
ra a gatl�ha Carolina

anos. �s ,;ai:�:�,��h��::!e!a 8.
Ze:ule� Mesquita Trindade Filh:al

ese/am muitas felicidades.

Na foto Larissa Beatriz e o irmãozinho de 4 meses'

Gustavo Henrique. Os pais Nelson .e Ro��ngela
desejam muita saúde para os dOIS anJinhos.

Parabéns para
a mamãe Ivete

Reiss, que trocou
de idade dia
29/8 e para a

pequena Daniela
que completou
3 aninhos dia
2. O irmão,
cunhada e

sobrinha
Eloah desejam
felicidades.

Parabéns
para Gustavo
Henrique
faUgater,
que dia 17

completa 5

meses de vida.

Os pais e a irmã

desejam saúde e

que esta

gargalhada
gostosa

continue sempre

. em seu rosto.

Os pais
Nicolau e Nadir
e os amigos,
mandam os

parabéns para
a fofinha Nelly
Naura, que dia
3 completou
4 aninhos.

. -

OÇAO
HO.fe/õ.f

ÚUÜ.ino-$nverno

SOMENTE .lOO�

ESTASEMA A

3 O'-DESC.
IOÀ\/ISTA

-
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Cedro Móveis.

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

COMPRA-VENDE-ALUGA

EMPREENDIMENTOS
,

IMOBILIARIOS AV. MAL. DEODORO'DA FORSEC

(EM FRENTEAO REGISTRO DE IMÓVEIS)

NOVOS TELEFONES: 3275-0500 • 3275-0077 • 3370-0,888
, ,� <

RESIDENCIAL BETEL
APARTAMENTOS COM QUARTOS.

CHURRASQUEIRA E DEMAIS DEPENDENCJAS.
PORTÃO E PORTEIRO ELETRÔNICO ..

RESIDENCIAL GRAN RAM
APARTAMENTOSAPARTIR DE 100m2•

REGIÃO CENTRAL (FiNAlDAMARECHAL).
ftESlDENCIAL VICENZI

SUiTE. 2 DORMITÓRIOS. SAlAEM 2
AMBIENTES E DEMAIS DEPENDENClAS.
ENTRADA + SANDO PARCELADO

EM SO MESES.

EDIFÍCIO DONA1IAL

Ól1MAlOCA!..lZAÇÃO,
CONOIÇÕES ESPECWSDE !f>.AGMIIi3NIro.

A.f'ARIAMENTOS <XIU 1211.....

APARTAMENTOS COM 2 QUARTOS. SACADACOM CHURRASQUEIRA. BWC. GARAGEM COBERTA,
COZINHA. SALA DE ESTARIJANTAR E ÃREADE SEfMço_ CONDOMíNIO COM fITNESS CENTER,
PlSC1NAADULTO E INFANTIL COM DECK DEMADEIRA. ESPAço GOURMET E PlAYGROUND.

PAGAMENTO EM ATÉ 100 MESES DIRETOCOIlACONSTRUTORA.

EDIFlclO RUTH BRAUN
APARTAMENTOS A PARTIR DE 121m'.
ENTREGA PARA SETEMBRO DE 2008.

CONDiÇÕES ESPECIAIS DE PAGAMENTO.

RESIDENCIAL BARCELONA
APARTAMENTOS COM 117m2• SUiTE + 2
QUARTOS EDEMAIS DEPENDÊNCIAS.

.�
RESIDENCIAL SANTA CATARINA

. APARTAMENTOS COM suITE + 2
DORMlTÓRlOS E DEMAIS DEPENDÊNCIAS.

OBRAEM FASE FlNAU

EDIFÍCIOD�
AI'lIRIAIIENJOCXJIIII;m.;'.� �
DORMI1ÚRIO.IW.ABII2A'Mli!IEM!lfS..
COZINHI'-AREAIlESE!lWolÇlIlI"�
COM�IE�

__...=:a-L__CM.II3L
DiI'I'lA'li!WI.'!iIIEfII!f.lllO!ll!lll� 1IS1íÜlllE.2
�!Ea:lE!IIIroslli!ElRE'llUllÊ�

.

WiWI&HiCDiL
'

__":EGIf'ElDUIIEiiI.
�!ESP.IlIl lS�m.

_�«:IDIi1'SlJt:E+;Z'!ill.Jl!ml!lSaru;J
·<tltmI2SUi:'ffis:EiIliilVIl'.I5I1!!P.El!II1ÊtIDJ;(s_
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IMÓVEIS
Cód. 2005 VENDE APTO '- Nova
Brasilia - 3 quartos, R$ 140.000,00
aceita terreno, casa ou carro no

negócio.
Cód. 200B VENDE APTO Czerniewicz
Flat c/ rnesanino Edif. Saint Sebastian.
R$130.000,00
Cód. 201 O VENDE APTO - Barbada em
Bal. Camboriu ... t quadra do mar! R$
210 mil, rua: 3604/165 ap. 302

....---I111111���-�...����P!!!!!!!!!!!!...---�........---_-----.......---I111111...-_-..�__iiii__íiii------..íiiii----11111111
Cód.3001 Ilha da Figueira = Terreno

:- no Loteamento Heineck II, c/ 544 m2,
escriturad6,R$ 60.000,00
Cód. 3011 VENDE TERRENO São
Francisco do Sul - 264m', pronto p/
construir R$ 11.000,00 ACEITA
CARRO NO NEGÓCIO
Cód. 3022 VENDE Terreno com

Galpão Centro - Um galpão de +/-
600,00m' um prédio de +l- 250,00m
- O terreno c/=+/-1.180,00m', R$
1.050.000,00
ooe. 3025 VENDE TERRENO c/ galpão
Centro - Um galpão de +/- 390,00m2
R$550 mil
Cód. 3030 VENDE TERRENO Jaraguá
Esquerdo -Jniclo Acarai -Terreno com

12 x34, escriturado R$ 90.000,00
Cód. 3031 VENDE TERRENO Jaragllá
Esquerdo - Início Acarai - Terreno c/
19x21, escrituradoR$135.000,00
Cód. 3032 VENDE TERRENO Jaraguá
Esquerdo - Inicio Acarai - Terreno
formato irregular com 31 x 341e 31 x

231d, escriturado R$ 225.000,00
.

Edson MüllerCRECI:8530

IMÓVEIS
Investimento Seguro

3372-1081
9608-0000

Cód. 4001 VENDE
CHÁCARA São
Francisco do Sul = C/
172.000m' .• c/ casa,
rancho, lagoa com

córrego, plantio. R$
180.000,00180 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. 1049 Nova Brasília -

Casa de esquina - com 2
suites, mais 2 bwc, 3
Quartos, sala, sala tv, copa,
cozinha, sala de festas,
lavanderia e garagem para 3
'carros. terrreno 430m2.
Valor do imóvel 490 mil

térreo, 2 quarto, bwc, cozinha,
copa/sala, lavanderia, garagem, R$
780,00
Cód. 6001 ALUGA APTO Vila Nova=

Apto 604 - 6° ANDAR Edif. Porto

Seguro - 2 quartos, 1 bwc, 1 suíte,
chur. na sacada, sala, copa, cozinha,
lavanderia, 2 vagas de garagem. R$

...",----,=�="...,,,_--+---------'----r----------..---,,_-----_i
750 REAIS- os 6 primeiros meses c/
desconto de R$150,00 .

Cód. 8001 ALUGA Galp�o (Box)
Centro - Galpão +/- 250m' R$
1.000,00
cód. 7004 ALUGA Sala Comercial
Nova Brasilia -100m2 - R$ BOd,oO
cód. B002 ALUGA Galpão Nova
Brasilia +/-150 m2 - R$ 800,00

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

suite, 3 quatros, bwc, sala de tv, com
parabólica e sky, varandào, 3 and.
sala de festas com churrasqueira e

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

Cód, 2009 Vende Apto
- Centro - prox. Stúdio

- ap, cf 200m2.
R$ 250,00_0,00,

Aceita-se neg. cf 2
apto menores. VENDA,

3370·112219117�1122 Ivana I:apr.aro
Corretora de

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

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

Ref 1001- Casa no

Bairro 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 2001- Apartamento no

Centro, Res. Vancouverapto
. 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 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-
Residêncial Don
Caliel, Bairro
Centro, 1 suíte, 2
dormitórios, bwc
social, sala de
estar; [antar com
sacada e

churrasqueira,
área de serviço,
2 vagas de

garagem. Preço
R$165.130,OO

Ref 1015- Casa no

Bairro Amizade com, 1
suíte, 2 quartos, sala, .

copa, cozinha, bwc
social, lavanderia,
garagem para 2 carros,

P-reço R$ 170_000,00

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

suíte, Z dormitóriós, 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

Apartamentos em

faze de construção
no Bairro Vila
Lalau com, 1 suíte,
2 quartos, bwc
social, sala de estar
f jantar, cozinha,
lavanderia, sacada
com churrasqueira,
1 vaga de garagem.
Preço R$
128,000,00

Ref 2017- Apto no Bairro

Jaraguá Esquerdo,
Residencial Fragata com, 1
suíte, 2 dormitórios, bwc

social, sala de estar, jantar,
sacada corn churrasqueira,
cozinha, lavanderia, 1 vaga
de estacionamento coberto,

Preço R$ 125,000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Plantão de informações
9988-1520 com Allan

IMÓVEIS

IMOBILIARIA e-mail:·itaivan@itaivan.com.br

PROJETOS ARQUITETÔNICOS I INTERIORES

REFORMAS I ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS

TiesideILcialMajestic · CeILtfo
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 Entrega Março/2010 - A partir de R$155.000,OO

Ref 4603 - Vila Lenzi - Resd. Ágape - Aptos
Novos c/ 1 07,00m' - 2 dorm - bwc - sala

estai/jantar - Cal -Iav - gar - sacada c/ churr •

- Entrega em Junho/2009 - Á partir de
R$1 08.000,00 - Entrada + saldo parcelado

Ref 4659 - Vila Baependi - Apto 99.00m' -

Resid. Caribe - Suite - 2 dorm - sala estar/jantar
- cal - lav - area festas - vaga gar - ficam

móveis embutidos - R$250.000,00

Rei 4655 - Centro - Ed. Carvalho - Apto c/
150.75m' - Aquecimento á gás - Aceita casa

no Amizade ou Clerniewici - R$175.000,00

Ref 4628 - Vila Baependi - Ed. Mariana Cristine
- Apto c/ 134,47m2 - 3 dorm - bwc - sala
estar/jantar - sacada - 'Cal - lav - gar -

R$130.000,00

'Ref 4662 - Nova Brasilia - Apto c/74 .17m' -

Resid. San Raphael - 03 dorm - bwc c/ armaria
e box - COl - lavabo c/ tanque - sala/copa c/
sacada - gar - hall - portão eletrônico -

R$130.000,00

Ref 4630 - Vila Nova - Ed zlrnbros - apto c/
191.26m' pronto' suíte - 2 dorm - bwc - sala
estar/jantar - sacada c/ churr - Cal -Iav c/
terraço -·2 vagas gaf - R$205.000,00

,,': J�U�, Padr� .P,evd..rQ_,;.�ranc.k�n, 217 - Ce�ntfj'9 - V�ja mais ofertas e fotos detalhadas no site www.itaivan.com.br
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Ref. 1030 Casa em Alv. Na

Barra, 1 suíte + 2dorm, cozinha
(semi mob.), sacada, 2 vaga de

garagem. Liberada para
financiamento R$ 250.000,00Ref. 1050 Schroeder 1-=�::=��==+===�'::'::":':7--.=±====--t--------t-------r---:===:--r.;;;;;;;;;;;;;�;:::-.:;;:-.....,

333,00m2,
R$ 30.000,00

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

Ref. 1014 - Barra

4551)12 R$48.000,00

Ref. 1048 Schroeder
435,00m2,

R$ 33.000,00
.

Ref. 1049 Schroeder
495,00m2,

R$ 35.000,00

Ref. 1054 Terreno cf
513,00m2 no centro
de Guaramirim
Morro do Klein
R$ 70.000,00

Ref. 1029 Casa em Alv.No

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

Ref. 1013 Casa em
construção. 1 suíte +
2dorm, garagem, em

Guaramirim, Bairro Avaí,
R$ 165.000,00

Ref. 1007 Casa mista na

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

Ref. 1053 Área de

47.696,00m2 cf casa e 2
lagoas, 3.000 Pés de Palmito,

ribeirão cf nascente,
Guaramirim bairro Amizade

R$ 380.000,00

Ref. 1045
Sobrado na

Barra de
147,00m',
1suíte + 2

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

Ref. 1 P24 Casa em construção.
1 suite + 2dorm, Garagem, em
Guaramirim, Bairro Avaí de

148.000,00 por R$138.000,OO.

3dorm, em Guaramirim,
bairro Avaí, R$110.000,00

Ref. 1006- Ed. Jade - Ap.
1 Suíte, 2 Dorm., Piscina,
Elevador - R$270.000,00

COMPRA· VENDE· ALUGA· ADMINISTRA SEU IMÓVEL OU CONDOMíNI
Consulte nosso site:

www.ajeljmoveis.com
"Um lugar certo para um bom

negócio e sua satisfação"

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

Plantão 8836-1971/8805-8708 (47' 3376-3659

Residências Centro (132m2) 3 Dorml1 sui). SI Estar e
Jantar, Cozi, Bwe, Lavand, ChUfrs. sacaea

Vila Nova - Dorm, SI Estar, Cozi, Copa. SIFestas,Gar.R$180.000,OO-RetA15.1
Lavand. R$89.000,OO-RetR82.1

Praia"
Ribeirão Cavalo(13ltm') - 3 f,)Q!l1l. SI Estar
e Jantar, Cozi, Lavand, e Álea Prainha(Enseada) Resld. - Em madeira de
testa, Garag 2. vagas. w.OO - Ref. lei(70m2) 2Dorm, SI Estar, Cozí, c,qpa, Bwe,
R10?1 Churrs, Sac,Garo/2 vag�s. R$'65.000,OO-

ea RefR59.1
.

k Vi!aRau- {152m�).3 Dorin, SjEstái; Cozi, 1
Bwe Soe, Lavand,Oesp, Gar. C/ 2 vagas, Cenlra- Piçarras - Apto (14
Churrs, Edícula. R$150.000,OO-Ref. R12.1 Ilwe, SI Estar e Jántar. Cozi,

c/Churrs.R$130.00O,OO -e-RefAS.f)
Chico de Paula- (126m2) 3Dorm(1 SuQ. SI
Estar, SI Jantar, Cozi, Copa, Bwe, Churrs;
Varanda. Garag c/2 v�gas.R$ 189.000,00-
Ref.R79.3

.

Nova Brasilia - (lS0m"},3 Ollnn(t SuQ, SI
,

Êstar e Jantar, C
.

Gar. C/ :1
vagas. R$ 260.

Czemiewicz (88m2) 2 Dorm(l sui), SI Estar e
Jantar, Cozi, Bwe, Lavano, Gar.
R$110.000,00 - Ref. A25

Czerniewicz (9001') 3 Dorm(l
Jantar, SI Estar, C

I Sacada Garagem. 1'1$
11\62,1

.

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

! Casa de alvenaria, laje,'Terreno com 125.000m2,1 : cobertura e janelas de [próprio para chácara.] .

Parque aquático ou Hote!!. ' ltauba, 80m' + garagem. ,
,Terreno 439m2, 03'F a zen da, Est r a d a i : quartos, sala, cozinha.'

Macaquinho - Schroeder a i , Bairro Ano Bom. Valor R$
.

18Km do centro del : 58.000,00. Aceita veículo
Jaraguá, pelo valor de R$J , até R$ 20.000.00110.000,00. , I'

r-r- J Terreno com 6i.500m2• Com 15 mil pés [Terrenocom265.000m2,a i

li de eucalipto com idade de 5 a 7 anos ! 3 km do centro de Corupá ,
Corupá, pelo valor deR$ 21 0.000,00 : SC, pelo valor de R$'

! �º.:.º_{)º,ºº: _.................... i
1······· ..) Terreno ·com 203.400m', i

1 Bairro Bomplandt a 7Km do !

I
centro de Corupá. Pelo valor i
R$ 110.000,00. Excelente;
água e área de preservação. !
Próprio para Chácara. IL. .. __ ... _ ....__ .J

,Terreno com,
'37.500m',todo'
: desmatado, próprio para j
'chácara ou'
; reflorestamento, a 4 Km
; do centro de Corupá, no

'

,___------� '----------' I valor de R$ 60.000,00. .1
!
,

Sobrado de alv., de
Sobrado 237m', 03 quartos. 282m2, 03 moradias, 03
cozinha sob medida, sala sala comerciais(11Om').
comercial no térreo, terreno Lote 729m', fazendo

'de 414m2, em frente ao fundos para o rio, ótima

portão da WEG I. Valor R$ vi.sta, propicio para

185.000,00. Aceita troca por clínicas e onrno ponte
02 aptos de 02 a Ó3quartos. comercial. Valor R$

280.000,00
-

._---,. -_--- ----

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

Chácara co i
136.000m210calizada na, i
Estrada Serra do Boi a, I
16Km do centro de, i
Corupá. Valor R$,:
45.000,00. .

i

Casa com 195m', terreno
i com 1704m2, pomar nos

lfundos, terreno encosta no

'rio. Localizada no Bairro

i Seminário, Corupá. Valor R$
[165.000,00.
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DE IMÓVEIS
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TEL. 3370-6624 I 9102-5299 www.deo.:arimoveis.com.br

terreno com

490,98m2.
R$ 48.000,00 terreno com área de 60.000,00m'.

R$ 230.000,00

privativa,aceita permuta cf casa ou carro

como forma de pgto. R$ 140.000,00

madeira com 70,00m' e terreno
com 378,00m'. R$ 53.000,00

alvenaria com 156,60m' e terreno alvenaria, rancho, lagoa, com área
com 392,00m'. R$150.000,00 de 175.000,00m'. R$ 380.000,00

TERRINOS

001 - Tiia Martins, terreno com área de 393,00m'.
003 - Santo Antonio, terreno com área de 89.268,00m' .

007 - Santo Antonio, com área de 62.352,00m'.

.

DOg - 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,OOm' .

109 - Nereu Ramos, área de 11.470,OOm' (ótimo pi indústria)
115 -:: Nereu Ramos, com área de 1.100,OOm'.

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$ 280.000,00
R$ 97.000,00

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

015 -Jaraguá 99, Casa comercial com 173,52m' e terreno com 325,00m'. R$139.000,00
016-Três Rios do Norte, casade madeira com 63,00m', terreno com 390,00m', R$ 50.000,00
017 - Chico de Paula, casa de alv. cl 140,00m' e terreno c/720,OOm' (aceita troca por outro imóvel) R$ 140.000,00
024-Vila Rau, sobrado cl 219,OOm' e terreno cl 390,OOm'. Mais uma edícula de 70,OOm'. Negociável. R$ 165.000,00
031 - Ilha da Figueira, casa de alv. cl 132,OOm' e uma de mad. de 60,OOm' e/terreno de 525,OOm' R$150.000,00

(aceita apto de menor valor em Jaraguá, Florianópolis, praias ... )
061-Amizade, casa de alvenaria com 38.99m' e terre�o com 262,50m'. R$ 70.000,00
080 - Vila Lenzi, Sobrado cl 258,OOm' e terreno cl área 418,12m'. aceita apto de (-)valor, casa ou terreno. R$ 280.000,00
093 - 'AMIZADE, casa de alvenaria com 137,38m.' e terreno com 321 ,32m'. R$130.000,00
154 - Schroeder, casa de alvenaria com 48,OOm' e terreno com 450,OOm'. Aceita carro como forma de pagamento ..

168 - Estrada Nova, casa de alv. cl 70,OOm' mais edícula (aceita carro na negociação) R$ 70.000,00
175 -.Nereu Ramos, casa de alvenaria com 72,OOm' e terreno com 378,OOm'. R$ 55.000,00
188 - Santo Antonio, sobrado com área de 170,OOm' e terreno com 2.500,OOm'. R$100.000,00

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$ 400.000,00
'R$ 75.000,00

Nereu Ramos, apartamento
Amizade - Casa

R$ 350,00
R$ 800,00

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

126m2. R$ 205 mil

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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www.atlantalmoveis.com

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

Ref 2295- Centro- Res. Gran Ramá,
1 suite, 2 quartos, bwc social, sala

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

De R$110.000,OO á
R$135.000,OO

Ref 2313 -Ilha da Figueira, apto
c/ 1 suite, 2 qtos, saa de esta; copa, cozo mob,
área de serviço, sacada c/ chur, bwc social

mOb.,1 vaga de garagem. R$145.000,00

Ref: 2317 - Czerniewicz apto NOVO, c/2

'Iqtos, bwc social, sala de estar e jantar,
cozinha, sacada c/ 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 suite, 2qtos, sala de

estar, cozinha, bwc social, área de

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

Ref 1527 - Jataguá 84 casa com

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

R$ 120.000,00

Ref: 1385 - Amizatle Sobrado com 1
suite c/ closet, 2 qtos, bwc social, sala
de estar e jantar, cozinha mobiliada,

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

190m'R$ 310.000,00

Ref: 1453 - Czerniewicz, Sobrado
IMPERDIVEl cl 1 suite, 2 qtos, bwc
social, sala cl sacada, sala de estar/
jantar, cozinha, bwc, mais área de

festas cl bwc, área de serv,
garagem. R$ 280.000,00

Ref 1507- Jaraguá Esquerdo
Casa NOVA em construção, com
159m', 1 suite, 2 quartos, bwc
social, sala de estar; jantar,

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

R$ 240.000,00.

com 1 suite, 2 quartos, bwc social,
sala de estar e jantar, cozinha, área
de serviço, área de testa, 2 vagas

de garagem. R$ 220.000,00.

APARTAMENTOS 1 suite + 2 dorm. Sala de estar/ jantar
Bwc social, Cozinha, área de serviço, sacada cl churrasqueira
1 vaga de gara�m e hidrômetro individual.

ENTRADA + PARCELAMENTO DIRETO COM A CONSTRUTORA.

Residencial Vicenzi

Apartamentos: 1 suite, 2 dormitórios, sala de estar 1 jantar,
bwc social, cozinha, área de serviço, sacada com

churrasqueira, 2 vagas de garagem R$176,00 Cub's

VilA NOVA - Aptos com 2 qtos, bwc, sala de estar/jantar,
cozinha, área de serv, sacada com churrasqueira, 1 vaga de
garagem. Área de 54,04m' á 65,31 m2 área útil + garagem

Preço apartir de R$ 79.900,00
.

Apartamentos: 1 suíte, 2 dormitórios, sala de estar/jantar, bwc social, cozinha,
área de serviço, sacada ci'chur" 2 vagas de garagem,

ENTRADA + PARCo DIRETO C/A_CONSTRUTORA EM ATÉ 60 VEZES
LOC: VILA NOVA.
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ÁGUA VERDE" Rua
Therezita Menegotti
Rocha, lote nO 11 .

450m2 de área total.
R$ 75.000,00.

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

Edifício Terra Brasilis

Aptos de 02 sendo 01 suíte.
R$129.000,00

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 (estas,

bwc social, jardim de inverno
e três dormitórios, sendo uma

" suíte. R$150.000,00.

AMIZADE - JARDIM DAS
AI;ÁCIAS - Terreno por
R$ 65.000,00

,
.. "."-"-" " "". __ .. _" _ ,, " "" ...........• ,,·······································���]!�tM;;Mj�}M��������,$%t ] ��:�m�M;;MjMll������&��

ricardocimoveis@gmail.com

RICARDO IIALERIO�
w
III:
U

o
te:(
I-
2:

:3
Ct.

8808-5378
8837-8299

'Corretor de Imóveis· R:João Marcatto nO 265 • Sala 05 Ed.Mônaco • Centro
Cod123" Terreno cf 420,00m', na Vila

Lenzi. R$90.000,00
Cod. 05.6" Terreno cf 17.680m' no centro
de Guaramirim. Próx. ao trevo principal.

Consulte-nos.

Cod106" Terreno cf 1.037,40m' no
Czerniewicz. R$300.000,00.

Cod.116" Terrenocf337,00m'emTrês
Rios do Sul, R$34.000,00.

"'"

Cod122 " Casa de alv. com 2

quartos, próximo ao Portal de

.Jaraguá .. R$120.0g�,00

Cod134" Apartamento cf 1 suíte + .

2 quartos, todo mobiliado, no
Centro. Valor R$190.000,00

quartos, no bairro Vila Lalau.
Pode serfinanciada. R$ 260.000,00
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5 CEP 89251-400 - Jaraguá do Sui I SC

PLANTÃO AOS SÃB, DOM E-FERIADOS NO 9176-0064

•

I

- Cód. 184 - Casa no Amizade no

-Hesidencial Bella Vista, cf 04 qtos, 01 suíte,
03 bwc, cozinha mobiliada, banheira

hidromassagem, piscina, sala de estar e

jantar, área de serviço, área de festas cf
churrasqueira, 02 vagas de' garagem.

- Cód. 195 - Excelente casa no Amizade, cf
02 suítes, 01 suíte master cf closet e
varanda, cozinha, lavabo, 01 banheiro

social, sala de estar e jantar, 02 vag'as de

garagem. EM CONSTRUÇÃO.

- Cód. 199 - Casa na Barra do Rio Cerro,
possui 04 qtos, sala de estar e jantar,
cozinha, 02 banheiros .sociais, area de

serviço, dispensa, area de festas cf
churrasqueira, 02 vagas de garagem.Um
dos qtos cf sacada e uma sala em sacada.

- Cód. 187 - Casa de alvenaria no Jaraguá Esquerdo,
possui 01 suíte 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.

- Cód. 193 - Casa para uso Comercial, Enfrentê ao novo

Angeloni f 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.

- Cód. 28 - Casa no Centro, próximo a Duas Rodas, cf
294m2 contendo 04 suítes, 03 bwc, cozinha mobiliada,
escritório, lavabo, área de serviço, dependência completa
de empregada, sala íntima, área de festas cf churrasqueira,

depósito, 04 vagas de garagem, piscina.

- Cód. 58 - Excelente casa NOVA, no Amizade, cf 1 suite +
2 qtos, bwc, sala, copa, cozinha, área de serviço, varanda

cf churrasqueira, garagem.
.

- Cód. 190 - 'Condomínio Fechadó Moradas da Villa,
Sobrados, 03 quartos, 02 banheiros, Murado, Portão

eletrônico, Acesso de pedestre, Área festas.
'Entrega em fevf09.

'- MARCATTD. CENTER - um

centro que proporciona as

melhores negociações em um

ambiente moderno e requintado,
oferece 32 éspaços nobres,
direcionados à escritórios,
consultórios, lojas,
conveniências e outros.

- Apto no Centro - Ed. San
Gabriel, cf 01 qto, sala, cozinha,
bwc, área de serviço, sacada e 01

vaga de garagem.

- OPORTUNIDADE! Terreno
ótima locallzação - Centro
prõxrno-ao Besc. Ótimo pi

estacionamento.

! .

- Cód. 80 - Excelente
OPORTUNIDADE! Terreno
pronto p/ construir, ao lado do
Colégio Giardini Lenzi. R$
48.000,00

Cód. 167 - Terreno na Nova
Brasilia, rua Gustavo Hagedorn,
c/570m2• ÓtimaJocalização!

Oportunidade de investimento

para industrial ou residenciall -

Cód. 1091/08 - Terreno na Ilha
da Figueira, com 113.400 m2•

- Cód. 156 - Terreno no

Centro, rua José Ersching
(paralela da Marechal

Deodoro), Gam 484,79m2.

Cód. 149 - Terreno na VILA
NOVA. Comercial. Rua 25 de
Julho. Ótima localização. Área
de 859m2. Valor R$
135.000,00

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

Supermercado Brasão. R$
65.000,00.

- Cód. 1087 - CONDOMíNIO
JARDIM CRISTINA - Infra
estrutura completa, asfalto,
fiação subterrânea, circuito
interno de monitoramento,
portaria, ótima localização.

- Cód. 12 - Loteamento Palrn
Springs. Ótima localização no

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

- Cód. 73 - OPORTUNIDADE!
Excelente área, para' uso
comercial/industrial a 1 km
do centre. Ilha da Figueira -

aprox. 3� .000 km. (só texto)

- Cód. 200 - Terreno na Tifa
Martins, rua Afonso Benjamin
Barbi c/425m2. Próximo a

Escola Maria Nilda Salai.

- Cód. 196 - Terreno na

Barra do Rio Cerro, rua Luiz
Satler. C/390m2. Ótima
localização.

- Cód. 179 - Casa no Centro,
04 qtos, 02 salas e demais
dependências. Especial p/
uso comercial. R$
450.000,00.

- Cód. 72/73 - EXCELENTES
áreas no início da Ilha da
Figueira: 31.000m2 ..

- Cód. 201 - Apto no Ed. Vila
Nova, 03 qtos, R$
100.000,00.
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* Entrada de ?O% no ato + 15 parcelas de R$ 950,00 (Corrigidas pelo CUB/SC até a entrega das chaves. Após a Entrega, Correção pelo INPC + juros 1% a.m.) + 2 reforços (dezfZ008 e mar/ZOOS) 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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VENDE-SE LOTES NOS BAIRROS:
Amizade, Barra, Vila Rau,

e Guaramirim.

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

- Residencial Villagio (próx. ADV Aurora)
- Casas Geminadps, Joêo P(3ssoa.

FINANCIAMENTOS

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

CAIXA. Regularizamos seu

imóvel para financiamento.

IFranc·SCI Alves
3370-6480 I 9609-0736
imoveis@franciscovende.comwww.franciscovende.com

Cód.0131 - Apartamento
Baependi c/ 1 suite + 2. qtos.
R$ 110.000,00 ( Aceita carro

até 15.000,00 como parte de

pagamento)

Cód. 0156 - Linda Chácara
no Rio Branco c/20.000m'
possuindo casa de Alv. com 1
suite + 3 qtos , lagoas, etc ...

Confira!!

Cód.0165 - Terreno Figueira
todo murado com cerca de
portão de alumínio e plaino.

R$ 60.000,00

Cód.0159 - Casa Figueira c/ 3
dormrtórios. R$ 120.000,00 (

Negocia -se por casa ou
.

apartamento)

Rua José_Theodo�()' Ribeiro, 8�O - Ilha da F_igueíra -_Jaraguá d� Sul .- se

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

R�z� -3eu -3�
Fone/Fax

REF.54- VILA NOVA APTO NA
PLANTA-1 SUiTE,2

QUARTOS, SALA 2 AMB.
COM SACADA CHUR,

COZINHA. swc, ÁRÉA DE

SERV, ELEVADOR, OPCIONAL
2' VAGA GARAGEM

R$142,045.17- ENTRADA
20% + 40 PARCELAS

CORRIGIDAS PELA

VARIAÇÃO POSIICUB

AMlZADE�2 CASAS
NOMESMO

TERRENO CASA-1-
Ci2 QUARTOS

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

COZINHA, BWC,
LAV., GARAGEM

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

REF 157 - CENTRO
- APTO Cll SUíTE
Cf CLOSET MOB, 2
DORM., SALA PI2
AMBIENTES,
SACADA, CHUR.,
Cal. MOB., BWC

•

SOCIAL, ÁREA DE
SERV" GARAGEM,
ELEVADOR, PISCINA,
167M2.
RS260.000,OO

RESIDENCIAL OU
COMERCIAL EM
RUA ASFALTADA
MEDINDO 27,.pOM
X l8,SOM =

499,50 M2
R$ 60.000,00
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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
,13 anos de atuação em Jaraguá do Sul!

• Previsão de Entrega no Primeiro Semestre
de 2009.

• 2 ou 3 dormitórios com dependências de

serviço.

t
• Salão de Festas com Piscina e Deck

.

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$ 132.385,00 sem

acabamentos.

• Apartamento com dois dormitórios com

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

• Pequena Entrada e ,�té 24 meses para
pagar o Saldo, em Financiamento Direto
com o Condomínio.

Administração:
,
Não é tnccrperaçãc ! Vendas Exclusivas:

Construção pelo SISTEMA DE
CONDOMíNIO FECHADO A

PREÇO DE C�STO

3371-1500
Plantão·

9975-1500
9973-,5304

13 anos -10 Edifícios Entregues
CREO 643·J

Compra • Vende • Aluga • Administra

.,mobil i á r i a

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



IMÓVEIS

PROMOÇÃO DE ANIVERSÁRIO
No mês de setembro, você compra seu

imóvel conosco, e a escritura* fica por nossa conta.

'somente o valor da escritura, sem os pagamentos de impostos com ITBl

e custos do Registro de Imóveis.

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 rnistà cl
5 quartos, bwcs; sala, cozinha, piso
cerâmico, lavanderia, despensa,

.

garagem p/2 carros. R$ 80.000,00

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

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

REF018 - Nereu Ramos - Casa com.

3 qtos (1 suíte), sala, copa/cozinha,
garagem, chur., 3 owe s. lavanderia,
galpão comercial com 100m', lote
com 444,14m'. R$165.000,00.

imóveis
CRECI1.105.J

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

743,2m2. R$ 250.000,00 R$ 120,000,00

REF930 - Centro - Loc.o privilegiada na rua 28 de
Agosto próx, a Associação Comercial cl casa de

250m' c/3 qtos (1 suíte), sala de estar, jantar, copa
I cozinha, chur., piscina. Lote cl aprox. 900m2.

EM GUARAMIRIM

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

REF942 - Vila Freitas - Casa em alvenaria .com
3 qtos (1 suíte), sala 2 ambientes, 2 cozinhas, 2

garagens, lote com 720m'. R$ 90,000,00

REF946 - Escolinha - Casa com 250m' sendo 2
suites + 3 qtos, 2 Iiwc 's, 2 saías, 2 cozinhas, 2

áreas de serviço, 4 sacadas, garagem, churrasqueira.

REF911 - Vila Amiz�<le - Área Térrea cf sala comi
d� 80m' c/2 bwc s. 2 qtos, lavanderia, garaQem ..

Area Superior cf 3 qtos, bwc, sala, cozinha, area
de serviço, sacada. Area total de consn - 260m' -.

RS 180.000,00.

REF938 -Imigrantes - Sobrado c/3 qtos, 2
bwc ''S, sala, copa/cozinha, área de serviço. R$

l70.000,DO

REF91i2. Guaramirim· .Casa cf 178m2, cf suile, 2 quartos.
--bWc, sala estar, jantar, cozinha, lavanderia, despensa,
garagem, área de festa, piso cerâmico.

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

térreo: 2 saías, cozinha, área de festa com
churrasqueira, bwc, 2 vagas de garagem. Lote

com 387,5m2.

REF947 - Nova Esperança - 2 casas no mesmo

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

R$ 110.000,00.

REF945 - Rio Branco - Lote com 570,75m2 com
casa de madeira com i qtos, bwc, sala, cozinha,

despensa, garagem. RS 38.000,00

Ref 955 • Ponla Comprida - Área com 90.000m'
.

- R$ 180.000,00

REF948 - Vi.la Amizade - Casa mista com 70
m2sendo 2 qtos, bwc, sala, cozinha, bwc,

lavanderia, garagem. R$ 70.000,00.

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

serviço, garagem. R$ 85.000,00
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Cas ois
dormitórios, sala, copa,
cozinha, área de serviço,
área de festa com

churrasqueira, garagem.
Casa com 128,65m2 e

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

valor)

III O CORREIO DO POVO
FIM-DE-SEMANA, 13/14 DE SETEMBRO DE 2008 IMÓVEIS

- 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

estu a proposta e

permuta)
Sobrado cl suite, 2
dorm., sala de estar, sala
de jantar, sacada,
cozinha, bwc, área de

serviço, despensa,
lavabo, lavanderia,
aquec. elétrico, ar cond.,
semi mob., grades, 2

, garagens cl porta
autom., churrasqueira.

LOCAÇÃO .

R$

São Luis. Casa2 dorm. R$ 520,00
Casa Vieiras -3dorm. - R$ 50d,00
CasaJaraguá 84 - 2 dorm. - R$ 400,00
Casa Jaraguá Esquerdo - 2 dorm. - R$
385,00

----�===�=�-----�=�=�----------=_f-------------+_-----------of Casa Centenário-3 dorm. -R$850,00
Casa Jaraguá Esquerdo - 2 dorm. - R$ 700,00
Casa Rio Molha - 3 dorm. - R$ 850,00
Casa Ja�àguá Esquerdo - 3 dorm. - R$

1.500,00
Casa Vieiras -3 dorm. - R$ 650,00
Amizade. Apia. 2 dorm. R$ 460,00
Rau. Apto. 1 dorm. R$420,00
Vila Lenzi. Apto. 2 dorm. R$ 700,00
Vila Nova. Apto. suite, 2 dorm. R$ 800,od
Nova Brasilia. Quitinete 1 dorm. R$ 250,00
Apto Vila Nova - 2 dorm. - R$ 700,00
Czemiewicz. Terreno 336m'. R$ 380,ÓO--------�---.,_;_;::::::::::::::::::::;:;;_;:;;__;t_:;_::;;::=::__:�-::::--.,----"7-----::iL::_t"L�--....-------j Czemiewicz.Te[ren0363,77m'.R$380,00
Czemiewicz. Terreno 356,22m'. R$ 380,00
Czemiewicz. Terreno 371 ,09m'. R$ 380,00
8zemiewicz. Terreno 382,76m'. R$ 550,00
Czemiewicz. Terreno 351 ,38m'. R$380,00

Jaraguá Esquerdo. Terreno 320m'. R$ 400,00
BalTa do RioCerro. Terreno 911 ,93m'. 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

510m' - R$3.200,00
340m' - R$ 2000,00

Três Rios do Norte 300m'- R$1.200,00
Três Rios do Norte ·1.360m' - R$ 7.500,00
Sala Comercial Centro - R$ 550,00
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IMÓVEIS
TERRENOS
2006 - TERRENO CENTRAL (SERVIOÃO) C/
789,90M'. R$190.000,00

'

2225 - TERRENO - INICIO JARAGUÁ
ESQUERDO - EXCELENTE LOCALIZAÇÃO Cf
ÁREADE 2.652M'. R$180.000,00
2226-JGUÁ ESQUERDOC/900m'.R$1 05.000,00
2241 - NEREU RAMOS - Lot. Demathe -a partir
de R$ 38.000,00
2220 - BARRNJGUÁ 99-RES. TRENTINO - cf
522m'. R$ 55 mil
2247 - RAU/PRÓX. UNERJ c/ 391 ,SOm' ( 18 x

21,75).R$BOmil
2296 - MOLHNPRÓX. PREFEITURA c/450m'.
R$llBmil
2369 - TRÊS RIOS DO SUL! RES. BEIRA RIO
R$ 4B mil. Excelente oportunidade.
2381 - VIEIRAS c/ 9.592,50m' (75 x 128,30).
R$350mil
2390 - VILA LALAU/ QUASE EM FRENTE AO
DG DAWEG II c/2.072,51 m' (20x 104,50). R$
250 mil- Aceita apto em São Francisco do Sul
na negociação.

PRAIAS
2437 - TERRENO C/ 454,55M' (15,50 X

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

LOCAÇÃO
CASAS
600 - CZERNIEWICZ R$ 01 SUíTE + 03
QUARTOS R$1.655,00
601 - CZERNIEWICZ R$ 03 QUARTOSR$ 855,00
603-TRÊS RIOS DO SULR$ 02 QUARTOS 355,00
604-CENTROR$01 suiTE+ 2QUARTOSI ,205,00
605 - CENTRO c/3quartos. R$I.600,00
606 - RIO CERRO R$ 2.855,00.
607 - CENTROe/suite + 2 quartos. R$1.505,00
608 - AMIZADE 03 quartos R$ 575,00
611 - NEREU RAMOS C/ 03 quartos- R$ 545,00
612 - BARRA C/ 04 quartos - R$1305,00
613 - VILA RAU C/ 03 quartos - R$ 905,00
614-SÃOLUIZOI Su�e + 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$1.605,00
625 - AMIZADE R$lA05,00
626 - NOVA BRASILIA c/3 quartos. R$ 555,00
627 - CENTRO c/ 5 quartos. R$ 6.000,0.0
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 C/ suite + 2quartos. R$
855,00
639 - INíCIO JGUÁ ESQUERDO c/ suite + 1

qto. R$ 675,00
640 - ÁGUA VERDE Cf s3 quartos. R$ 505,00
641 - ESTRDA NOVAC/01 quartos. R$195,00
644 - CENTRO - c/02 quartoS R$ 00,00
646- CENTRO c/OI SUíTE + 2 quarto R$ 685,00
647 - JARAGUA ESQUERDO c/ 01 SUíTE + 2
quarto R$ 705,00
648 - CENTRO c/OI SUíTE + 2 quarto
Mobiliado.R$ 2.355,00
651 - NEREU RAMOS - c/ 2 quartos. R$ 430,00
652 - VILA NOVA - e/2 quartos R$ 505,00
653-CENTRO-01 SUITE + 2 quartos R$635,00
654-VILANOVA-C/surre+ 1 quartoR$835,00
658 - CENTROC/ 02 DORMITÓRIOS - R$ 615,00
659 - CENTRO C/ 01 DORMITÓRIO - SEMI
MOBILIADO R$ 555,00

.

660 - CENTRO C/OI QUARTO - R$ 555,00
661 - CENTRO C/ 01 SUíTE + 02 QUARTOS -

R$655,00
664 - VILA LENZI C/02 QUARTOS - R$ 405,00
665 - CENTRO C/OI QUARTOS - R$ 305,00
666 - VILA NOVA C/03 QUARTOS - R$ 670,00.
667 - ILHA DA FIGUEIRA C/ 01 SUíTE + 02
quartos - R$ 535,00
668 - VILA NOVA C/ 02 quartos - R$ 505,00
6OO-\i1LALALAUC'01 SUiTE +01 qta1D-R$615,00
670-CEN)'ROC/suite + 02quartos-R$1.600,00
671 - CENTROC/ suHe + 02quartos- R$905,00
690 - CENTRO c/ suite + 2 quartos R$ 955,00
693 - AMIZAOE c/02 quartos R$ 500,00
694 - CENTRO e/02 quartos R$ 595,00
696 - CENTROC/ suite + 02 quartos R$715,00
697 -CENTROc/surre + 02quartosR$ 715,00
704-CENTROC/01 suHe + 2quartosR$2.305,00
705 - VILA LENZI- R$1.300,00
707 - CENTRO - e/3 quartoS. R$485,00
709 - CENTRO - C/ 1 surre + 01 quartoR$635,00
712 - CENTRO - 2 quartos R$ 555,00
713 - CENTRO 01 suãe + 02 quarto R$ 00,00
721 - CENTRO - c/3 quartos R$1.31 0,00
724 - VILA NOVA R$ 665,00
SALAS COMERCIAIS
803- CENTRO- R$385,00
805 - CENTRO - c/aprox. 70m2, R$ 355,00
808 - BARRA DO RIO CERRO - R$ 285,00
810- BARRA DO RIO CERRO - R$ 205,00
811 -VILARAU-R$355,00
812-ILHAOARGUBRA-iJapmx.4lin2.R$420,00
813 - JARAGUÁ ESQUEROO - c/aprox. 90m2.
R$505,00
814 - RAMOS - c/ aprox. 203 m2_ R$1.505,00
815 - RIO CERRO -c/aprox. 80m2. R$.505,00
816-CENTROcomáreaaprlix. 75m2R$1.215,00
817 -GUARAMlRIMC/áreaapmx.70m2.R$525,00
819 - CENTRO R$1.005,00
820 - CENTRO - R$ 405,00
824 - CENTRO - R$ 905,00
827 - CENTRO c/ISO m2R$1.705,00
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Condomínio Residencial
com a maior área verde no
centro 'de Jaraguá do �ul

02 Torres
,

12 Pavimentos
02 Aptos por andar
04 vagas de Garagem

VILLENEUVE

I
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Mais que construir
. prédios, concretizaRIas
sonhos e prej.etos
de. vida.'

RESIDENCE
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IMÓVEIS------------

CRECI: 572·J
www.jardimjaragua.com.br
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------------IMÓVEIS

3275 3300 3055 0707 HORÁRIODEATENDIMENTO.' • .

SEGUNDA A SEXTA: 8b311 às 12b e
.

• • 13h311 lis 1tb • SÁ8ADOS: Ilh30 às 1211
.

,

.

.

QIDI3\q.mJ�3úlD�mJD� AlENlllMUITO

SPEDITO �(BDmmlm E!�����T
.

.

.

FAZEMOS EMPRESTIMOS PARA COM UM CORRETOR

IMOVEIS • CRECI: 4364
APOSENTADOS E PENS!ONISTAS DO INSS. www.espeditolmoveis.com.br

PLANTÃO DE VENDAS: ESPEDlTO: 8422.7895 -.9996-6400 • KARINA: 8422.7894 • WANDERLEI: 9167.9974
R. Barão do Rio Branco. 124· 'Cflntro· Jar3guá do sul/se· MSN: é$péditoimoltels@!iolmaíl.coln •
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IMÓVEIS------------

�\BARTEL Compra, Vende, Avalia, Aluga, ·Ailministra
Casa, Lote, Apartamento, Chácara.

IIVIÓ"EIS (47) 3275 ..1133 I PLANTÃO 9658.-5584
- ,

www.baftelimoveis.com.bf Rua Exp. João Zapeila, 88 - Centro - Jaraguá do Sul

Ref. 156.1 -

Casa mobiliada
no Baependi -

01 suite + 02

quartos, sala,
cozinha, copa,
bwc, lavanderia
e garagem.
R$ 320.000,00

Ref. 180.1 - Casa na

Nova Brasilia - 02
suites + 02 suites
ameriacas + 02

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

no jaraguá
Esquerdo - 01
suite + 02
quartos: sala,
cozinha, bwc,
lavanderia,
garagem e área
de testas.'
R$ 215.000,00

no Centro - 10 PAV:
02 salas, cozinha,
lavanderia, dep de

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

Ref. 179.1 - Casa em

Tres Rios do Sul - 01
suite com closet +
02 quartos, sala,'
cozinha, owe.
lavanderia,

� churrasqueira e

'4< garagem para 02
carros.

R$190.000,OO.

Apartamento no

Czerniewicz 01 suite
+ 02 quartos, sala,
cozinha, owe,
lavanderia sacada
;churrasqueira e

garagem
R$148.000,00

Ref. 116.1 - Terreno na Nova Brasilia com

880,OOm2, R$170,OOO,DO

Ret 111.2 - Ierrenono Rio Molha com

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

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



..

IMÓVEIS

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

GmlfiRDg�
�úkncial Ju!iana
.. JI"'f�I·' •• &

'I_ail - II

'I"'� iJ

!Wl!

TERRAPLENAGEM
Caminhão e retroescavadeira

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

.�
III

Imóvel no São Luís com 2 pavimentos: 1 sala comercial, 3
aptos, vagas de garagem. ACEITA TROCA.

Apto com 114m2 de área privativa - Suíte + 2 quartos, sala com
2 ambientes, cozinha, área de serviços, BWC, sacada com

churrasqueira, garagem. FRENJ�. Liberado para financiamento.

Localização: Czerniewicz.

Lote no Loteamento Beira Rio com

325,50m2 - 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.Terreno a 1 km do centro com 750m2 -Baependi. Linda vista da

cidade. Consulte condições.

Imobiliária CRECI: 2716J

Juliana Majcher Santos
Protocolo 2008.24.02.00676

Jaéser Santos
Creci 14080

Corretores de Imóveis
julianamajcher@terra.com.br

A partir de R$ 120.000,00

Aptos tipo 1 e 2:
Suite + 2 quartos, cozinha planejada
Todeschini, .sacada com churrasqueira,
sala estar/jantar, área de serviços, BWC,
garagem.
Entrega: lO meses

Localização: Czerniewicz
ENTRADA + PARCELAMENTO DIRETO
COM A. CONSTRUTORA,

Residencial Gomes
'�b'

'RESIDENCIAL ·GRAN RAMÁ

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

quartos a partir
- i serviços, garagem. .

.

de R$ 79.900,00. � Tipo 2) 2 quartos, sala estar/jantar, sacada c/
Entrega: Jan . h BWC' h'

.

20Úl. Parcelas C urrasq., ,COZIn a, area serviços,

Iacessíveis. Vila garagem.
Nova Vaga de garagem extra opcional.

3274-8844

Sonho Invest
BARRA 00 RIO .CERRO - SOBRADO
com aprox, 300,00m' - andar térreo:
uma suíte, 3 saas, banheiro social, sala
de íantar, cozinha mobiliada,
despensa,área de serviço, área de
festas com banheiro, churrasqueira e

11 cozinha, piscina, garagem para 3
,

carros. Andar superior: suite com
,
closet e sacada, Quarto com sacada,
mais um quarto com escritório,
banheiro. Teto em gesso. Valor: RS
340.000,00. Aceita-se negociação por
imóvel de menor valor ou auromõvel

RAU - TERRENOS - 03
lotes urbanos. cada um
medindo 345,OOm' (15m x

23m), localizados á rua
1.249, lotes 11,12 e 13, em

II frente á creche. próximo à

ponte em construção que
ligará os bairros Rau e

Amizade. Valor: R$
70.000,00 cada lote. Aceita
se negociação por imóvel
de menor valor ou
automóvel.

RAU - TERRENO
URBANO medindo
2.535.00m',
IDealizado à Rua
.239 (asfa�ada),

limar
Valor:
00.

*' ClERNIEWICZ - GASA
� com 63.00m' de área

consmsca. com 2

quartos. saa.cozlnha,
banheiro, varanda com
área tie serviço e local
cobeno para carro.
Terreno contendo
387,25m': Valor: R$
65.000:00 Aceita-se
negociação por imóvel de
menor valor ou
automóvel.

RAU - TERRENO
DE ESQUINA
medindo
386,00m',
localizado à rua

1.249, lote 26,
próximo á ponte
em construção
que ligará os
bairros Rau e

Amizade. Valor:
R$ 75.000,00

cENTRO - CASA com

l30.30m2 de área
construida,ótima locallzaÇao
central, com: 01 surre, 02
quartos, 01 banheiro social,
sala, cozinha, área' de serviço,
churrasqueira e garagef!l para
04 carros. Contém ainda uma
edlcula com 04 peças,
medintfo 50m2. Valor: R$
260.000,00. Aceita-se
negociação por imóvel de
menor valor ou automóvel. .

PLANTÃO
(47) 9929-8265

.

(47) 9973-3581

\lILA LENZI - TERRENe
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
carrc. Valor: RS
75.000,00

LAGEs/se - CHÁCARA medindo 50.000m2,- localizada fia

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
Jaraqua do Sul e Região. Consulte-nos para maiores

informações.

SCHROEDER - TERRENO plano, próximo a Marisol,
localizado à Rua 17 de fevereiro, sIn, Schroeder/SC,
medindo 14,00m X 28,30m Valor:.fl$ 22.000,00

_NEREU RAMOS -

.

,TERRENO medindo
375m2, com uma CASA
de madeira medindo
8m2, contendo, 03
uartos,01 banheiro

social, lavabo, 01 sala
01 sala de

serviço. em
teRRENO com -área
total de 722m2,
Acerta financiamento
bancário. Podendo
ser financiada pela
CEF. ValOr: R$
95.000,00

TEMOS CLIENTES PARA_
IMÓVEIS, PAssíVEIS, DE

FINANCIAMENTO BANCÁRIO,
NO VALOR DE ATÉ R$

130.000,00.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



m O CORREIO DO POVO
� FIM-DE-SEMANA, 13/14 DE SETEMBRO DE 2008

Financiamentos

CAIXA
-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Facilitamos seu crédito junto a CAIXA

IMÓVEIS------------

IWS
Rua: Norberto Silveira Junior 233 Centro Guaramirim SC

COMPRA I VENDE
Fone/Fax:' (47) 3373·3404
E-mail: vendas@imobiliariaws.coin.br
� w••••1B:iIJ1Iil,....ZiiiIf
www.imobiliariaws.com.br

* Casas Prontas
* Lotes a venda em

diversos pontos da cidade.
* Loteamentos Próprios.

ReI. 0019 Amizade/Guaramirim vende
se casa em alvenaria no bairro amizade,
com 1 suite, 2 quartos, sala, cozinha, 1

banheiro, lavanderia, garagem eárea de
festas. casa com 145m' terreno com

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

ReI 0076 Joao Pessoa/Jaraguá do sul
Linda casa em alvenaria com moveis sob
medida, 1 suite, 2 quartos, 2 saías, copa,
cozinha, lavanderia, 3 banheiros,
escritório, 2 vagas de garagem e área de

testas 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

vende-se casa em alvenaria com 3
quartos, sala, cozinha, 1 banheiro,
lavanderia e garagem. casa cl aprox,
70m' e terreno c/800m' R$ 65.000,00

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

guaramirim cl 1 surre, 2 quartos, sala
de estar, sala de jantar, sala: de tv,

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

.

542m'. R$ 350.000,00

Ref. 0014 Avai/Guaramirim Vende-se
casa em a1v. alto padrão, 01 suite master
+ 2 qtos, aquecedor solar, sistema de ar

condo cemral pronto pI instalar ótimo
acab., piso termico, sistema de alarme,
chur. e 2 vagas de gar., 146,22m' de área
constr. e terreno c/386,83 R$ 185.000,00

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

acabamento.

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

apartamentos com 200m' cada e moveis
sob medida, contendo 1 suíte, 2 quartos,
sala, copa, cozinha, área de serviços,
garagem e área de festas com piscina

, otimo acabamento. sala comercial com
400m' e galpao com 150m'. área do

terreno 1.288,60m'

Rei: 0093 Nova Espcranya/Guaramírírn
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 nó bairro imígrantes, cl

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

garagem. 160m' de área construída e

terreno cl 308m' 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

- ReI. 0046 MASSARANDUBA area

de terra com 283.000,00m2
- ReI. 0053 VENDE�SE CHACARA
EM GUARAMIRIM /BRUIDERTHAL,
com 29°.000 m2 de area, com

mata nativa, 2 lagoas, nascente de

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

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

Figueira com 5.000m2. terreno com

escritura, ótimo para galpão. R$
260.000,00
• 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 SuP

8844-3607

438- B. ESCOLINHA
TERRENO Cf 8.81 O.66m2.

De frente pi BR em

Guaramirim.

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

R$ 120.000,00.

108 - CASA c! 140m' na Vila Nova cf 04 dorm;
sala; garagem; 02 bwc: laje; lavand; despensa;

Cal e piso ceramico. Valor: 185.000.00.

negócio p! invéstimento
SALA COMERCIAL cf
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).

LOCAÇiio
APTO prox a malwes, c/02 dorm: saia; coz:
bwe e sacada (;/ churrasqueira. 530,OO(
inclusolaxa de cand.).
CASA no Baependi cf 04 dorm. sendo OI
suite; 02 saías; COl; 02 bwc; dcp. empregada;
garagem; area de festas cf piscina ti cnurrasq.
1.500,00.

APTOnaVilaLenzi c/Oí dorm. 380,00.
CASA no Centenário ci 02 dorm, 450,00.

GALPÃO cf 3.500m" no João Pessoa ei 04
owe; escritório cl 100m'; 05 entradas pi
carreta; plalaformap/ carga e descarga: 08 de
pédimlto.

0661 - CHÁCARA na Estrada Canivete em
Guaramirim C!6.000 pés de pupunha; 2.500 pés
de banana; arvores frutíferas; nascente de água;
01 casa de mad. e TERRENO c 169.431m' Valor:
24Q,000.00. Acena-se proposta: Casa ou terreno

prox. ao CENTRO de Guaramirim.

0705 - Sítio em Corupa prox. a prainha da Oma Cf
fnJtas; planta0es, LAGOAS e uma casa msa em

otímo estado,VaIor 85,000.00. AREA 2O.00IJm2.

0298 - SiTIO de frente pi BR C/1B.OOOm' no

Bairro Dantas em Corupá c! 02 casas MISTAS;
rio pi banho e campo de futebol. Valor:

180.000.00.

REF: 378- Linda CHÁCARA c/52.000m' no
bairro 02 mamas em Schroeder cl casa de alv.
c/ osuorm 'sala; Cal; bwc; despensa; varanda;

forro; piso ceramico e 01 lagoa Valor
155.000,00. Aceita-se casa no centro de

schroeder até R$ 80.000.00.

0102 -LINDA CHÁCARA C/BO.OOOm' a 800m do

pesque-paque Sardanha em Guaramirim Cf
CASA de 130m'Ci 03 donn; sala; Cal; bwc;

lavand; area de festas; fogáo a lenha; churrasq.
e piso: CERAMICO. Valor: 230.000.00.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Apartamento -

_-III _� - Centro-
_�'iIr-r 107,48m'
.... It' Ir ,ft R$
••••", ..... AI .... 290,000.00,

(

"

-

"_•• :-.... 01 suíte, 02

'�'
o .• JI;i."" atos. sala rv

, ,-

1lI!I! e sala de jantar,
- -

l!ior_ JI!< COZinha, área
�.. •

*' __ de serviço, 02

�.:.�::

IMÓVEIS-------------

• om ra > en • dministr

Tel: 3055 0070
-' I 'M, o V E I· S 8 Anderson 9651-9028 I Deleon 8405-6125 Ilison 9142-4641 I Rivelino 9112-5788

5 End: Rua Reinoldo Bau, 276 - Centro, Jaraguá do Sul'

Ref 2001 • Res. Gran Ramá Cerrm- Tipo 01 :

02 qtos, sala estar f jantar, bwc, sacada cf
cnur, cozinha, área de serviço, garagem, ,1IIi_illIIIiTipo 02, 03 e 04: surte + 02 Qtos, sala estar •

f jantar, cozinha, área de serviço, sac, cf
churras, bwc, gar. A partir: R$ 94,000,00·

Entrada + Pare. em até 50 x Entrega:
Janeiro f 201 0,

1079 ' Casa, Ilha da Figueira -

182 m2 - R$ 240,000,00 ' 03
qtos, bwc, sala, cozinha,"

escritório, garagem para 03
carros, piscina, churrasqueira,

Ref 1070 • casa- Tifa Martins·
80m' . R$ 62,000,00 .

Contendo 02 quartos, sala,
cozinha, bwc, área de serviço.

Ref 1050, Casa, Amizade·
140m2• R$ 185,000.00 •

Contendo ütsuíte, 02 quartos,
sala, copa, cozinha, bwc, área
de serviço, garagem pi 02

carros.

Ref 1072 ' Sobrado- Nova
Brasãa- 245 m2 - 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.

• Ref 6026 • terreno- São �:;is •

325m'- R$ 58,OQO.OO.
• Ref 6020· Ierreno- Amizade,
350 m'· R$ 42,000.00.
• Ref 6028 • Terreno • Água
Verde ·756m'· RS 95,000.00.
• Ref 6030 • Terreno· Ilha da
Figueira . Rua Rinaldo Bogo •

1,161m'· R$400,000.00· Área
Comercial. Excelente
oportunidade!
• Ref 6046 • Terreno· Barra do
Rio Cerro • 405 m' • R$
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- 392 m'· 69,000.00
· 6052 • rsrreno- Barra do Rio
Cerro' 303,38m'· R$ 42,000.00
• 553,29m' • RS 48,000.00 •

333,48m' • R$ 52,000:00
6054 • Terreno . Czerniewicz •

1 ,037.40m'· R$ 340,000.00
6054 . Terreno· Czerniewicz •

1,037.40m'· R$ 340,000.00
6056 • terreno- Ilha da
Figueira· 337.50 m'· R$
78,000.00

1048·· Casa, Estrada Nova-
140m2, R$ 215,000.00 - 03

qtos, sala, copa, cozinha:bwc.
escrrórío, garagem,

churrasqueira, área de serviço,
área de festas. Mais 01 casa,
com 02 qtos, sala, copa,
cozinha, bwc, piscina.

1066 ' Casa, Corupá • 120 m2
. R$ 120,000.00 . 02 qtos, sala,
cozinha; área de serviço, bwc,

varanda, área de festas,
garagem.

1078 . Casa- Ilha da Figueira -

167 m2• R$158,000.00·
casa com estrutura para 02

pavimentos, com 04 qtos, sala
de estar, sala de jantar, 02

bwc, cozinha, copa, .

churrasqueira.

1081 ' Casa- Vila Lenzi- 375
m' , R$ 385,000.00,01 suíte,
03 qtos, bwc, sala de estar /
jantar, lavabo, cozinha, área de

. serviço, varanda, garagem para
08 carros, área de lazer.

-

1096· Casa- Vieiras ·124.00
m2, R$ 140,000.00· 04 qtos,
sala, copa, cozinha, área de

serviço, churrasqueira,
garagem.

1086 ' Casa, Jaraguá
Esquerdo . 110m2 - R$

210,000.00 ·02 qtos, sala,
cozinha, sala de jantar, área de

serviço, garagem.

1071 ' Casa- Três Rios do Sul
·100 m2• R$145,000,00· 01

suíte, 02 qtos, bwc, sala,
cozinha, área de serviço,

garagem,

1083: casa- Amizade -115
m2. R$ 169,000.00,01 suíte,
02 qtos, sala, copa, cozinha,
garagem para 02 carros.

1091 - Casa- Centro· 265m2•

Localização previlegiada, cl
ótima vista panoramica, C/

terreno área total de 1,750,00.
Parte Sup; escritório, sala estar /
jantar, bwc, cez, 03 qtos, suite,
Parte Inf: qto empregada, área de

serviço, churrasqueira,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



IMÓVEIS
COMPRA • VENDE • FINANCIA

imobiliária
ADMINISTRA • ASSESSORIA EM PROJETOS E CONSTRUÇÕES

CONFIRA OUTROS IMÓVEIS EM NOSSO SITE!

• LOTEIA •

•
QUATRO ANOS DE BONS NEGÓCIOS!

Ref. 15.131
--

Rel.20.2:7B Ref. 20.278 -

Genlro - Ed.
Royal Barg • Aptó

1cm4,04m�·
Suite· 2 dormi!.·
bwc cl rnévels
sala estar/jantar,
coz.c/ môveís -

-

• lav. - sacada - gar.
·VENDA:
RS 200.000,00-
PI LOCAÇÃO:
R$1.500,00 +

condomínio.

Amizade·
Sobrado novo cl
i3g,29m2 - sufle
cl sac - 2 dormlt -

owe -saía

estar/jantar· coz -

lav - área de
testas cl churrasq
- gar priVativa.
132,23716
CUB'S. Entrega
AGO/200B.

Baependi - Apto c/53,54m2 . 2 dorm - sala -

copa - coz - bwc - services com

churrasqueira: sacada - gar. Entrega mai/09.
Condições de pagto: entrada RS 35.000,00 +

40 parcelas corrigidas pela poupança.
Valor R$ 711.000,00

Barra do Rio Motha - RESIDENCIAL VICENZI
- Apto 100% novo cl 55.90m', cf 2 dormit.>
owe social - sala de estar - cozinha - area de

serviço - sacada cf churrasqueira -1 vaga de
garagem � área de festa - portão eletrônico.
ENTRAGA JANEIRO/201 O.fB.EÇll£.IlPII!I1JR
!l.EJ!U.L.9ll.Il...Q.!b CONDlÇÓES DE COMPRA

FACILITADA.

Centro - ED. BERGMANll-Apto cf suíte - 2
dormit. - bwc social- sala de estar/jantar -

cozinha mobiliada - área de serviço -

dependência de empregada cf bwc - sacada
SUíTE, 2 DORMITÓRIOS, BWC SOCIAL. SALA
vaga de garagem. Podendo ser ltnanciado.

R$ 150.1100,00

João Pessoa- Excelente terreno de
18.2BOm'(B5x332), na Zona Industrial de Joao
Pessoa, plano, pronto para construir. ideal para

instalação de empresa/loteamento.
RS 850.000,00.

Ref.3Q{;36

.

Rio Cerro II - Casa alv. cl70,OOm" -terreno cf
30.000,OOm' - sutte - darmit. - sqta·
copa/cozinha - bwc .. área de festas cf

churrasq. - garagem p12 carrõs • 21ag03s -

poço semi artesiano - arrozeira, palmeiras·
pinus e eucalipto. Negociàvel. acatta

veiculoslimoveis p leeaçãc. R$160.000,00

Amizade - CONDOMINIO ITACDLOMI
- Terreno c/384,25m2 - pronto p/

construir. R$ 82.000,00. Aceita veiculo
- apto de igualou maior .valor.

Vil� Lenzi· Casa de alv. cf 15Z.14m' - su�e . 2
dormit. - sala de estar - copa - cozinha - owe

_. area de serviço .- gru-agem pi :1 cerres. liS
170.000,80.., fs!�da �wpóstas - pode ser

linaneiad3' e usar o fliTS,

Rua Prof. MarinaFrutuoso, 856.- Centro - Jaraguá do Sul- sc

(47) 3055-2400/8408-2400

Nova Brasilia - REStDENCIAL MORADAS DA
SERRA· Apto Novo suãe- 2 dormi!. -saía

estarfjantar - COZo - bWe . lav.- sac c/churrasq -

.

gar privativa, RS133.267,60 / R$153.430,38

Ret 20.445 - Celllro -

RESIDENCIAL GRAN RAMA -

Apto 100% novo c/ 65,40m2
c/ 2 dormit. - bwc 'social -

sala de estar - cozinha - área
de serviço - sacada c/

.

churrasqueira - 1 vaga de
garagem - área de festas -

.

portão eletrônico. ENTREGA
JANEIRO/2010. PREÇOS A

PARTIR DE R$ 104.500J!]t
CONDiÇÕES DE COMPRA
FACILITADA.

Rau· Terreno comêrcial/industrial cf 20.0ÓOm'.
RS l,1aO.OOO,na.

Jres Rios do Sul - Casa c/280,OOm2 - suite
- 3 dormit. - 2 bwc • sala, copa· cozma-
- 2 sacadas - área deservço- garagem PI
2 caros- piscina. Aceita imóvel de menor

valor na troca R$ 19'3.000,00.

LOCAÇÃO: Centro - Excelente sala comI. c/
125,OOm" - bwc - divisóriaS. Incluso luz e

água. R$ 1.300,00 Mensais.
.

Ref.30.480

LOCA.ÇÃO: Centr<l - Apto ell SO.OOm' s!
garagem - 1 suite - 2 dormit � lavabo - bwc -

2 área de serviço. Nãó tem garagem
condomlnio. Próx. AngelonI. ij$ 950,00

Mensais:
>

Re1.30.481

Jaraguá 99 - Terreno c! 420,00 m' de esquina
- pronto pi construir. Podendo ser 1inanciado.

R$ 91.800,00.

Bárra do Rio eerrc- Terreno cf 3.872m'.
R$ 220.000,00

.

Rau . Sobrado cl 393,OOm' semi
acabado - sulte- 3 dorm. Aceita
propostas podendo ser financiada.

R$.300.000,OQ

Nova Brasilia - Sobrado c/495,00m2-
3 dorm - 2 bwc . sala TV/estar/Jantar -

coz . lav - gar· + 1 edlcula cf 1 dorm-
bwe, R$ 233.200,00

Schroeder - Terreno pronto para
construir- excelente localização -

totalmente plano. R$. 31.000,00. Aceita
propostas.

Amizade - casa de alv.1 00% nova cl suite -

2 dormit. - sala estar{Jantar - cozinha- bwc
social - área serviço - garagem pI 2 carros -

área de festas c/ churrasqueira. Terreno
todo murado. Portão eletrônico. Pode ser
financiada e usar o FGTS. R$ 220.000,00.

RAU· Terreno ci 5.871 .26m' GomlJresldêncial ao i:
lado da UNERJ . totalmente plano es/ nenhuma
árvore - pronto pI construir· 2 frentes (RUA DA
UNERJ E SR 280). Totalmente legalizado. RS
1.100.000,00 Estuda propDstas e formas de

pagiD - aceita imóvel demenor vator,

Ria da Luz· Casa de alv, cl suíte· 4 dormit. -

saia estar/jantar· 2 sala de TV - 2 cozinhas - 2
BWC· Garagem)l( 2 carros. Estudas

propostas - aceita casais) de menor valor.

Jaraguá 99 - Terreno pronto pi construir cf
523,25m'. Podendo ser financiado. R$

66.000,00.

Sanla luiia • Linda chacara com casa de
alvenaria de 3 dorrnitcríos, bwc,

sala/copa/cozinha, garagem, lagoa
maravilhosa, a apenas SOam da igreja catolica

de Santa LUZia. R$ 175.006,00

CASAS

Ref. 10.581 - Centro - Casa de madeira c! 3
dormito - sala - cozinha - bwc social -

garagem ..área de festas cl churrasqueira .

fogão a lenha. Toda legalizada. R$ 89.000,00
Ref.1 0:582 - Schroeder - Casa de alv. Nova c!
2 dormito - sala - cozinha - bwc social -

garagem cl churrasqueira. Toda Legalizada.
R$115.000,OO.

.

Ref. 10.583 - Schroeder - Casa de alv. cl 2
dormi!. - sala - cozinha - bwc social -

garagem cl churrasqueira. R$ 115.000,00.
Pode serfinanciada.

Ref. 10.577 - Três Rios do Sul- Casa cf suíte
- 2 cormít. - bwc social - sala de TV -

cozinha mobiliada - área de serviço -'

garagem - toda murada. Podendo ser

financiada.RS 240.000,00.

Ref. 10.579 -.Santo Antonio - Casa de alv. cl
1 dormi!. - bwc social- sala de TV - cozinha
- área de serviço - garagem. Podendo ser

financiada. R$ 64.000,00.

TERRENOS

Ref. 30.528 - Centro - Terreno c/500,00 m'
- plano pronto pi construir. R$ 39.000,00,
Ref. 30.522 - Cimtro - Terreno c/4.500,OO
m' . pronto pi construa; Excelente p!
construção de prédio residencial/comercial,
Podendo serfinanciado. R$150.000,OO.
Ref. 30 523 - Schroeder - LOTEAMENTO
GARCIA - Terreno cl 525,OOm' . pronto pI
construír Podendo ser financiado. R$
49.000,0
ReI. 30.530 - Schroeder - Terreno cf
500,OOm' • plano - pronto p/ construir.
Podendo ser ünancíaco. R$ 55.000.00.
Re!. 30.540 - terreno c/ 983.310,00 m' c/
pastagem - 20.000 pés de eucalipto - 4

lagoas - água em abundanc!a. R$
1.200.000,00.
ReI. 30.537 .::. Tres Rios do Norte - Terreno
comercíãVresiaencial c! 459,10m' . Pronto
p/ construir. R$ 42.000,00.

. Nova Brasilia - RESIDENCIAL MORADAS DA
SERRA - Cobertura duplex 100% nova
mobiliada cl suíte c/ closet - espaço gourmet
• amplo espaço c/ visão privilegiada - suíte - 1
dormlt. - sala estar/jantar - sacada c/
cnurrasqaera - cozinha mobiliada - bwc -

área de saviço- 2 vagas de garagem.
_

Condominia cf piscina - playground· espaço
gourmet c/ forno de pizza - ãrea de festas cf
churrasqueira. R$ 265.00Ó,OO (ENTRADA'+
PARCELAMENTO), ESTUDA PROPOSTAS,
PODE SER FINANCIADO E USAR O FGTS.
NEGOCIACAO SUPER FACILITADA. VENHA
FAZER SUA PROPOSTA!

Ref. 20.438

Víeiras • RESIDENCIAL tOSTA
DO SOL - Apto cf2. dormit. -

sala de estar(Jantar - sacada cf
churrasqueira- cozinha- área de
·serviço - bwc . garagem
privativa. Prédio cf play�round -

salão de festas - portão e

porteiro eletrônico � interfone.
ENTREGA EM DEZ/OB. R$
SS.OOÓ,OO· ENTRt,\DA +

PARCELAMENTo'DIRETO
CONSTRUTORA tESTUDA
PROPOSTAS,
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IMÓVEIS------------
"

3376·1804
9904·2076

ua t
Corretor de Imóveis

e·mail: marquardlimoveis@gmail.com

Rua Pastor Alberto Schneider, 1945 • Barra do Rio Cerro
ALBERTO G. MARQUARDT

CRECI12152

ReI 071 • Chico de Paula- Casa de Alvenaria cf 70m' . 3
qtos, bwc, sala, cozinha- Terreno cf 385m' . R$ 55.000,00

(Próximo Menegotti Malhas)

Ref 065 - ERVINO - Terreno

c/364m2 (120m da praia)

Pizza G 35cm + refrigerante = R$ 19,00
Pizza M 30cm = R$ 12,00
Pizza P 25cm = R$ 7,00

Disk Pizza----
3275-2876

* Bordas recheadas
* Entrega à consultar taxa

Todos os dias a partir das 18h30

�ÍN'FERtMÓVEIS
INTERMEDIÁRIA DE IMÓVEIS LTDA. www.interimoveis.net.

VENDE: CENTRO - Excelente apartamento,
contendo 3 dormitórios (senda 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)

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,

coznha e área de serviço.
Rua Florianópolis - Ed. Eldorado

Rio Branco, 1
armerelldo Angelc,n'

3371-2117
Acesse outras opções em nosso novo site

VENDE: VILA LENZI - Terreno de esquina c/ área
total de 2.429,00 m2. Excelente localização - Rua
Venâncio da Silva Porto· esq. c/ 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$160.000,00
VENDE: ILHA DA FIGUEIRA - Sobrado alto padrão,
03 dorm it. (1 suíte c/ hidromassagem), demais

dependências. Possui área de testas c/ 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, cOZ., lavand., b.wc social, sacada e garagem.
Ed. Paloma. Aluguel: R$ 750,00

.

ALUGA - CENTRO - Sala comercial c/ área aprox. 70
m2. Rua Reinoldo Rau, 86 - Ed. Mário Tavares (10
andar). Aluguel: À$350,00
ALUGA - CENTRO - Galpão industrial/comercial em
alvenaria c/ área total 502 m2• Rua Exp. Antônio
Carlos Ferreira, 697

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



IMÓVEIS

www.vivendaimoveis.com

3372-1122
CORRETOR - OSMARI A. BERTOLDI- 9981-1122
CORRETOR - IRIO LUIZ VOLPI - 9979-6750
CORRETORA - ANNE BERTOLDI - 9927·6088

E-mail: falecom@vivendaimoveis.com RUA JORGE GZERNIEWICZ, N° 400, AO LADO DO TEATRO DA SCAR

APARTAMENTOS

-REF 189 -Ilha da Figueira - Rua Santa

Júlia, 181-aptoD2dorm. R$6DD,DO

CASAS

-REF 263 - Barra Rio Molha - Rua

Leopoldo Karsten, ao lado nO 9Q -

casa alv . .01 suíte, .02 dorm, garage!Jl.
R$9D.o,.oD

casa mista com 40m ,

garagem. R$ 35.0,.0.0
-REF 247 - Vila tenzt - Rua Paulo

Santos (próximo arena ,Jaraguá),
sobrado em alvenaria 3DDm2, .02

suítes, .02 dorm, garagem para até .03

carros (ficam àlguns -movels)
R$1.2D.o,.oD $-;'<)
-REF 171 - Vila Lenzi - RUa SlIvlb U"e�

. 2.0 - casa alv . .02 dorm. R$ 56.0,.0.0
REF 182 - Jaragua Esquerdo - Rua

Luis Spezia n077 - casa alv; .oi suite,
.02 dorm., safa, cOZ., lavanderia,
garllgem. R$ 7.0.0;.0.0

REF 278 - João Pessoa - Rua
Francisco Painstein n° 2.04 - casa

alv., Di suite com closet, .02 corm,
bwc, sala.de esfar,. �
COZI, lavanderiª} �ara
7.0.0,.00

".

'"

SALA COMERCIAL

REF 218 - Guaramirim - Centro - Rua

25 de /,Igosto, 113.0 - s,ala comercial

18Dm2, R$1.2.o.o;QO
REF �45 - Centro - Rua Waldorpiro
MazurechBQ: 33, sala .06 - po
odo
REF

. REF 258. - Nova Brasilia _- Rua João
Planincheck - casa comercial com

12.om2• R$1.3.o.o,D.o
REF 173 - Centro � Rua lateral Angelo
Piazera - sala com 65m2. R$

1.5.0.0,0.0

GALPÃO

REf 266 _ Vila Nova _ Rua 25 de Julho - Salas 'COmerciais novas:
sala comercial c/60m'. R$ 800,00
sala comercial c/55m'. R$ 750,00
sala comercial c/40m'. R$ 600,00

-REF 16r - Guaramirim - 16 x 6.0 :::::

960m2 - R$ 3,685,0.0

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Em O CORREIO DO POVO•

FIM-DE-SEMANA. 13/14 DE SETEMBRO DE 2008 IMÓVEIS
Seu imóvel está aqui.

[fi)
HABI,TAT

" 4/' ..

CReCI1583..J �
@VENDE @ALUGA
@ADMINISTRA

www_imobiliariahabitat_com_br

3371.8009

I :.'w

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

o prazer esta em cada
detalhe qual é o

tamanho do seu

sonho?

MORADASDASERRA
- 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

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

• TERRENOS
-,

Ref.·H-316 - Terrenocenlral próx. Scar. Area t
,2,12�,a5mt:� •

RefH 323: Terreno com 15.000,00 m' com Uma sede-de
180,00m'Ma�,lnduba, Rodovia S:�,4R �� 160.00Q�BP

• CASAS Ref: H.116-3qlJartos, suite
com closet e banheiro com
banhe,ira dupla,de
hldrorriassagem, 1 banheiro
social, 1 sala de estar /jantar
corTl � ,�mbien!!'!,� com

me2!nino, 1 Silla Intlm&cOm
lareira, 1 lavabo, 1 cozinha, 1

lav�n�eria, ga��gem r;pb?��para;S velculas{área corr1
churrasqueira, Area constuida
de 3�5.00 m" 'Ietreno cOQl área
de 512,00m'·

90.000,00 Aceita-se tefj;eno.
R!lf'�',Q04 Casa'alvenaria - 3
quartos, sala, cozinha, ªrea de

serviço, Bwc,).vaga 'lfragaragllm",' e churrasqueira: Rua:
Maria Jablonski.n" 38 (ao lado dos
Bom®iros Y9!!mt?OOS1 �airro

.

NeFetlRamo'sValor do'átguel
R$450,OO

1
e+ quartos [4

vagas deg"ragem] Rlla Pe. Alberto
R JaC9bs. nf 4il§ (Em ciWflda

farmácia Nossa Senhora Aparecida) s

Valor do aluguel: R$ 1.600,00
L ",dRt'.

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

www.imoveisemjaragua.com.br

Ref 114 - Sobrado "alto

padrão" Sala c/pé direito alto.
R$ 395.000,00

- asa suítes, 3
dorm .. 3 BWC, gar. p/4 carros,
e casa dos fundos c/ 2 dorm.,
closet. Casa frente ótima pi
comércio, e fundos para

moradia.

CASAS/APARTAMENTOS
ReI. 2451 - Casa - Estrada Nova - 2 dormitórios, 1 bwc, garagem R$ 68.000,00
ReI. 801- Estrada Nova - casa alvenaria R$ 70.000,00
ReI. 1001- Jaraguá 99 - 3 dormitórios, sala, cozinha, bwc. R$ 75.000,00
ReI.2221- Vila Lenzi- 2dormMrios, 1 bwc, garagem e demais dep. R$ 75.000,00
ReI. 2101 - Schroeder - semi acabada, 3 dormitórios, bwc, garagem R$ 79.000,00
ReI. 2452 - Casa - Estrada Nova - 3 dormitórios, 1 bwc, garagem R$ 80.000.00
ReI. 2211 - Casa de madeira - Jaraguá Esquerdo - 3 dormitórios, 2 saías. 1 bwc,
garagem R$ 85.000,00

-

ReI. 1401 - Barra Velha - casa5 dormit.demais depend. R$ 85.000,00
ReI. 2111 - Casa - Guaramirim - 4 dormitórios, 1 bwc, garagem R$ 85.000,00
ReI. 1672 - Vila Lalau - apto em consíruçáo, Residencial Vermont, com 2 dormitórios,
sacada c/churrasqueira. garagem, a partirR$ 85.000,00
ReI. 2421 -Casa - Figueira - 2 dormitórios. bwc, garagem, R$ 85.000,00
ReI. 1701- ÁguaVerde, 2 dormitórios, cozinha, bwc,lavanderia R$ 95.000,00
ReI. 2391 - Apto - Jaraguá Esquerdo - suite, 1 dormitório, 1 vaga de garagem, Entrega
emsetembro2008-R$103.000,OO
ReI. 541 - Ilha da Figueira - casa alvenaria - 65m' - terreno com duas casas - casa
madeira - 57m' terreno esquina - R$11 0.000.00
ReI. 2411 - Casa - Figueira - 3 dormitórios, bwc, garagem R$110.000.00
ReI. 2491 - Casa - Tifa Martins - 4 dormitórios, 1 bwc, garagem e demais
dependências - R$110.000,OO

.

ReI. 2371 - Casa - chico de paula - 3 dorm .• 1 bwc, 1 vaga de garagem R$11 0.000.00
ReI. 2161-Figueira- 3 dormrtórios, 1 bwc, garagem e demais dep. R$110.000,00
ReI. 1901- Rau -1 sune, 1 dormrtório. bwc, garagem p/ dois carros. R$110.000,00
ReI. 2302 - Apto - Nova Brasilia - 1 suite e/sacada, 2 dormitórios, bwc, 1 vaga de
garagem, Entrega em setembro 2009 R$11 0.000,00
ReI. 2071 - Apto - Jaraguá Esquerdo - 1 Suite, 1 dormitório, 1 vaga de garagem R$
117.000.00
Rel.2041 - Casa - Vila Lenzi - 2 dormnõnos, R$120.000.00
Rel.l091 - Casa3 dorm. 2bwc, 2 salas portão eletr., piscina R$125.000,00
ReI. 1241 - Vila Nova - casa 130m2 madeira - R$130.000.00
ReI. 1661 - Centro - apto em construção, Residencial Aquarela, com 1 suite, 2
dormrtórios, cozinha, garagem, sacada c/chur. c/119m? R$145.000,OO
Re1.1841- Araquari -Sobradocom 3dormitórios, 3 bwc R$140.000,OO •

ReI. 1811 - Cftico de Paula - Casa mista com 3 dormitórios. 2 saías, área de festas
,c/churrasqueira e piscina R$160.000,00
Ref. 2401 - Apto - Centro - Ed. Isabella - 1 suite, 2 dormitórios, 1 bwc, 1 vaga de
garagemR$160.000,OO .

.

ReI. 581 - Casa - Chico de Paula - 3 dorm. garagem p/2 carros R$160.000,00
Ref. 2321 - Apto - Centro - suite, 2 dorm., bwc, 1 vaga de garagem. R$163.500.00
ReI.831 - Vila Lenzi -5 quartos, sala, copa, bwc, surte, chur., cozinha R$180.000,00
Rel1512 - Casa - BarraVelha- Sobrado c/ sufte, 2 dorm .• lavabo, churrasqueira R$ 200.000,00
8e1.2141- Casa- Figueira - sobraocc/sme, 3 dorm .• 2vagasdegaragem R$ 21 0.000,00
Hel2231-Casa - RioMolha - surte, 3 dorm., 2 BWC, demais dependeências R$ 220.000,00
Ret 1211-Gasa-ViiaLenzi-Suíte,2dorm.,chur. R$250.000,OO-àtimoparapontocomercial.

Ref. 1831 - Chico de Pauta, 4 dorm .• 2 bwc, 2 vagas de garagem R$ 245.000.00
Ref. 2341 • Apto - Bombinhas -1 suite, 1 dormrtório, sacada c/c�urrasqueria. prédio c/
piscina, play ground, área de festas, elevador. R$ 250.000,00: Aceita troca com imóvel
em Jaraguá.
* Apto em Bálneário Camboriú, COBERTURA, afta padrão, 4 �uftes, 1 dorm., dep. de
emporegada, 4 vagas de garagem + espaço p/iet ski e 1 moto, prscina privativa e dernsis
depenências. R$1.500.000,00 (entrada de R$ 500.000,00) e saldo em 72 vezes.
Ref. 2001 - Apto - Vila Nova c/ 1 suite,-2 dorm., 1 vaga de garagem R$ 250.000,00
Ref. 1511 - Barra Velha - sobrado "alto padrão" R$ 260.000.00
Ref. 1 041 - Barra Velha - sobrado lindo prox a prata R$ 270.000,00
Ref. 1 911 - Figueira - suite, 3 dormitórios, 2 bwc, garagem 2 carros R$ 270.000,00
Ref. 1521 - Baependi - sobrado alto padrão "interno inacabado" prox recr. Marisol R$
410.000.00'

-

Ref. 2121 - Área - João Pessoa - 7500m2 - com uma casa com 3 dorm. R$ 400.000,00
Ref. 281 - Penha-casaalto padrão "frente p/ omar" R$ 550.000,00
Ref. 1571 - Centro sala comercial ótimo para cllnica, c/255m' + 2 aptos 275m' +
sobrado c/pisCina R$1.000.000,00
Ref. 2561 - Vila Lenzi - 3 dormrtórios. 1 bwc, garagem, demais dependências. R$11 0.000.00

TERRENO
Ref. 774n75 -Jaragua Esquerdo -prox. arena - R$ 80 ..000,00
Ref. 1731 - Jaraguá Esquerdo R$ 50.000.00
Ref. 2472 - Terreno - Rau - 416m2 - R$ 50.000,00
Ref. 1951 - Terreno - Chico de Paulo 392,OOm2 R$ 55.000,00
Ref. 2352 - Terreno - Jaraguá Esquerdo - 300m2 - R$ 55.000,00
Ref. 1801 • Água Verde - 455m2 R$ 65.000,00
ReI. 2021 - Vila Lenzi - 406m' - R$ 60.000,00
Ref. 2181- Figueira -306,OOm2 - R$ 65.000,00
Ref. 2461 - Terreno - Barra do Rio Cerro - 510m2 - R$ 65.000,00
Ref. 1252 - Chico de Paulo >445.50m2 R$ 79.000,00
Ref. 852 -Ilha da Figueira.-terreno 1300m' R$ 71.500,00
Ref. 1681 - Ilha da Figueira - 370.80m2 R$ 75.000,00
Ref. 1532- IIhadaFigueira-503.30m2 R$90.000,OO
Ref. 2481 - Terreno - Vila Lenzi - 420m2 - R$125.000,00
Ref. 2351 - Terreno. - Jaraguá Esquerdo - 886m2 - R$175.000,OO
Ref.1941- Vila Lenzi 250.000m2R$ 250.000,00
Ref. 2431 • Area - Braçinho - 22.000m2 R$ 280.000.00

síTiO / CHÁCARA.
ReI. 861 - MolhajMassaranduba- 260.000m' R$135.000,00
Ref. 741 - Rio da Luz - 2 casas c/72m', em alv., água corrente - 6.200m - R$120.000,OO
Ref .1141 - Garibalde - area de 5777m2 com casa R$ 220.000,00
ReI. 1741 - Garibaldi 75000m2 R$ 320.000,00
Ref. 663 - Massaranduba -7lagoas casas. area defesta 238.000m'. R$ 600.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



IMÓVEIS-- .............................................. ··················································�M�E�E�!j�D�2EJ:R�X?o08m
HEN o Corretor de Imóveis
S'l'.EI?ANI CREC114.407 (47) 3371-8851- 9929-0273

•

fL Le0l'l()ldo ,\lé!Oso, N? 88 . jaragu'!.l dO $ú1 +íiq . stefan�b@lbest.�Qtl).b�
• JOÃO PESSOA - CASA 4 QUARTOS
AL\l.MURADA R$ 85 MIL
• AMIZADE - TERRENO COL .MAX
SCHUBERT R$ 20.000,00 SEM ESCR.
• AMIZADE - TERRENO 320 M2 ESCRITURA
R$ 45.000,00
• VILA NOVA· APTO. MOBILIADO COM 3

. QUARTOS R$ 130.000,00.
• VILA NOVA - TERRENO 400 M2 PROX.
PMJS R$100.000,OO
• VILA NOVA - TERRENO 600M2 ALTO R$
55.000,00
• VILA LALAU - SOBRADO 2 SUITES 2
QUARTOS NEGOCIAVEIS
• AGUA VERDE - TERRENOS 400 M2
ESCRITURA R$ 50.000,00
• AGUA VERDE· TERRENO 450 M2
ASFALTO ESCR. R$ 53.000,00
• AGUA VERDE - TERRENO 370 M2

ESCRITURA R$ 40.000,00
.' • AGUA VERDE - TERRENO 700 M2
ESCRITURA R$ 60.000,00
• CENTRO - APTO. MOBILIADO 1 QUARTO E
DEP GAR 85 MIL
• CENTRO - APTO. 1 SUITE 2 QUARTOS

! NEGOCIAVEIS

-1 . PROX. ,CENTRO - CASA 1 SUITE 2
QUARTOS NEGOCIAVEIS
• FIGUEIRA - ÃREA PARA GALPÃO 1500 M2 .

. NEGOCIALVEL
• FIGUEIRA - CASA 2 QUARTOS MISTA

I
PROX. HOMAGO R$ 66 MIL .

• OURO VERDE - CASA SUITE E 2 QUARTOS
• LINDA R$ 85.000,00

.

I . RAU ,CASA NOVA 1 SUITE E 2 QUARTOS

� GAR. CHLIR. R$ 150 MIL- CEF

I' RAU - ÀPTO 2 QblARTOS DEMAIS DEP.
I LINDO GAR. R$ 80 MIL
1

I
I
f
I ,CASAS COM 2 QUARTOS, SALA, COZINHA, BANHEIRO, AREA DE

SERViÇO E GARAGEM. VALOR APARTIR DE RS 80.000,00 . VALOR
.

INCLUI: TERRENO + CASA + DOCUMENTAÇÃO PARA
fiNANCIAMENTO NA CAIXA ECONOMICA fEDERAL .

APARTAMENTOS
Ref 2010 apto 100m2
Centro em constr.
Ref 2017 apto 100m2
Czerniewicz
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,
124.000,OOm2
Ref 3013 Schroeder
12.500m2
Ref 4050 Rio da Luz II
185.000m2 ideal para
Reflorestamento
Ref 4055 Rio Cerro II
870.000m2 ideal para
Reflorestamento
Ref 4057 Fazenda em

Corupá 6.335.000m2
ideal para Reflorest.
Ref 3030 Chácara com

Ref 3014 Sítio 21.765m2
.

A
.

d
Ref 11118120m2 Figueira Sia Luzia LlNDà DE VIVER Ref 1027· 70m2 Schroed r

casa no rruza e

HELIANO
.

ê(Jlffira·\#t�$fniâvefs�/tt: heliano@ímoveisiaragua . .Q..Qm.br
. www.lmoVeIS)Oragua.com.br.

C t·d·"· HELIANO Oribka (47) 8428:-2835orre or, e Imovels Prolocolo2008.24.02.00394 8412-8933 I
1
j

j
I
!

CHEGA E PAGAR ALUGUEL!!!!!

PORQUE FAZER
UMA CARTA DE CRÉDITO COLOMBO
E NÃO UM FINANCIAMENTO
BANCÁRIO????????

* Menor custo;
* Menor prazo;
* Sem juros;
* Parcelas mais baixas;
* 3 Tipos de possibilidades de comtemplação
* Maior administradora do Brasil;
* Garantia Lojas Colombo, 48 anos no mercado;
* Taxa Administração da carta de crédito Colombo
APENAs 0,19% ao mês

* Taxade juros de financiamentos 1.3% ao mês
* Sem limites'de compra de cartas de crédito Colombo,
ao contrário SFH que limita em apenas um imóvel.

Crédito .

50.000,00
60.000,00
70.000,00

i 80.000,00
I 90.000,00
} 100.000:00

j
110.000,00
115.000,00

-

120 ..000,00
.' 130.000,00

Pparc. adesão
1x 1.203,60
1x 1.444,32
1x 1.685,04
tx 1,925,76
1x 2.166,48
1x 2.407,20
1x 2.647,92
1x2,768,29
tx 2.888,64
1x 3.129,36

pare. ( 2 à 150 )
453,60
544,32
635,04
725,76
816,48
907,20
997,92

1.043,29
.

1.088,64
1,179,36

Diferenciais da carta de crédito Colombo:

· Você pode adquirir qualquer tipo de imóvel:
usado, novo, em construção, terreno, sala
comercial, urbano ou rural e inclusive casas

de madeira.
, Pode utilizar o seu FGTS como

complemehto de crédito aumentando o valor
da sua carta. EX: Carta de 100.000,00 +
30.000,00 FGTS = um 'bem no valor de r$
130.000,00

.

· Não é necessário avalista
· 3 rnodalídaoes de comtemplação: sorteio,

.

comtemplação 40% lance, comtemalaçãç
50% lance
· Não é necessário o pagamento do lance em

dinheiro, pois o valor é descontado da carta
de crédito Colombo.
· Um exelente investimento, pois mesmo
somtemplado sua carta de crédito Colombo
continua rendendo ...

I
I
I

EM BREVE TEREMOS OUTRA LOJA EM GUARAMIRIM COM PREVISÃO PARA OUTUBRO A INAUGURAÇÃO
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Salvador Dalí cód.00116.001
Barra do Rio Cerro - 1 suíte + 2

qtos, sacada cf chur., vaga de

garagem. Apartir R$ 110.000,00

Casa Três Rios do Norte 00070.001
Rua: Emilio Butzke, n' 415 AC:140m'

R$ 95.000,00 - 3 qtos, copa, bwc social,
área de serv, coz, varanda, sala, garagem.

.

RS 100.000.00

Casa Três Rios do Norte R$ 98.000,00-
aceita troca - cl 3 qtos. 2 bwc, sala de jantar e

estar, cozinha mobiliada, área de serviço
+ garagem p! dois carros

Casa Centro cod:00004.001
Terreno cl 422m' 4 qtos + dep.c! 91 m'

Frente:12m Lado D:26,20m Fundos:12m Lado
E:30m. Rua frederica Bartel

Casa Ilha da figueira cod:OO 11 0.00 1
Terreno com 380m' R$ 120.000,00

1 suite, 1 qto, sala de estar, coz/copa, bwc
social cl banheira, lav., lavabo, varanda cí

chur, +-130m'.

Casa Chico da Paula
- Cód.00127.001

- Casa alvenaria com

suíte + 1 qto,
cozinha mobiliada,
bwc social, sala de

estar/jantar, garagem.
Área Total - 420m2

�
Residencial Ana Lúcia -

j Jaraguá
! Esquerdo Côd.
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
'" eletrônicos
>.

Res. Juliana Cód. 00094.001
Apartamentos com 71 ,97m2
Com 2 quartos sendo 1 suite

Localizado na Rua Roberto Ziemann,
CZERNIEWICZ

Valor: R$95.000,00

Casa inacabada com 2 suites + 1 qto,
closet, sala, cozinha MOBILIADA, piso
PORCELANATO, escada em granito.

R$ 270.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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CORRETOR DE IMÓVEIS - CRECI 7.146

3370-1788 I 9113-1311

Vende terreno rural com área de 284.600,00m2 em Itopava-Açu
(Schroeder) com plantação de Banana R$ 240.000,00

Vende sobrado
em alvenaria

com 170m2,'em
terreno de

1 :000,00m2, Ilha
da Figueira. R$

140.000,00
(Troca por até

2 imóveis)

Rua Rinaldo Bogo, 780 - Ilha da Figueira - Jaraguá do Sul

luca.corretor@uol.com.br

�

¥.
,. 9974-1915

,�iIi �m���:::c�m�
Creel 9414 mOvelS COMPRA I VENDE I ALUGA

CASA
ILHA DA FIGUEIRA excelente acabamento 2quarÍo� 1 Suite 2 salas. coz, BWC, lavd. despensa, p/elet.
R$ 265.000,00
SCHROEDER 3quartos BWC.d+ Dep.faltando acabamento 42mil.
SCHROEDER centro 4 quartos d+ dep garagem p/2carros 127mil.
SCHROEDERTERRENO 463,25M2 COM CASA DE MADEIRA2,QUARTO BWC,48 MIL.
SCHROEDER 3 QUARTO BWC, COZINHAAREA DE SERViÇO E FESTA 468,96M2184MIL
SCHROEDER Y, ÁGUA DE MADEIRA, TERRENO C/ 450M', 46 MIL.

lERRENO
SANTA LUZIA - Área de 11.000m'. R$ 215.000.00
SCHROtDER 396m2 Prox.marisol R$18.000,00
SCHROEDER.BRAÇO DO SUL- c/ 450m'. R$ 20 000,00
SANTO ANTONIO - c/326m'. R$ 30.000,00 á vista, c/ financ. próprio
SCHROEDER CENTRO - Otimo Ponto Comercial1500m2 R$ 165.000,00
Terreno Água Verde 525m2 R$73mil prox. A UNERJ

""Temos Dutros imóveis " Temos imóveis na região de Joinville

3371-9432Pedro Schiessl Junior
8408-7796/ GREGI 13595
Ronnie Leonel Lux

Rua'Venâncio da Silva Porto, 2??
9653-6690 _. •

Nova Brasília

www.centraiim(}VeISjs.com.�r
i -Apt. Com 3 quartos, churrasqueira,
i ampla cozinha e area de serviço, demais
i dependências, sem condominia. Rua
i Arduino Pradi, n' 851, Bairro São Luiz.
i Valor R$ 600,00
i -Apt, Com 3 quartos, churrasqueira,

Cerro, Casa nova, com I ampla cozinha e área de serviço, demais
exelenfe acabamento : dependéncas, sem condominia. Rua

com 2 quartos e dem;is : Arduino Pradi, n' 851, Bairro São Luiz.

dependências. Pode ser : Valor R$ 550,00 .

financiada R$ 85 000 00 i -Apt, Com 3 quartos, demais

:1-------:--+.::--- ..--:-.=':::41 dependências, garagem, área de festas.

i Rua Alvino Stein, sin, Bairro São Luiz,
: prox. ao CAlC. Valor R$ 450,00 + 1 0,00
i condominia, prédio novo.

i -Apt. Com 2 quartos, demais
i dependências, garagem, área de festas. Rua
: Alvino Stein, sin, Bairro São Luiz, prox. ao
: CAlC. Valor R$ 390,00 + 1 0,00 condominia,

massa corrida, piso i prédiO novo. .

cerâmico, 3 quartos, gar : - Sala comercial, com aproximadamente,
lav., ampla coz/copa, sala i BOm', 2 banheiros, garagem e

laje, rua asfaltada. i estacionamento. Rua AMno Stein, s/n, Bairro
R$ 110.000,00 NEG. : São Luiz, prox. ao CAlC. Valor R$ 400,00.

Excelente ponto correreial,
terreno de esquina ri 3BOm',
+ terreno de 4oom' ri imóvel
construido de 120m', ri 2

esclituras, vende-se área total
ou parcial, na Vila Lenzi.
Excelente irrves1imento.
CONSULTE-NOS

Cod 6022 '- Czerniewicz.
casa cl 150m', cl suíte + 2
quartos, acabo em gesso,
massa corrida, grafiato,
garagem, cnur, e demais
dep. R$ 180.000,00

IMPERDIVEL

* Compressor de ar

* Rompedor de pedras de concreto
* Trator de esteira

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

Consulta
TARO

Saúde, Amor
e Negócios
8412-4890

--- ---

SOLANGE

cód. 6018, Barra do Rio
Cerro, terreno com area de

11.000m'. Ótima
oportunidade. R$

120.000,00 Negociáveis

3370-6370
Carlini isacarlini@hotmail_com

Corretora de Imóveis
ISQle

Ref. 700 - VILA. LENZI - Casa com 303,OOm2, terreno com

450,OOm2 R$ 280.000,00

Plantão de Vendas
9965-9934 CRECI/SC 9.419

9111-8051 CRECI/SC 11.155

VENDE-SE TERRENO
com 30.000m2, próximo a malwee.

Rua Hodwig Hanemann.
R$ 200.000,00

Tina

Florentina Fiedler
CORRETORA DE IMÓVEIS

Creoi né' S839

VENDE-SE TERRENO
com 415m2, na Rua José Teodoro

Ribeiro, fundos.
R$ 25.000,00

(47) 3370-8097 I 9163-4439
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EMPREENDIME
. ,

IMOBILI·AR

IMÓVEIS------�-----

COMPRA-VENDE-ALUGA

.tf

TOS
OS AV. MAL. DEODORO DA'FONSECA, 1698

(EM FRENTEAO REGISTRO DE IMÓVEIS)

NOVOS TELEFONES: 3275-0500 • 3275-0.077 • 3370-0888

CÓD. 29.1 • CASAEM ALVENARIA NO JARAGUÁ
ESQUERDO COM 180m'· PRÓX. A SPEED PNES.

:fOP....
CÓD. 72.1 - SíTIO NA ESTRAOA RIBEIRÃO

GRANOE C/46.000,OOm2•

CÔD. 74.1 • TERRENO NA BARRA £10 RIO
CERRO C/360m"· RUAVIRGILIO PEDRO RUBINI,

ESQUINA CI A RUA LUIZ SATLER

BARRA DO RIO CERRO· RUA ILDOM,R K.

SATLER, PRÓXIMOAMAlWEE MALHAS.

R$ 285.000,00
.

CÓD; 41.1 . EXCELENTE SOBRADO
PRÓXIMOAMALWEE.

cóo. 74.2 - APARTAMENTO NO LAYANE
FERNANDA (APTO 204 C/95m") • SUíTE Cf
SACADA, 2 DORMITÓRIOS, awc, SALA DE

ESTAR/JANTAR, COZINHA, ÁREADE

SERViÇO, SACADACI CHURRASQUEIRA E

. CÓO 153.1 - CASA C/210M' E TERRENO

Cf 600M2 - R$ 350�OOO,OO.

CÔO. (3.1 • TERRENO COM 2 CASAS SENDO
UMA DE ALVENARIACf SUiTE, 2 QUARTOS,
BWC, COZINHA, COPA, AREA DE SERVIÇO,
SALA DE ESTAR E ÁREA DE FESTAS. RUA

BERNARDO KARSTEN.

CÓD. 2.i·APARTAMENTO EDIFlcIO·
ISABELA, CI 98m2• SUiTE, 2 QUARTOS,
2BWC, SALA DE ESTAR/JANTAR, COZINHA

MOBILIADA, ÁREA DE SERViÇO E GARAGEM.
CÓD. 1'4.1 "CASA DE ALVENARIA NO
AMIZADE. PRÓX. AO sAlÃo AMIZADE.

CÓD. 70.1 . TERRENO NA ÁGUA VERDE Cf
,

450m', PRÓX. A IGREJA SÃO JUDAS·

PRONTO PI CONSTRUIR· R$ 80.000,00.

R$ 120.000,00.

CÓD. 96.1-
TERRENO

COMERCIAL NA
VILA NOVACI

1.762,9'1m2 - PRÓX.
AO POSTO MIME.

cóo. 81.1 - TERRENO NA BR-280. ct 6.400m'
Cf GALPÃO DE 1.000m' (PÉ DIREITO DE 6m)·

PRÓXIMO AWEG QUiMICA.

CÔO. 87.1 . CASA NO CENTRO C/126m' E
TERRENO Cf450m'· 3 QUÃRTOS�2 BWC,

COZINHA, SALA DE ESTAR/JANTAR, DISPENSA,
ÁREA DE FESTA, GARAGEM E JARDIM

.• •
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CLASSIMAIS FIM-DE-SEMANA, 13/14 DE SETEMBRO DE 2008

. w""w.pa�cimoveis.co.m.br ....

� Mais de 500 imóveis

.� Mais de 50 corretores

� Mais rapidez emvender seu imóvel

. � Mais comodidade em atendimento'

� Mais segurança e facilidade

COM A CONFIANÇA DE TODAS AS IMOBILIÁRIAS QUE IRÃO LHE ATENDER

Empreendimentos Imobiliários BarraSul
A imobiliária da Barra

GIRASSOL
IMÓVEIS

?"-ISM9
IMóveiS

CRECI2567J
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47 3371.8814
Plantão 9658.6786

�,----------------------------------
� 13 anos
,....
co
,..
-

c
w

Empreendimentos Imobili.ários Ltda. 5
VENDA ALUGA ADMINISTRA

(asa alvenaria
Vila Lenzi
R$ 850,00

para locação

www.parcimoveis.com.br

www.seculus.net Rua Pres. Epitácio Pessoa, 415 ou
.

Shopping Breithaupt - sala 206
Fone.: 3371.8818

01 Quarto:.

- Ed. Nathalia Schiochet(Centro - próx. Anegloni antigo) R$ 400,00
-Ed, Petúnia(Nova Brasilia - próx. LuxAtacadão) cf garagem. R$430,00
02Quartos:

- Apto João Planincheck (Nova Brasilia) 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 cf churrasqueira. R$ 550,00
- Ed. Astral(lIha da Figueira -1 km após posto Per6la) 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$1.800,00
- Ed. Amaryllis(Vila Nova - próx, Panificadora Via Pão) cf suíte. R$ 650,00
Casas:

- Casa alv. (Água Verde - próx. UNERJ) cf 3 quartos. R$ 550,00
- Casa alv. (Vila Lenzi - próx. Posto Cidade) R$ 850,00
- Casas geminadas(Santo Antonio) cf 01 quarto R$ 300,00
- Casa madeira(Chico de Paula - Lot. Firenzi) cf 03 quartos R$ 460,00
- Casa alv(João Planincheck) cf 02 quartos R$ 600,00

LANÇAMENTO

Visite nosso plantão de vendas na sala 206 -

Fone: 47 3371.8818

do Shopping Center Breithaupt
47 9658.6785

.. 47 9658.6784

Residencial Real Parque - Vila
Nova - Apartamentos com suíte
+ 2 quartos', sala, cozinhar 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

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 cm!. (Centro-pr6x. 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. posto mime) R$ 600,00
- Ed. Tulipa(Centro - próx. Beira Rio) c/74m2 cfmesanino R$ 700,00
- Sala Comi (Barra-prox. Ponie daArgi) cf aprox. 100m2, 02 vagas de est. R$1.000,00
- Sala comI. (Nereu Ramos - próx. semáfaro) cf aprox. 100m2 cfmezanino. R$1.000,00
- Salacml.(Guaramirim -lateral Br280) cf aprox. 90m2, cf02 BWC. R$1.1 00,00
- Ed. Bárbara(Centro - próx, Jangada) cf aprox. 200m2. R$1.800,00
- Salas NOVAS (Centro - próx Procon) Diversos tamanhos: de 32m2 a 123m2.

De R$ 420,00 a R$1.600,00
Galpões
- Salacml(Centro - antigaCasá do Computador) cfmesanino de 200m2 R$ 4.000,00
- Galpão Alvenaria (Guaramirim - Próx. Berfirnrc/ aprox. 960m2• R$ 5.000,00
- 2 galpões em construção(Nereu Ramos) cf 900m2 cada. Valoré 7.800,00 cada.
- Galpão(Centro - prox, Banco Brasil) cf aprox. 550m2. R$ 9.500,00
- Galpão(Nereu Ramos) cf 900m2 R$ 7.800,00
Terrenos Para Locação
- Terreno (Chico de Paula, próx. Geração 3000) cf aprox. 350m2. R$ 380,00
- Terreno( IIhádaFigueira - próx. Brasão) 3 mil metros R$1.000,00
- Terrenos (VilaNova - próx. Fórum) cf 1.807m2 e 2.200m2 R$1.200,00 e R$1.400,00.

Ref 1003 - Centro - Ed. Dianthus - Cobertura
Duplex com 3 suites, 5 bwc, amplas salas de estar,
jantar, chusquareira integrada, cozinha, lavanderia, 2

vagas de garagem, área total de 422m2.
R$ 590.000,00 mais fotos em www.seculus.nel.

Edificio Figueira·
Apartamentos com suite + 2quartos, sala de estare jantar, sacada com phurrasqueira.

Ref.1 01 O Centro - Ed. Juliana - Apto - 1 suite + 2 Ilha da Figueira I Residencial -. Maria Alice - Apto novo cozinha, lavanderia, todos com2 vagasdegaragem. Prédiocomelevador, áreadefestas
quartos, demais dep,' sacada, churrasqueira, C/ suíte + 1 quarto, sacada C/ churrasqueira e 2 garagens. com playground. EXcelente localização e condições (Entraáade 40% e saldo em 48

garagem R$138.00n.00 R$130.000,OO vezesdiretocomaconstrut�racomcorreçãodoCUB)
�--------------------------�--------------- ._----------------------�
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47 3371.8814
Plantão 9973.8335

13 anos

�
www.parcimoveis.com.br

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

T

Ref. 2010 . Vila Lenzi - Terreno com 4.585,00m2,
cf casa aprox. 150,00m2 R$500.000,00

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

R$ 98.000,00 Aceita financiamento
bancárioSomente 01 unidade

Ref. 002 - Centro - Casa cf 3 quartos, e
demais dep., boa localização pf ponto

comercial. - R$ 345.000,00

Ref. 020 - Estrada Nova - Casa cf 2 quartos,
2 banheiros, demais dep., 2 vagas garagem,

ampla área de festas. R$120.000,00.

Ref. 0016 - São Luís - cf suíte máster e

closet, 2 qtos, 3 salas, escrítório e demais
dep., área de festas, piscina, garagem para 2
carros - R$ 340.000,00

- Ref. 08 - Estrada Nova - Casas novas

cf 2 ou 3 qtos e demais dep. - a partir de
R$ 68.000,00 com entrada de R$ 8.000
e saldo com financiamento bancário.

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 cinena, salão

de festas.

R$ 315.000,00.
Ref. 22 � Czerniewicz - Casa c/ 250m2, 1 suíte mais
3 quartos, 2 banheiros, 2 garagens, churrasqueira.
Terrenocf1 ;218m2. R$280.000,00.

.
Ref 4000 - Guaramirim - Chácara com 103.240 m2, com sobrado com 3 quartos, ampla

área de lazer com piscina, lagoa - R$ 280.000,00

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

- Ref. 046 - João Pessoa - Sobrado 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 plant-ão de vendas na sala 206
do Shopping Center Breithaupt

Fone: 47 3371.8818
47 9658.6785
47 9658.6784
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M,ENEGOTTI
o AM B L R I .

www.parcimoveis.com.br
e-mail: immenegotti@parcimoveis.com.br Rua Barão do Rio Branco, 545 - Centro

COMPRA - VENDE - ALUGA - ADMINISTRA
5918 - RIO
MOLHA - RES.
VICENZI- APTOS.
COM 02
QUARTOS,
SACADA COM
CHUR., BWC,
SALA, CDZ, LAV. E
GAR. -R$
95.000,00 a vista,
ou entrada +parc.
direto c/ a constr.

5903 - BAEPENDI - APTO. EM CONSTR. -

ENTREGA 11/09 - SACADA COM
-

CHURRASQUEIRA, 02 DOR¥, BWC, SALA,.
COZ, LAVAN E GARAGEM. - R$ 78.000,00 A

VISTA ou ENTRADA + PARCELA.

5930 - RIO CI;RRO " - TERRENO COM
322,00M2 - R$ 20.000,00

5696 - POMERODE • TERRENO COM
412,95M? R$ 50.000,00

5914 - JARAGUÁ ESQUERDO
Terreno com 900,00m2 (18 x 50)

R$140.000,OO
5924 - TRÊS RIOS DO SUl- TERRENO
COM 20.000,00M2 - R$ 250.000,00

TERRENOS
5788·ÁGUA VERDE 450,00m2 R$ 70.000,00
5844- ÁGUA VEROE 450,00m2 R$ 80.000,00
5926· CHICO DE PAULA - 435,00M2 -

R$ 55.000,00
5931). RIO CERRq II 322,00M2 AS 20.000,00
5696- POMERODE 412,00M2 RS 50.000,00
5914-JGuA ESQUERDO 9OO,00M2
R$l40.ooo,OO
5928-RODOVIA DO ARROZ 166.000,00M2
R$ 220 000,00 '

5931-R10 CERRO II 322,00M2-RS 20.000,00
5924-TRÊS RIOS DO SUL· 20.000,00M2-R$
250.000,00
5837-ÁGUA VERDE-14.700,OOM2- RS
300.000,00
5920·GUARAMIRIM· 55.700,00M2 R$
300.000,00
5929-RODOVIA DO ARROZ 372.000,00M2
R$ 495.000.00
5937- VILA LENZI-609,00M2-RS 65.000,00
5938-VILA LENZI 609.0UM2 R$ 65.000,00
S96S·AGUA VERDE-465,OOM2-R$ 62.000,00
5966-ÁGUA VERDE-465,00M2-RS 53.000,00

LOCAÇÃO
CASAS;
BAIRRO VILA LENZI:

- RUA PAULO DOS SANTOS, 75 - VILA LENZI -

PROX. ARENA - 01 sufrE, 03 QTOS. 02 SLS,
COl.. LAV. 03 BWS. GARAGEM 03 CARROS,
CHURRASQUEIRA. SEMI MOBILIADA. TODA
MURADA. VALOR DOALUGUEL: RS1.200.00

CASA EM SÃO BENTO DO SUl:
- RUA ANO BOM, 1380 - 02 QTOS, SL. GOZ.,
BWC, LAV. E GARAGEM. TERRENO BEM GRANDE
COM MAIS 02 RANCHOS-PROXIMO A
C.ORUPÁVALOR DO ALUGUEL: RS 300,00

BAIRRO AMIZADE: ,

- RUA JOÃO. BAPTISTA RVOOLF. 120-
RESIDENCIAL VERSALHESOl SUITE + 02OTOS,
SL, COPA/COl MOBILIADA. BWC,LAV.
MOBILIADA, GARAGEM Pi03 CARROSVALOR DO
ALUGUEL: R$1.200,oo
- RUA ARTHUR GUINTER. N' 80 - SOBRADO - 01
SUITE, 03 QTOS, 02 SL, COPA, COl, LAV, 02 awc E
02GARAGENS-VAlDRDDALUGUELR$970,00
. RUA JOÃO PIERMANN, 395- 03 aTOS, SL, COPA,
COl, LAV, BWC E GARAGEM, CHURRASOUEIRA
VALORDOALUGUELRSB30,00

BAIRRO JGUÁ 99;
-RUARll03, N'4ooE440 -UOT. OUROVERDE-
02 aTOS, SL, COl. LAV., awc E GARAGEM -

VAlDR DO ALGUEL: RS 450.00
BAIRRO ANA PAULA:

.

.. RUA IRINEU FRANZNER, AO LAOO N° 21- 03
eros, SL, COPA, COZ, LAV, BWC. VALOR
ALUGUEL: RS450,00· CASA NOVA
BAIRRO ILHA DA FIGUEIRA:
.. RUA ANTONIO PEORI, EM FRENTE N°23803
OmS,SL,COZ,BWC, LAV E GARAGEM.VALOR
ALUGUEL: R$ 500.00
BAIRRO CENTRO;
-- RUA EQUADOR, 45·ATRÁS DA BORRASCHAS
WOLF- 01 SuiTE + 02 OTOS. SL, COl. BWC, LAV
E GARAGEMVALOR DO ALUGUEL: R$ 900,00

APARTAMENTOS:
BAIRRO CENTRO:
.. RUA MAL DEODORO OA FONSECA· APTO EM
CIMA DA WIERICA02 OTOS, SL, COPA, COZ.,
LAV, BIfIC,GARAGEM.VALOR
ALUGUEL:R$670,00
- RUA MAL DEODORO DA FONSECA- APTO EM
CIMA DA LOJA BEBER-CALÇADÃO. VALpR
ALUGUEL: RS 550,00 + CONO. 100,00 ,01 SUITE
+ 01 aTO, SL. COPA,COZ.,LAV.BWC.GARAGEM.
--RUA GOV,JORGE LACEROA, 310- EDF.STA. LUZIA
01 SUiTE COM SACADA + 01 aTO, SL, COZ.lAIJ.
SACADACOMCHURRASOUEIRA,GARAGEM.
BAIRRO JGuÁ 99:
·RUA JOSÉ MAESTRI, SiN', 02 aTOS, SL, COPA,
COl., LAV, BWC, SACADACOM CHURRASOUEIRA
EGARAGEM. RS 550,00
AMIZADE:
- RUA JOÃO BAPTISTA RUDOLF, 49- A� 07-1J2
COPNCOl, BWC, LAV E GARAGEM. VAUOR DO
ALUGUEL:R$350.00 + TAx.ADE ÁGUA24,88
BAIRRO VILA NOVA:
--RUA ANTÔNIO FRANCISCO DlEMONN - EDiF.
TORRE DE LUNA - 02 OTOS. SL. WPA, COl,
BWC. LAV, GARAGEM - VALOR DO ALU6UEL:
R$600,00
-- RUA GUILHERME C. WACKERHAGEN, 615-
A�604-01 SuiTE + 02 OTOS, SL, COl,BWC,
LAV,02 GARAGEM, SACADA.
BAIRRO CENTENÁRIO:
-- RUA ALFREDO CARUOS MAIER-PRÓXIMO A
WEG II, 01 mo, SL. COl, BWC, LAV. EGARAGEM,
MURADO E PORTÁO ELETRÔNICO
BAIRRO JOÃO PESSOA:
-- RUAMANOEL FRANCISCO DA êOSTA, 250-
- APTO MODELO l-suíTE + 01 QTO,SL,
COl.BIfIC, LAV,GARAGEM, SACADA.
- APTO MODELO 2·02 aTOS, SL. COZ,BWC,
·l.AV,GARAGEM, SACADA.
BAIRRO TlfAMARTINS:
.. RUA766· ADELAIDETOFFOL
03 OTOS, SL, COZ, BWC, LAV, E GARAGEM. VALOR
DOALUGUEL:RS350,00 + 50.00COND.

KITINETE:
BAIRROJARAGUA ESQUERDO-RUA ELEONORA
SATLER PRAOI· KIT. N"01- 01 QTO, SL. Cal,
BWC. VALORALUGUEL: RS300,00 +ÁGUA

SALA COMERCIAL:
- BAIRRO VIEIRAS AV. PREE WALDEMAR
GRUBBA, POSTO BOGO & BaGO, SLS (01 à 08) da
(renteR$600,OO· SLS(07,08E09) R$5oo,00 .

. BAIRRO CENTRO - CENTRO COMERCIAL RUA'
PROf. MARINA FRUTUOSO - PROX. SUP.
ANGELONISALAS COMERCIAIS - VÁRIOS
TAMAMNHOS.
- 'BAIRRO ILHA DA FIGUEIRA: SUA RINALDO
BOGO.N'216-29M'- R$380,OO
MfJ'.ãQ;
BAIRRO ILHA DA FIGUEIRA:
- RUA GABRIEL OESCHLER, N° 150 - GALPÃO
COM 300M2 - 02 BANHEIROSVALOR DO
ALUGUEl: R$2.000,00
li!lIIDl.Q;
- BAIRRO ILHA DA FIGUEIRA 1.200m2 - RUA
JOSÉ THEODORO RIBEIRO, LT 36 e37-
RS 600,00 + IPTU
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3370-0022 'p�'. bwww.arelmoveiS.com. r

Rua Max Wilhelm, 729 - Baependi
prisma@prismaimoveis.com

2263 • BARRA DO RIO MOLHA Casa Padrão 200m'
terr. 569 m' • 4 qtos, 2bwo, Copa, Coz. Lavand, Garag,

R$16tf,000,00

2277· ESTRADA NOVA - BR·280 Galpão
Terreno 7.300,00m'
consune-ncs

2274· Chácara 20.580,00m2
R$ 60,000,00 ÁGUAVERDE

2232 Galpão 119,00m', Terr. 364,00m' R$110,QOO,00.

WWW.PRISMAIMOVEIS.COM

TERRENOS

AMIZADE
2210 • Terreno padrão 1.633,OOm' R$ 170,000,00 Aceita
proposta .

. JOÃO PESSOA
2285-Terr, 620,00m' 26m defrenteRSll 0.000,00
TlFAMARTlNS
2229·Terreno 325m' R$60,OOO,OO.
APARTAMENTOS

2225 • VILA NOVA· Apto, Ed. Capri II - Apto. com 1 Suite,
2 quartos, Sala de estar I jantar, COl, lavanderia!
sacada com churrasqueira e 2 vagas na Garagem,
Piscina Prlvativa. Área de festas, f>layground.

R$265,OOO,OO
CASAS

2286 -casa em Conlrução VILA NOVA 306,00m' terr. 850,OOm'
1 qto, 2 suites, bwc 2 vagas de garag.em Con.ulte-nos

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

Consulte-nos outras opções

REFLORESTAMENTOS

REGIÃO ALTO VALE CATARINENSE

AREA 1, - S7.S00m' - PinusNeg, • Plantio 2006

AREA2· 249.200",'· Pinus/Plnus > Plantio 199512007

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

AREA 4 - 906.500m' - PinusIVeg, - Plantio 200312006

AREA 5 • 382,50001' - PinusNeg. - Plantio 2006

IMOBILIÁRIA

BarraSul
A imobiliária da Barra

!tt\Chave,
WOLFEPAR EMPRÉENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LWA,

..r"".

���f.ª
ReoJ,za AI'.UA_f

.

N
. PIAZERA

Corretor de ImóveiS

ICRECI4936

.IIÍIIIIII
Empréendimentos Imobiliários

?rflSlVIa
__o -�

! M CI, 'V e , 55 .

CRECI2567JGIRASSOL
IMÓVEIS
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COMPRA· VENDE· ALUGA· ADMINISTRA·� 30SS�0900
Plantão 9987-1004

VIEIRAS . UlTIMAS UNIDADES· Sobrado geminado cf 2
GALPÃO em GUARAMIRIM de aproximadamente 1.000m' suítes, 1 qto, 3 salas, COZ., bwc,lav., chur. e gar. Área total
eterrenode 50.0QOm'. Valor a combinar. R$1.500.000,OO construída 170m'

CZERNIEWICZ - CASA ALTO PADRÃO 1 suíte cl
closet. 2 quartos, 2 bwc, 2 salas, escritório,

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

imóvel como parte do pagamento

* Sobrados Geminados no Bairro Vila Lenzi a 2km do
Centro, com 1 surte, 2 quartos, sala, cozinha,lav, gâragem,
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.
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FELINE
CÂMBIO
AUTOMÁTICO
TIPTRONIC

CLASSIMAIS
,

FIM-DE-SEMANA, 13/14 DE SETEMBRO DE 2008

PEUGEOT 206 HB

'""
1.6L 16V FLEX SP

R$43.990,
- Freios ASS
- Ar-condicionado digital
- Direção hidráulica
- Sensor de chuva e muito mais

ÚLTIMAS UNIDADES

Strasbourg Jaraguá do Sul - (47) 3274-1900
Rua Reinoldo Rau, 414

Blumenau - (47) 3331-4500
Itajaí - (47) 3344-7000

Brusque - (47) 3396-8661
Rio do Sul - (47) 3522-0686

CAEP· - Central de Atendimento Especializado Peugeot: OBOO 703 2424 - www.peugeot.com.br Peugeot usa e recomenda lubrificantes TOTAL.

Neste Sábado e Domingo no Ginásio Arthur Müller - Mega Feirão Strasbourg de Novos e Seminvos - das 9h até às ISh.

gBANCO PEUGEOT

Segunda a Sexta das 8h às 19h. Sábado das 9h às 13h. www.strasbourg.com.br DIRIJA ESSE PRAZER

lin�a Peugeot 206 HB Feline 1.6L t6V Flex Automáticoü., OS pertas - Ar(ondicicnado Digital 'M Oirtç�o Hidráulica - �nsor de i!uminaç�o c sensor de chuva ._ Vidros e {rav;u elêtricas - faróli de. neblina - Roda� de liga Im ... freio1 ASS - Relrovi1om elétrico1- Ano/t1orlelo.: 08/08 o,, Pintura sólida .... frete lnduse -

Valor tabela de R$ 49.950,00 - Valor promocional a partir de R$ 43.990.00 com RS 5.960.00 de oonlll jà indulo." OJ unidades em esteque nas Concessionárias Sirasbourg. Peugeot 106 WI feline 1.6l16V Flex Automático - 05 ponas - Ar Iendiriorade Digital- Direção Hidráulica - Semor de iluminação e sensor de�

chuva - Vidros e travas elêmcar-. farois de neblina - Rodas de lip leve - Freios ASS na renlo Automãuca" Retrovilores elétricos - AnolModelo.: 08/08 - Pintura sêlida - fille Incluso - Preço público promocional sugerido para vendá â vista; a partir de R$ 46.990.00 na vmâo Automàtica e RS 43.990,00 na venia
Mecânica - hteque nas (onmsionária Sirasbourg de OJ unidades na vtn30 Automática e O) unidades na veaãc Mecânica. Peugeot 301 HS Pack 1.6 Mecânico· Teto solar elétrico - Rodas de ligaleve 1ft - freio! ASS - Air bag duplo" Ar cmdirionadu - Direção Hidráulica - Iemputader de bordo· CD player HP3farois de neblina- AnoJ"'odelo: 118f09" Pintura metilia. - Frete Indmo - (om financiamento em até 12 pagamentos pelo Banco Peugeot na modalidade leasing. Yeiculo Pronta Entn!ga nas Conceuionirías Stmhourg -15 unidades em estoque nas concessionánas. prazo de vigê.ncia da promo�ão de 03/0912008 até o
dia 30/09/1008, ou enquanto durarem o� enoque�.lmagens somente pm fim ilustrativos. Promoção válida de 0]/0911008 atê o dia 30/0911008. Para m4is informações sobre preços e condiiõM especiais, ronsulte a Rede de (oncmioninas Peugeolligue pua0800.703.2424 011 acesse www.I!lCUlelfUCorpo.com.br.
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PENSOU EM ACESSORIOS?
*'"

-

TUDO NU SO LUGAR•••

TRANSFORMESEU HATCH NUM rAN PROTETORES DE CAÇAMBA
(360 LITROS DE CAPACIDADE) RACKS PARA TODAS AS PICK UPS

Para todos os modelos de

1veículos. Plck·up e automóveis :;.';.=!s
.'

VEíCULOS-�----------

II

I
acessórios autom os

-Rua 25 de Julho, 300 Vila Nova - Jaraguá -do Sul

Fone (47)3372 2900
_

SUA AVENTUR COM SEGURANÇA.
RACK E BAGAGEIROS PARA TODOS OS MODELOS

'QOfQÔ,
de ace
automotivos:
Alarmes
Travas
Vidros

ENGATESDE
CARRETAS

PARA TODOS
OSMODELOS

> l

SANr:O
ANTÔNIO

/ Sua aventura
pode ter muitos
destinos...

...

masso·um

ponto
de partida!
Crie seu
estilo comPROTETOR

FRONTAL ... .

acessorlos

off·roadESTRlaos· _
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------------�vEícULOS

TINO AUTOMÓVEIS FI::r

e: 33i3�1387 / 3373·1387
Rod. BR-280 km 60, sin - Imigrantes - Guaramirim

CONSULTE·NOS
SOBRE CARRO Okm
DE TODAS AS MARCAS

Consulte outros carros
f!NDliEIU www.tinoautomoveis.com.br

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
COMPLlCD/RLL

BELINA GLX OH 1990
BIZ ES 125 2006
BLASER BLX 2.2 GNV 1998
CELTA SUPER 2005, LOT, AO, TE, AL
CLIO HATCH 1.6 SI 2001
CORSA SEDAN CLASSIC 2004
CORSA WIND 1995
CORSA WIND 4P 1999
CORSA WIND 1996
COURIER 1.4 1998
COURIER 1.6 2004
ESCORT 1.81995
ESCORT 1.8 ZETEC 19997
ESCORT GHIA Cf AC 1989
ESCORT XR3 1987
FIORINO BAU KIT GNV 2001
FIORINO BAU KIT GNV 1991
GOL CITY Cf KIT GNV 2005
GOL PLUS 1995
HONDA TWISTER 250 2004
JEEP FEROZA 4X4 1994
KA 1998
PALIO 4P 1.6 1998 COMPL
PAllO EX 4P VElTE 1999
PALIO WEEKEND 1.5 AR 1997
PREMIUM 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
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vEícULOS------------

. .

"AS IMAGENS SÃO DE CARATER ILUSTRATIVO A PROMOÇÃO PODE SER REVOGADA S
STE ANUNCIO VENDAS DEPENDEM DA APROVAÇAO DE CREDITO OS ITENS ACII;M

...

...
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------------vEícULOS

Corsa 1.4 Hatch
Premium Econoflex - 08/09

4 Portas, Ar, Direção Hidl'áulica, eTrio elétrico.

à vista R$ 37.990,00
TaxaEspecial O,99�

"

• 2008, cor preta, 49.500,00Okm, completo,
emplacamento grátis.

'2004, cor branca, completo.
'2007, cor cinza, completa.

'2007,1.800 km rodados.

'2007, cor preta, ar condicionado,
trava e alarme .

• 2006, cor prata, completo.
• 2002, cor bege, bancos de couro, completa.

LinhaMeriva
Flexpower·2008
R$4.000,00
Taxa Es�11 0,99;

'2004, cor preta, completo.

• 2004, cor bordô, completo.

• 2006, cor branca, LOT, ar quente .

• 2008, cor branca, bancos de couro.
teto solar, completo .
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TEMPRA 2.0 IE, 4p, 95,
AZUL,COMPLETO

VERONA GL 1.6, 94,
AZUL, COM OPCIONAIS

RENAULT 21 SEDAN,94,
COMPLETO+GNV

L200,4X2,PRATA,94.
DIESEL, COMPLETA'.

ESCORT GL 1.6, 94,
PRATA, .coM OPC10NÀIS

.

TIP01 i}, 4PTS, 9í( _

: CIVIC 4RTS, ,93, -

_ .,PRATA,C:OMPLFFO Í/ERMELHQ COMPLRO

I'

VEícULOS------------
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-------------vEícUlOS
www.giovaneveiculos.com.br
Rua Bernardo Dornbusch, 330 - 3275-0045

" Entrada Clube 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 + DH 01
CORSA WIND 4P 00
CORSA SEDAN 00
Gal G4 2P ar + opes 06
Gal SPECIAL 04
GQl 1.6 POWER campI. 03
Gal SPECIAL 01
Gal CLI 1.8 + COURO 96
PAllO WEEK. Advent 1.8 06
PAllO WEEK. 1.5 campI. 99
PALIO EO 4P ar + trava 98
ECOSPORT XlS 04
FOCUS Gl campI. 05
COURIER 1.6 07
KAOO
FIESTA 1.0 4p 97
ESCORT 1.6 campI. 01
ESCORT GLX campI. 97
ESCORT ZETEC 4P OH 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 COMPL. 99
CLIO SEDAN 1.0 16V 04
CLIO EXPRE. 4P 1.6 06
CLIO 2P 04
CLIO 1.0 campI. - 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

TEMOS MUITO MAIS OPÇOES!!!
CONSULTE-NÓS

ZAFIRA CONFORT 2006 MERIVA 1.8 2004 COMP. + GNV PALIO 4P FLEX 2007 C. AR

IMÓVEIS I"

Grupo t3��t 30 Anos
PARA VElcUlOS

CRÉDITOS I 70
MESES

13.15700 21991'Agora talDbeDl
consõrclo de iiiDlõveiiis 15.350,00 256,56

17.543,00 293,22........

MESES

g..

MESESCRÉDITOS 19.736,00 329,87
21.92800 3665130.000 '00 39560 327,02
25.42000 4248835.000,00 46 .... ,53 38 .... ,53
28.6940040.000,00 527,47 436,03

50.000,00 659,34 545,04
60.00000 79 .... 20 654,05
70.000,00 923,07 76306
80.000,00 1.054,94 872,07
90.000,00 1.186,81 981,08
100.000,00 1.318,68 1..090,09

"
"

. " \ b 'l--;:""}f< ,'. -. : t )"- �� r �
� \. �

w .�:<I�"" , '" '. I .. ""","'''�' 'f!(f''"' ,¥ � '\
•

> .' , " \, � ...¢ " ,,"�
�, � , "" "" "

�"E"�d:��ço(R�a Joã�'Januário Âyroso, �·O ����f�\(i3-. j;;'�g�'ã Esquerdo -'Jaraguã d� Sui - Fone: 3371-8153 I 9186-7223
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BLUME.NAU
3144-3144

ITAjAí
3341-3341

jOINVILLE.
3145-3145

jARAGuA D..OSUL
3274-0000

Financeira
RENAULT

Irl'I O CORREIO DO POVO
-.:.I FIM-DE-SEMANA, 13/14 DE SETEMBRO DE 2008 VEíCULOS�����������-

PARA GANHAR A GRAVE, pI I;tM AUI.J:N'HO .NA
CONCESSIONÁRIA. RARA GANHAR O L,OGAN, D,Ê 'IRÊ'S.

PROMOÇÃO
PORTAS
ABERTAS

Girou, Ligou, Ganbou:
De 12 a 16 de setembro,
passe numa ccnceasionária, preencha o cupom
e pegue sua chave. Se o carro ligar, você ganha
um logan. São 5 Renault Logan zerinh02•

Oferta válida para linha Mé ane, Scénic. Clio e Kan 00.

LINHA MEGANEIl
----�----

CUD SEDAN PLUG
1.0 16V 2008

-----� -----

a c • N J C Id
1.616V 2008 TRÊS ANOS DE GARANTIA

a partir de:

R$57.990,o°4
• Freios ASS • Direção elétrica
• ANloodicíonadp • Air bag duplo R$38.990,ooa

• Al'-condh::iOOado • Direção hidráulh::a
• Air bag dUplQ • Travas e vidros elétricps.

r, ,<,,!!

fabricado� ::ill
noBRASIL

f1 J Veja o regulamento da promocão nas Ccnceesionéries Renauft partíclpenres ou no site www.remiult..com.br. Verifique 05 hcré-lcs da funcionamento das ccnceselcnéries partícípanses de sua cidade, {2} Os Renaultlogan Authentique 1,Q 1SV Hi-Flex a serem premiados não sãc os veiculos expostos nas
concessíonartas. mas-semelhantes, que serão pcsteriormerae entregues aos ganhadores. {a} Financiamento pelo coe (Crédito Direto ao Consumidor), com 60% de entrada mais saldo em 12 vezes mensais fixas para a linha Clio Hatch e J(angoo� ScYlo de entrada mais saldo em 18 vezesmensais fixas para
� tinha C1io.Sedan e 500/0 de entrada mais saldo em 12 vezeemenseís fixas para a linhaScénlc e Mégane. com juros de 0% a.m. e 0% e.a. + IOF + RS 3,40 por lãmfna do. boleto bencàrto. FinanclamentoBenaultatravés daCia, de Crédito, Financiamento e InvestimentoRenàult do Brasü Crédito sujeltQa analise
e aprovação de cadastl"CI. Trota çle Abertura de Crédito (TAG) não inclusa. Consulte cs preços e es estoques de veiculas na sua Concessionária Renault. Estoques limitados. As condições acima nee eêc válidas para a linha togan, veículos utilitários e ¥efctllos com faturamento dír�to pela Renault doBrasil.
(4) Preçc ã lJis�a,válidoparaScónicSlKids 1.61SVHi-Flex, na corbranca glacier e com frete incluso. Estoque; 10 unidades. (51 UnhaMégane com 3 anos de garantia ccndicienadusaosterrnose condiçõesdoMauoal deGaraotia eManutencão. (6)Preço àvlsta.Válido paraCljo Sedan SLPlug 1.0 16VHt-Flcx. corn
pintura sólida effete incluso. t;st:oqu�� 10 unidades. Promoções e ofertas válidos de 12 a 16/9/2007 � limitadas aos estoques distribuídos nas Conceeslcnértes Renault.lmagensmeramente ilustrativas. Alguns itensmostrados eycumenclonados sêo opcíonets e/ou a.cessórios elou referem-se a'versões
aspe<:ffjcás,Pres.",. a vida, Ci�tos de segurança em conjunto comair bags podem salvar vidas, Cart Aut. SEAEjMFn'06/0101 /2Q07 •SEAE/MF n' 06j0102/2007, Empresa autol'izad.:Companhia da Crédito, Fí�.nci.mantd e .investimento Renault do Brasil. Empresa aderente:Ran.ult do Brasil $A.
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------------vEícULOS o CORREIO DO POVO n
FIM-DE-SEMANA, 13/14 DE SETEMBRO DE 2008 ...

Promogâo ''Você PodeComprar um Iilrd Zero" (válida até 15(0912008 ou enquantu durareni os estoques): Ford Ka I.Dl Flex 2009 (cat KBA9) a partírde R$ 26.190,00 à vista. Ford EcoSport XlS 1.el Rex 2008 (cat2831) a partírde R$ 51.990,00 à
vista. Ford Ranger Sport 4x2 2.3L Gasolina 2008 (eat. G723) a partir de R$ 51.990,ooà vista. Toda linha Fiesta 200s com pre� de nota fiscal defábrica. Ford Fusion (cat FUla) a partii de RS 83.620,OO·à vista au financiado na modalidade Leasing

.

com 50% de entrada e pagamento em 24 parcelas sem juros. Na compra de um Ford Fusion o cliente poderá receber um bônus de 60.000 pontos no cartão Fidelidade TAM. Para saber mais informações sobre o regulamento do Programa Fidelidade,
.

acesse www.tam.com.br. Consutte o regulamento da promoção "Fusion nas Muras" no site www.ford.com.br. O regulamentu do Programa Fidelidade está disponível no site www.tam.com.br. Valores para pintura sólida e frete incluso. Toda linha
de automóveis e pick-ups Ford com' zero _de entrada, financiamento na modalidade leasing em 60 meses com earência de 120 dias para p,agamento·da l' paréela, taxa de jumS1l partír de 1,52% a.m.. - 19,84% a.a. através do Programa Ford Credit
e Custo Efetivo Total {CET) a partir de 1,59% am. - 20,84% a.a. também através do mesmo Programa Ford Credit Não abrangem seguro, acessórios, documentação e serviços de despachante, manutenção o� qualquer outro serviço prestado pelo
Distribuídor. Sujeito à aprovação de crooito. Estas condições de financiamento podem oscilar de acordo com a região e o peml de crédrro do consumidor. Estas ofertas não abrangem os veículos destinados a locadoras, auto-escola, autarquies e

órgãos públicos, táxi, test-drive, transporta de passageiros ou qualquer outramodalidadede venda direta. Ford EcoSport vencedor da Categoria Utilitários Esportivos da edição 'Qual Comprar - 200s' da Revista AUto Esporte, publicação de n" 516
veiculada em Maio de 2008. Fetosmeramente iluatratives. As informaçÕBs e ofertas nesse anúncio substituem e invalidam o anúncio publicado em 09/09/2008.

VIVA O NOVO
••••,

.

.

�
Seguros ford

CARTÃtlFOHD UNleARD. SOLICITE JÁ O SEU.
Acumule até R$10.000 am descontos na compra de S8r Iilrd Zero.
C3i>i1als"eQÍÕIlS I1lOIlUpolilanas; 4004-1960 I DIIIIl8is localidades: 0il00 1281960.

Ford Empresas: (11) 4174.3929
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� �1ijfJ�íJ(OOID
wwwmarcoüamuííímarcas.com.br

TODOS ANUNCIAM

AGORA,
•

oi I
.....�11....

É SÓ AQUI.
VENHA CONFERIR.

'Faça-nos uma visita, temos mais
de 500 veículos a sua disposição.

. PROMOÇÃO £!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

Fiesta branco 2001 básico
R$ 15.500,00

corola prata 1998 completo
R$ 20.500,00

GM d20 custom 11990 vermelha diesel completa R$ 33.000
Dakota sport 3.9 2000 preta gnv completa R$ 36.000
Tempra 2.0 16v 1996 prata gaso completo R$13.500
Brasilia 1.8 1975 roxa álcool ve, R$ 8.000
Monza gls 1996 cinza gaso completo-ar R$13.000
Biz 125 es 2006 azul gaso R$ 6.000
Caravam comodoro 1989 azul álcool básica R$ 6.500

o Corsa classic 200,4 bege gaso completo-ar R$ 9.500 + 47x R$ 509,00
Astra hb 4p advantage 2007 preto aillgaso completo R$ 44.000
Yamaha dt 180 1991 branca gaso R$ 3.300
CG 125 titan ks 2004 azul gaso R$ 4.200
Fiesta 1.0 1997 azul gaso básico R$ 13.800

-'Ja,raguá do
o

Escort glx 16v 1997 vermelho gaso R$ 6.500+ 31 x R$ 440,00
Caminhão VW 1986 cinza diesel R$ 55.000
YBR 125 k 2005 vermelha gaso R$ 4.000 ,

Tipo 1.6 ie 1995 cinza gaso completo-ar R$ 8.500
o

Fiesta 1.0 1998 prata gaso ve, te, financiado
o

Chevette se 1987 azul alccol básico R$ 5.735
logus gls 2.0 1994 branco gaso completo R$ 10,500
Fiesta g,I2000 branco gaso aq, dt, R$ 15.500
CG 150 titan ks 2905 azul gaso R$ 5.000
CG titan fan 2005 vermelha gaso R$ 4.300
Tipo 1.6 ie 1995 branco gaso completo R$ 9.800

o

Yamaha ybr 12sed 2002 preta gaso R$ 4.000
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o CORREIO no POVO mFIM·DE·SEMANA. 13/14 DE SETEMBRO DE 2008------------�vEícULOS

It.V. Veiculosl
Av.Prefeito Waldemar Grubba N° 4286· Centenário 3371-1743

Av. Pref. Waldemar Grubba n" 3841
Centenário' auto-facil@uoLcom.br

(47) 3372 - 0011

KIT SPORT PRE SOM FN

METALICO.

PAllO flEX - 4PTS OK 08 AG
"OH VE TE LI DT KIT GELEB.II

UNO FIRE ro 02 AO DT lT

080KAUDTLT

ANTES DE COMPRAR SEU CARRO NOVO•••

CONSULTE·NOS
(47) 3370-3015

BLAIZER EXC � 4PTS 98 4.0
Al AC OH VE TE RE or LT

'"

Rll FN BE COURO GNV

MERIVA CD - 4PTS 1.8 04 AC
OH AB2 ABS Al VE TE RE FN
DT LT Rll

CELTA SPIRIT· 2PTS i.O fLEX
06 AL AC TE DT LT

CORSA JOY 4PTS 1.0 AD DT LT

CLIO PRIVILEGE 4PTS 1.0 16V 03 AC DH KAGl- 2PTS 1.0 02 AD DT LT
AB2 VE TE DT LT RLl CO FN 206 PRESENCE 1.4 06 AC DH VETE DTLT

MERIVA JOY 4PTS 1.8 FLçX 06 AC OH
ALVE TE OT LT

PAllO FIRE 4PTS 1.0 FLEX 2009
CELEBRATION 2 CELTA LlFE 2PTS 081,0 AO DT LT

MERIVA - 4PTS 1.803 AL
AC OH VE TE DT LT

SIENA FIRE C4 -to FLEX
07 AL TE VE DT

fiESTA PERS - 4PTS t.n 06

Al AO TEDT LTZAFIRA 4PTS 01 2,0 Ae DH Al RE VE C4 VIR 2.0 16V 07 ACD OH AL AB4 ABS VE

TE DT LT RLL PE FN TE DT LT RLL FN CD CB Sen, Farol e Chuva FIESTA PERS 4PTS 1.0 05 DT LT VE TE
PICASSO GLX 4PTS 2,0 16Y 02 AC OH

AB4 VE TE RE CB CO RESTA PERS 4PTS in 04ALAQTE DTIT PE

,

"'�' ," ""Ruàj�?residente Epitácia'Ressoa 570 t sala 02 � Jaraguá 'do Sul --$0
- - .

,-" . ' . , - -' -
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3372-2222

Av. Getúlio Vargas, 712 - Centro

É.ASSIM
QUE EUVOU.

Com:
• rodas de liga leve-
• freio a disco
• partida elétnca-e
a pedal _

• indicador digital
de marcha
• marcador de
combustível

KANSAS 150cc

Com:
• rodas de liga
leve
• freio a disco
• partida elétrica
ea pedal

Jaraguá do Sul - se
Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 657 � (47) 3370-1737 ...""'"."' ....

Lâmpada
Diamond Vision

I

(efeito xenon)
A partir de

R$ 165,00

Guairão
36 ah 'R$ 69,90
45 ah R$ $5,00
60 ah R$ 120,00
70 an R$ 138,00
80 ah R$'150,OQ
150 a h(c;mj���; R$ .285,00
170 ah(CaminhãO) R$ 332,00
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r de ter um
• •

IVI
itouu

utomáticol

SrJbba, 2120 I Vila L�lau í47 3370.48(10
, . '-r�L _--";<
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- Vida
- Acidentes pessoais
- Marítimos

Caminhõesa partir de
.

-vEícULOS------------

WIN 110 FLASH 150

Consórcio

BreitkoAGORA EM
JARAGUÁ DO SUL

ACELERA SUA VfOA

Jaraguá do Sul (47) 3275-1012
Blumenau (47) 3035-3766

FREIO A DISCO
CÃMs<O SEMI-"'IJfOHÁ1IÓ"
PA1.íIDA aURlCA
PNNF.t COMPlETO
SUPER fCÇlNOM1(,A

MOTOR t50 cc COM. REDUTOR DE
FARnDA EL�RlCA EA PE;DAL
PAINEL COMPLETO COM INOICAOOR
INDICADOR. OS COMBUSTtVêl
FRE'fOA.DISCO

RlliD
CORRETORA DE SEGUROS

"A OpçÃO CERTA EM, SEGUROS"

Trabalhamos com as melhores companhias de seguros nos_ ramos de:

- Automóveis
.; Residencial
- Empresarial

702,60
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

VISITE UMA DE NOSSAS FILIAIS

Filial Jaraguá do Sul
- Av. Getúlio Vargas, 184 - Centro - Tel.: (47) 3275-6931 I (47) 3275-6932 www.finasa.com.br
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.

Vai comprar ou trocar
. seu carro ??? ..

. Por que não vem aqui?
...

AUTOMÓVEIS
..

.

Temos mais de 1 00 OFERTAS

E a MENOR prestação da cidade
.

CONFIRA.� ..
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cCD)�[p) o CD)WJ
�� c:.a;m �!lD�[;ID 3372-2271

Auto Elétrica • Som - AI
Carburação �'

- Injeção Eletrônica
� Mecânica Diesel

VENHA CONHECER NOSSAS INTALAÇÓES

PROMOÇÃO K,T DE FÉRIAS

d�Pagamel
*1. *'1 dê R$ 62,45

- Jaraglla d9 SUl - Em frente Guto Pescados

�-----------------------I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I,
I
I

Financiamos: I
*' Carros Caminhões à partir de 1976 I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Refinanciamos:
* Carros a partir de 1990
* Carros a partir de 1980

Sycred
Financiamento para veículos:
* A partir de 1997 até 60x
* A partir de 1994 até 48x

FINANCIAMENTOS

Financiamos veículos
de particularesFone: (47) 3055-3400

r Correspondente Bancário:
,

.

I
� Rua Reinoldo Rau, 60 - Sala 02 - Centro

I I511"q]aycoval � BANCO PAULISTA Market Place - Jaraguá do SúI- sc I
._-----------------------

13e14
setembro
Sábado e Domingo das 9h às 18h

no Ginásio ArthurMüller
em Jaraguá do Sul
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__� VEíCULOS o�C�ORRE_I�O�D�O�PO�¥O_
FIM-DE-SEMANA, 13/14 DE SETEMBRO DE 2008

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL, NÃO PERCA ESSA CHANCE!
As opções abaixo com desconto em folha, para sua tranqüilidade, agora também na Golden!

Empréstimo para:
- Servidor Público
- Servidor Estadual
- Servidor Municipal Jaraguá do Sul
- Servidor Federal
- Funcionários de Correios e C E LESC
- Empréstimos Aposentados e Pensionistas INSS
- Empréstimo para pessoa física com cheques

Rua _Ex�. A�tônio Car_los Ferreira, 850 - SL 01 Nova Brasília 3370 6261E-mail: financlamentos@lbest.com_br -

Venha conferir nossos seroiças!
(047) 3376-0251
Rua Ângelo Rubini, 900

Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul - SC

Não passe aperto,
passe na Cifra.
CRÉDITO RÁPIDO

�� •�
SP�IADO

COMPRA - VENDE - FINANCIA

Confira Nossas Cartas Contempladas
Utilize seu FGTS e saia çio aluguel!

CARTAS DE CREDITO

Créditos Parcelas
R$10mil R$ 89,00
R$20mil R$ 180,00
R$70mil R$ 625,00
R$100mil R$ 892,00
R$150 mil R$1.071,00
R$190mil R$1.650,00
Fones: (47) 3222-2853/9980-1928
www.realconsorcios.com.br
sac@realconsorcios.com.br

Fale online
gibacont@hotmail.com

Financia .. Com.pra - Vende .. Troca

(47) 3273 ..6600 I 9973-8966
Exp. Antônio Carlos. ferreira, 920 - N, Brasília - Jaraguá

o>�:::::
"

Ar? ".{l\'
'

."

AnoiModelo 2008, Gasolina, Ar
condicionado, Direção hidráulica.
Vidros, travas e Retrovisores
elétricos. Limpador e desembaçador
traseiro, Rodas de liga-leve, CO
player, Faràis de neblina.

Ano/Modelo 04/05, Cor Prata,
Gasolina, Ar-condicionado Digital,
Direção Hidráulica. Vidros
Retrovisores e Travas Elétricas,
Alarme, Rodas de Liga-Leve, Faróis
de Neblina. Air Sag II, Freios ASS,
Oesembaçador Traseiro, CO Player
pi 6 Cd's. Piloto Automático.

Ano/Modelo 2008, Cor Cinza, Ar
condicionado, Direção hidráulica,
vidros e travas elélricas, rodas de
liga-leve, tarots de neblina, limpador
e desembaçador traseiro, Kil Sport

*
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c SllVlAIS FIM-DE-SEMANA, 13/14 DE SETEMBRO DE 2008

INFORMÁTiCA I TECNOLOGIA

VENDE-SE
< RESTAURANTE COM

CLIENTELA
FORMADA E
ENTREGA DE
MARMITAS NO

BAIRRO BAEPENDI.

TR: 3371-2268

CARTUCHOS ORIGINAIS
COMPATíVEIS

E REMANUFATURADOS

DISK CARTUCHO
entrega gratuíta

(47)3370-0005 (47)3371-7605
Filial: 2° Piso Shopping Center Breithaupt

Atendimento especial até 22h

Domingos e Feriados sob consulta

Show Bar
encontro eos amigos e Casais

ShOW I>e street> tese.
com mais lie 15 mUlheres

Horário de atendimento
a partir das 18h,
de Segunda à Sábado

Rua Joaquim Francisco de Paula, 105
. Chico de Paula

Tel. 3273-2347 I 8853-9716

apenas

Matriz: BR 280 km 69

(Em frente' Posto Marcolla)
E-mail: jetprint@netuno.com.br

�t
.�'�
NJ(�OIAI

•

Idiomas
Inglês/Espanhol
Profissionalizantes
Secretária Adm.

..

"

Ass. Adminslrativo R$ 59,90 -20%=
.

RJI./ Opto. Pessoal
.

R$47.90 mensais

Vendas

Recorte este anúncio e

leve até a escola YES
JA ERDO

de

Iquer
..........� .....

,.,�
R$49,90 -20%

.

R$39.90 mensais
v,

Informática
BásiooJAvançado
Especificos

Manutenção de
Micros

R$69.90 -20%
R$S5,90 mensais

C!l!WJJ1iID ··'M TUDO'�tMTE ·

apenas
)IS 1.449,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



----------PRODUTOS & SERViÇOS

NOTEBOOK ITAUTEC W7645
INTEL CELERON MÓBILEM550 1.73Ohz
1024 MB DOR2 / OVD-RW / HO 120 GB

EM 24 VEZES
OU R$ 1.599,00

à vista

INTEL DUAL CORE E2180
2.0Ghz /1024 MB DDR2
OVO·RW / HO 160 GB
MONITOR LCD 17"

EM 24 VEZES
OU R$ 1.299,00

à vista

MICRO INTEL CELERON 430 1.68hz
512 MB ODR2 / OVO-RW / HO 80 GB
MONITOR LCD 15"

REVENDEDOR AUTORIZADO

Pl\UtJ\
�.'.!I

Dit!i!tJoClub
/ntt!n!iJâWldt

EM 24 VEZES
OU R$ 1.099,00

à vista

J

B d • !��.Ç2-,REAL
ra esco

&,
IJNIBI\I\ICO

INFOiii!MI\TICI\

TECNOLOGIA SUPERANDO EXPECTATIVAS.

Rua Marina Frutuoso, 873 I Centro I Jaraguá do Sul - se

fatorx.informatica@gmail.com I 3273.0090
·Financiamento sujeito a aprovação cadastral. Imagens de cunho meramente ilustrativas. Ofertas válidas até que dure o estoque.
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-- - -- - PRODUTOS & SERVIÇOS---- .

Rua RelOo\do Rau

Can ro J d

E AINDA TEM MAIS:
A11ICÃüAÁ

. esta participando da
FEBRE DO SHOPPING

com muitos preços imbatíveis
na Iinhc de acessórios

e rccões. Venha conferir!
.:t

CLINICA VEJ!:RINARIA

3372-2614
Rua Bernardo Dornbusch, 2181 - Vila Lalau

Vende-se
filhotes de

pinscher e
Maltês .

Tratar
Fone 9927-3158

• Adesuamento de cães • Hospedagem
• Senho e Tosa' Pet Shop' Creche para cães

• Passeio com caes • Venda de filhotes

(47) 3370-1645
Rua Fnll Bartel, sin - CEP 89256-120 �

Baependl : Joragua do Sul � SC
'
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PRODUTOS & SERViÇOS

Mais recursos.Melhores humanos.
TRABALHO TEMPORÁRIO. RECRUTAMENTO E SELEÇÃO CONSULTORIA. ESTÁGios

-

e
mltal

-

Rua Henrique Piazera, 103 - Centro Tel. 3276-0700 www.grupometa�comj Ai

JARAGUÁ DO SUL interpretação de desenhos mecânicos.
Disponibilidade para atuar no bairro Barra do
Rio Cerro II.
FRESADOR(AI CONVENCIONAL
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. Disponibilidaue
para horário comercial.
IMPRESSOR(AI FLEXOGRÁFICO
Desejável noções como impressor
Flexográfico. Conhecimento em operar
máquinas.
INSTALADORIAI DE ACESSÓRIOS
Conhecimento com instalação de acessórios
automotivos.
MONTADOR(AI MECÃNICO(AI
Cursando Técnico em Eletromecânica ou

mecânica. Conhecimento na montagem de

máquinas.
MONTADOR(AI DE MÓVEIS
Disponibilidade para atuar no primeiro turno.
Conhecimento na função.
NUTRICIONISTA
Ensino Superior Completo. Conhecimento em

cozinha industrial.
OPERADORIAI DE GUILHOTINA

cursando. Disponibilidade para atuar no bairro com telefõnia móvel. Disponibilidade para
Vila Lalau. atuar em Jaraguá do Sul e região.
OPERADORIAI DE MÁQUINA DE FURAR VENDEDOR IAI INTERNO (AI
Desejável conhecimento na função e 2° grau
completo ou cursando. Disponibilidade para
atuar no bairro Vila Lalau.
PINTORIAI DE MÓVEIS

completo ou cursando. Conhecimento de
informática e controle de estoque.
AUXILIAR DE ESTOQUE
2° Grau Completo. Conhecimento na função e

com informática. Disponibilidade para atuar em
horário comercial.
AUXILIAR DE EXPEDICÃO
Disponibilidade para atuar no bairro Rio Cerro II.
Desejável ensino médio completo ou cursando.
AUXILIAR DE ElETRICISTA
Conhecimento na função é curso de elétJica.
Disponibilidade para atuar no bairro ilha da figueira.
AUXILIAR DE VENDAS

Desejável ensino superior cursando ou

completo. Conhecimento com vendas e

telemarketing. Disponibilidade para atuar no

bairro Ilha da Figueira.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO
Cursando 2° grau,
AUXILIAR DE PRODUÇÃO
1 ° grau Incompleto.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO
1 ° grau lncornpleto. Disponibilidade para atuar
no bairro Ilha da Figueira.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO
Disponibilidade para atuar no terceiro turno, no
bairro São Luiz.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO
Desejável conhecimento de informática básica e

2° grau completo ou cursando. Disponibilidade
para atuar no bairro Vila Lalau.
CAMAREIRA

Disponibilidade para atuar em horário normal e
nos finais de semana.
CONTíNUOIAI
2° grau completo ou cursando. Conhecimento
nafunção.
COMPRADOR(AI

Desejável Ensino Superior Cursando em

Logistica; Marketing; Administração.
Conhecimento na função. Disponibilidade para
atuar no bairro São Luis.
COPEIRAIOI
Disponibilidade pera atuar no segundo turno e

finais de semana.
COSTUREIRA(Q)
Disponibilidade para atuar no horário normal,
primeiro ou segundo turno. Desejável
conhecimento em reta e overlok.
COSTUREIRA(QI
Disponibilidade para atuar no primeiro ou

segundo turno em Schroeder. Conhecimento em
reta ou overlok ou interlok.
COSTUREIRA(QI
Disponibilidade para atuar no bairro Água Verde.
Conhecimento em máquinas reta, cobertura e

overlock.
COZINHEIROIAI
Desejável conhecimento na função e 1 ° grau
completo ou cursando.
ENGENHEIROIAI TÊXTIL
Ensino Superior Completo. Desejável
conhecimento na análise de fios.
ENTREGADOR IA)/ BALCONISTA
Ensino Médio Completo. Desejável
conhecimento com entregas ou atendimento a

clientes.
ESTAGIÁRIOIAI ENSINO MÉDIO

AJUDANTE GERAL

Disponibilidade para atuarno bairro Rio Cerro II.
ALMOXARIFE
Desejável Ensino Médio Completo.
Conhecimento na função disponibilidade para
atuar na Ilha da Figueira.
ALMOXARIFE
1 ° Grau Completo. Conhecimento na Função.
Desejável curso de operador de empilhadeira.
Disponibilidade para atuar em 1 turno, 3 turno
ou horário normal no bairro Vila Lalau.
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
Desejável estar cursando Ensino Superior.
Conhecimento na função. Desejável
conhecimento no sistema Questor.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO(AI EM VENDAS

Desejável Ensino Superior em andamento nas

áreas de Marketing, logistica; Administração
de Empresas.
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

Noções de atendimento ao cliente.

Disponibilidade para atuar no centro.

Disponibilidade para atuar no primeiro turno.

Conhecimento na função.
PINTORIAI DE PISTOLA
Conhecimento em pintura de pistola.
Disponibilidade para atuar em horário normal no
Bairro São Luis.
PROMOTOR(AI DE CARTÃO
Disponibilidade para atuar no 2°turno.
REPOSITOR IAI DE MERCADORIAS
Disponibilidade para atuar no segundo turno.
REPOSITOR (AI DE DEPÓSITO
Disponibilidade para atuar no segundo turno.
RETIFICADORIAI
Conhecimento em retifica cilíndrica.

Disponibilidade para atuar na Barra Rio Cerro II.
SERRALHEIRO IAI - SETOR METALÚRGICO
Disponibilidade para atuar em horário normal no
bairro Ilha da Figueira. Conhecimento com

metrologia e interpretação de desenho.
TORNEIROIAI CNC
Conhecimento em torno CNC: noções de leitura
e interpretação de desenhos mecãnicos.

Disponibilidade para atuar no bairro Barra do
Rio Cerro II.
TORNEIROIAI MECÃNICOIAI
Conhecimento em torno convencional: noções
de leitura e interpretação de desenhos
mecânicos. Disponibilidade para atuar no bairro
Barra do Rio Cerro II.
VENDEDOR IAI EXTERNOIAI
Conhecimento com vendas. Desejável Vivência

AUXILIAR ADMINISTRATIVO(AI
Vivência no controle de estoques, matérias
primas. Conhecimento de informática.
AUXILIAR ADMINISTRATIVOIAI
2° Grau Completo. Conhecimento em

atendimento telefônico; contratação de
fretes; faturamento de notas fiscais.
Necessário noções em planilha do Excel.

Disponibilidade para atuar em Guaramirim
no 1 turno.
AUXILIAR ADMINISTRATIVOIAI
Desejável estar cursando ensino superior.
Conhecimento no setor de compras.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO
____

1 ° grau cursando ou

completo.
DESENHISTA- RAMO CONSTRUÇÃO CIVIL
Desejável estar cursando ensino Superior.
Conhecimento em Auto Cad e informática
ESTAMPADOR (AI
Conhecimento com estampa manual.
OPERADOR (AI DE JIGGER
Desejável conhecimento na iunção e

disponibilidade para atuar no 2° turno em

Guaramirim.
VENDEDOR IAI EXTERNOIAI - SETOR
ALIMENTíCIO
Ensino Médio Completo. Noções de vendas
externas.

Necessário estar cursando o 2° ano do Ensino Primeiro grau completo ou cursando,
Médio. Conhecimento de informática. disponibilidade para atuar no bairro Vila Lenzi
EXECUTIVOIAI DE VENDAS OPERADOR(AI DE MÁQUINAS
Desejável estar cursando Ensino Superior e Primeiro grau completo ou cursando,
conhecimento com' venda de propaganda e disponibilidade para atuar no bairro Vila Lenzi.

publicidade. OPERADOR(AI DE MÁQUINAS
FRESADOR(AI CNC Desejável conhecimento em interpretação de
Conhecimento em fresa CNC: noções de leitura e desenho técnico e 2° grau completo ou

Personal
PISCINAS & CLIMATIZAÇÃO

------------�---
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PRODUTOS & SERViÇOS---------�

(47) 3371-8075
www.back.com.br da sexta-1eira das 8:00 as 11 :30 e das 13:30 as 17'30

. to' de segun a .

.

Horário de atendlmen .

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 - Ensino 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, conheoimento na função (área mecânica).
TORNEIRO MECÂNICO - 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 MÓVEIS - URGENTE - Ensino fundamental completo. Residir nas proximidades do vigilante EM DIA. Desejável conhecimento na função.

Rua Victor Gaulke, nO 70, bairro Czerniewicz, próximo à SCAR e Hospital Jaraguá.

AUXILIAR DE SERViÇOS GERAIS - Para trabalhar com esmerilhadeira (rebarbadora). Horário normal.

MATRíCULAS ABERTAS:
FAÇAA SUA ESCOLHA!

.
E AUMENTE A SUA RENDA!

ESCOLA DE CABELEIREIRO ClEM SAHB -

JARAGUÁ DO SUL/SC
Certificado reconhecido pela Secretaria
Estadual da Educação Portaria E nO 186

28/12/1999 - Registro nO 4480

IMAGEM PESSOAL:
- Cabeleireiro - Estética Facial e Corporal
- Manicure e Pedicure - Unhas Artísticas
- Depilação - Maquiagem

TÉCNICAS DE MASSAGEM:
- Qualificação em Massoterapia
- Shiatsu

'

- Quiropraxia
- Massagem na Cadeira Ergonômica

Mais informações: 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.com.br

TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES - Formação técnica na área.

TELEMARKETING - Ensino médio completo. Conhecimento na área de televendas ativo e receptivo.

AGENDA SESe
Anote aí o que o SESC preparou pra você.

SESC abre inscrições para cursos nas áreas de

Artes Visuais, Teatro, Músico e Danço.

Com metodologia moderna, atraente e de resultados comprovados,
o SESC oferecerá cursos em grupos de aprendizado com preços

acessíveis 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 Contemporânea,

Dança Educação (3 a 10 anos) e Circo.
- Teclado, Violão, Viola Caipira, Cavaco, Violino, Viola, Musicalização
Infantil e Musicalização Adulto, Flauta, Percussão, Canto e Coral.

GARANTA SUA VAGA. MATRICULE-SE HOJE MESMO.

SESC Jaraguá do Sul
Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1273
Centro - Jaraguá do sul/se - CEP: 89251-100

Fone/Fax: (47) 3371-8930/3371-9177
E-mail: cajaraguadosul@Sesc-sc.com.br

SESC
SANTA CATARINA

Serviço Social do Comércio

WWW.sesc-$C.com.br
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PRODUTOS & SERViÇOS

Pizza G 35cm + refrigerante = R$ 19,00
Pizza M 30cm = R$ 12,00
Pizza P 25cm = R$ 7,00

* Bordas recheadas
* Entrega à consultar taxa

Disk Pizza----
3275-2876
Todos os dias a partir das l8h30
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A Hexagonal Engenharia está completando

9 anos. Neste período muita água passou

-

J (jj f

licidade, há 9 anos

Obrigado a todos, equipe Hexagonal,

represente trabalho, qualidade e conquistas.

por baixo da ponte, muito trabalho mas

também muita felicidade foi construída A

colaboradores e clientes, por fazer parte deste

grande empreendimento, construindo

felicidade de fazer com que cada dia felicidade no seú dia-a-dia

�
�

Nível A

HEXAGO
engenharia&canshuç6e.

Construindo qualidade de vida
www.hexagonalengenharia.com.br

www.sesisc.org.br
(link: Trabalhe conosco)

RECRUTA CANDIDATOS

SESlsc
Sh.fema FudWdÇiw dBS lndústr[;ss

dó- EstatJQ tf� Santa Catarina

AUXILIAR DE COPA E COZINHAi
Jaraguá do Sul I

I

Ensino Furtdamentallncompleto ! Até dia 19i09 das 03:00 às 17:30
�
lns no SESI: Rua Walter Marquardt,
i 835 - Bairro Barra do Rio Molha -

Jaraguà do Sul ou pelo site

..

•

'<-:,

A Duhan Tarny
'

s ampliando seu

quadro' de funcionários, está
admitindo imediatamente

colaboradores ambos os sexos para
as seguintes funções: vendedor,
esteticista canino e oficiais de

serviços gerais. lnteressados entregar
curriculum na Rua:Procópio Gomes,
809 ao lado da rede femenina de
combate ao câncer. Tr:3274-8944
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---------VARIEDADES O CORREIO DO POVO rnSABADO. 13 DE SETEMBRO DE 2008

Por Jéssica Ehmke Kraetzer
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.

Felicidades para o casal Vanessa
Klinkoske e Fábio Porath que
no dia 6 trocaram alianças, e

também para ela que comemorou

idade nova dia 2.

Na foto Janaina Estevo, que colou

grau dia 30/8 em Gestão de RH.

Casaram no dia 30/8, na Igreja
Noviciado, os noivos Odair
Muller e Scheila Cristiane da
Silva, a recepção aconteceu no

restaurante Pedra Branco.

Cola grau neste final de semana em Tecnólogo
do Vestuário, Edson E Pellense Ferreira. A família

parabeniza por mais esta conquista e deseja sucesso!

Os amigos e funcionários mandam os parabéns
para Diana Seidel Bortolotti, Secretária Municipal
de Educação, Cultura, Esporte e Lazer de Corupá,

que comemorou idade nova dia 1.

Parabéns para Paola Cristina Moretti, que hoj�
completa 18 anos. Suas amigas, namorado e

família, desejam toda felicidade do mundo.

Na foto o casal Fabiano e Paulo Henrique,
que no dia 31/8 comemoraram 6 anos

de um feliz casamento.

A Familia
Kunrath

parabeniza
Lilian regina
Rucks, pela

sua mais nova

Conquista,
colou grau em

Pedagogia pela
Fameg.

Trocam alianças hoje, o casal
Rafael Sabino e Patricia Reichel,
com cerimônia religiosa na Igreja
Evangelica Luterano de Três Rios

do Norte e recepção na Ser Marisol.
Muitas felicidades ao casal!

Parabéns a Katiucia Brock,
que comemorou idade nova

dia 30/8. Os pais Venício e

Ivone desejam felicidades.

Hoje comemora suas Bodas de Ouro na Igreja Matriz São Sebastião o

casal Annibal e Laura Spézia. Parabéns e muitas felicidades ao casal!

::-":-,,.,, ..
1'''''

,. --:'. t" ". ,� '''-': J:;(I -�.:.,>...:: ',.� ""<·r£:>\i"� ..."'.1::-t.'f���<,._q[<:'"' .:r-�r",�'�.')';:�

"�F· PARABENS DUPLO PARA A BISAVO;HERTA'E;PARA O BISNETO OTAVIOY":�,
..;",' ,'QUE TROCAM DE IDADE'AMANHA."Á1FÃMí(ÍÃ-·õHEjA FELICIDADESP-:' :;:�
"",..,-.'" �- 'A-'.� ""' ..... ·�',"f�"',r.!o'�;:�",e"· ��,,:.� ':_ .... ""·-;.> ..:�i����r.r-'lf�.:::!;:.\.....,_.,_�I-.,;.\·.. ,1"\,·,\.:."-<.... .:-:�.,!;.��I1..-�l,,.."""..::\1;.

Parabéns para Roseli, que
dia 5 comemorou idade

nova. Felicidades!

Vereador

I'OSSAMAI
25644·

Por uma Câmara de Vereadores
comprometida com a comunidade e

pela eficiência na Gestão Pública.
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QUATRO COISAS .

QUE VOCÊ PRECISA
SABER HOJE!

Feira Científica
Planeta Escola
A Feira Científica Planeta Esco

la reuniu trabalhos de diversos te
mas relacionados à Física, Ouímica,
meio ambiente e Saúde, no último
dia 5, na Escola Antônio Estanislau
Ayroso. Dentre as 26 apresentações,
os trabalhos vencedores foram: Ca
tegoria 1 - O Jogo de Bets, Catego
ria 2 - Brotos na alimentação.

Bingo Primavera
O Grande Bingo da Primavera

será realizado hoje, na Escola Pro
fessor Giardini luiz lenzi, a partir
das 14h. No evento os convidados
poderão contar com serviço completo
de cozinha, além de ótimos prêmios.
Para os interessados, seis cartelas de
bingo custam RS 5, uma cortela sai
no valor de RS 1. Em cada rodada,
dois prêmios devem ser sorteados.

Baile de Rei
e Rainha·

A Festa com Baile de Rei e Rai
nha �stá agendada para hoje, no

Clube de Caça e Tiro Bracinho, de
Schroeder: A festa inicio às 10h e

às 13h será feito o busco dos Ma
jestades Willy e Herta Eichstadt. No
porte da tarde, o evento deve ser

animado pelo bando Adler's Bond.
O baile começaró às 22h30, com o

Grupo Safira. Poro os interessados, .

mais informações pelos telefones
(47) 3374-1103, 3374-1152.

Jantar Dançante
A Associação Recreotiw Cultural

Rio da luz "Salõo Borg", de Jalllguá do
Sul, promove hoje um jantor dançante .

com a Noite dos Marrecos. A festa co

meço às 19h30, com o animação da
banda Arco Brasil. As mesas dev.em ser

reservados antecipadamente no valor
de RS 120, com lugar para seis pes
soas, o que incluí jantar e baile. Mais
informações, através dostelefones: (4n
3376-1160,3376-2184.

LOTERIA
,.. ". tOTOFÁCIIJ

CONCURSO N° 357

01 - 02 - 05 - 06 - 08
09 - i O - 11 - 13 - 14
11-19-21-23-25

CONCURSO N° 1951

01 - 09 - 29 -15 -76

LIVROS E HISTÓRIAS EM ASCURRA

LITERATURA EM FOCO
ülnsíltuto Educacional Jangada realizou no terço-feira e quar

ta-feira, a 12° edição do projeto "Literatura em Foco". Uma expo
sição de trabalhos feitos o partir da leitura de livros e da contação
de histórias. A iniciativa, que envolve estudantes do maternal ao
ensino médio, tem como objetivo incentivar o hábito da leitura e

o exercício da criatividade. Várias peças artísticas foram criadas
com o uso de materiais recicláveis, como garrafas pet. tampinhas
de garrafa, plástico, papel e outros.

TRADiÇÃO

Festa de Rei
A Festa de Rei com o tradicional baile será realizada na Sociedade Recrea

tiva Alvorada, de Jaraguá do Sul, hoje. A Majestade Silberto Gielow seré home
nageada no evento. Os festejos iniciam às 13h30 com a concentração na sede
social e posterior busca da Majestade às 14h. Às 22h30, a animação ficará por
conta do Grupo Sangue latino, do Rio Grande do Sul. Os ingressos antecipados
custam RS 10, comercializados nos seguintes locais: lanchonete Pelicano, Flash
Vídeo locadora, Posto Mime do Rio Cerro e Posto Mime da Walter Marquardt.
Para os interessados, mais informações pelos telefones (47) 9968-5490.

r'

Assoçliiçao dos Bombeiros Voluntários no Estado <!e,S",_'A�:\7esE
Fundada em 09104/1994 - CNPJ: 00.126.15210001-35 Av. Pres. Epitácio Pessoa. 90 - Centro

Jaraguá do Sul- Se- CEP 89251-100 Foneffax: (Oxx)47-2106-1023 - abveSC@terra.com.br

Convite
Aunião dos ex-alunos do Dom Bosco convida os colegas para o encontro

anual de Ascurra, no Médio Vale do Itajaí, no dia 21 deste mês. Os inte
ressados devem confirmar presença através dos telefones 9992-3450, com
Merini e 9981-1122, com Osmari.

ESTADO DE SANTA CATARINA / PODERJUDICIÁRIO
Comarca de Jaraguá do Sul/2° Vara Cível

Rua Guilherme Cristiano Wackerhagen, 87, Vila Nova - CEP

89.259-300, Jaraguá do Sul - SC - E-mail: jgsciv2@tj.sc.gov.br
Juiz de Direito: Eliane Alfredo Cardoso luiz

Escrivã Judicial: Ana lucia Rozza

Associação dos Bombeiros Voluntários no

Estado de se - ABVESe

EDITAL

O Senhor Presidente- da Diretoria; de acordo com o-Artigo-22" letra "a", convoca os

Senhores Associados, membros do Conselho de Representantes, da Diretoria e 110· -�,

Conselho Fiscal, para a Assembléia Geral Ordinária, a realizar-se no dia 20 de setembro
de 2008; às 14:00 horas, na Associação de Serviços Sociais Voluntários de Ascurra
Apiuna-Rodeio, sito a BR 470 lim 90,5 Bairro Estação - Ascurra-SC , com a seguinte,

ORDEM DO DIA:

1 - Apresentação do Relatório de Atividades da Diretoria e Demonstrações Financeiras
exercício 2007;

2- Eleições:
;i .1- Dlretoria - mandate para o biênio 2008/;2010

2.2- Conselho Fiscal- mandato para o biênio 2008/2010

3- Plano de ação para 2008J2010

4- Outros assuntos de interesse.

.JaragUá do
Sul 09 de

Setem�8.,�
Presidente da Diretoria

'Em nome tie 'Deus e em áifesa tiopníJ(jmD

EDITAL DE CITAÇÃO - MONITÓRIA - COM PRAZO DE 20 DIAS

Ação Monitória na 036.06.001306-6

Autor: Taipa Fomento Mercantil Ltda

Réu: Alakau Comécio de Confecções Ltda ME

Citando(a)(s): Alakau Comércio de Confecções Ltda ME, Rua 88-

Henrique Marquardt, 57, Czerniewicz - CEP 89.255-078, Fone (047), Ja
raguá do Sul-Sõ.

Valor do Débito/ Descrição do(s) Bem(ns): R$ 3,001 ,36, Data do Cálculo:
18/01/06, Por intermédio do presente, a(s) pessoa(s) acima identificada(s),
atualmente e local incerto ou não sabido, fica(m) cientes de que, neste

Juízo de Direito, tramitam os autos do processo epigrafado, bem como

CITADAS(S) para efetuar(em) o pagamento do montante exigido ou a en

trega da coisa reclamada ou oferecer(em) embarqos. Em 15 dias, contados
do transcurso do prazo deste edital. Em caso de cumprimento ficará o réu

isento do pagamento de custas e honorários advocatícios ( art, 1.102-c,§
1°, do CPC), ADVERTÊNCIA: Não sendo oferecidos os embargos no pra
zo marcado constituir-se-á de pleno direito, o titulo executivo judicial (art,
1,102-c, do CPC), E, para que chegue ao conhecimento de todos, partes
e terceiros, foi expedido o presente edital, o qual será afixado no local de

costume e publicado 1 vez(es), com intervalo de O dias na forma da lei.

Jaraguá do Sul (SC), 31 de julho de 2008,

Marista nos jogos da
Semana da Pátria

o Colégio Marista São Luís ficou em terceiro

lugar geral nos Jogos da Semana da Pátria,
que teve a participação de 94 alunos atletas.
Foram 14 equipes participantes, que tiveram
como destaque os seguintes resultados:
*1° lugar no Basquete Masculino
*2° lugar na natação masculina
* 3° lugar no Futsal Masculino
* 4° lugar no Volei feminino e boa participação
no xadrez.
Parabéns a todos os atletas e professores que

. com garra e dedicação participaram das

competições.
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TPM

SENSIBILIDADE
MASCULINA

Eles sabemmuito bem quando umamulher
está à beira de um ataque de nervos
Quem disse que os homens não

entendem as mulheres? De acordo
com um estudo realizado com 527

homens pelo Centro de Pesquisas
em Saúde Reprodutiva de Campi
nas, 84,1% dos entrevistados perce
bem a sua volta alguma mulher que
esteja sofrendo com a tensão pré
menstrual, a famosa TPM.

Vinculada à Unicamp (Univer
sidade Estadual de Campinas) e di

vulgada em julho, a pesquisasuge
re que dá para reconhecer de longe
os sinais de alguém à beira de um

ataque histérico, Afinal, 78,9% dos

rapazes disseram notar quando a

companheira, amiga ou colega de
trabalho está nos dias de fúria.

O entendimento da situação não

significa, no entanto, que a guerra
dos sexos esteja com os dias conta

dos. Casado há dois anos, o advoga
do Brunà Guarnieri, de 28 anos, sabe
direitinho quando a TPM de sua mu

lher está por vir. "É impressionante
como tudo fica diferente", confirma.
"E não é só a dela. Também reconhe

ço quando algumas amigas estão na

TPM." A companheira dele, a geren
te de academia Renata Guarnieri, de
26, acredita que o marido exagera.
"Tenho TPM, mas não das mais for
tes. Só preciso de um pouco mais de

atenção e carinho."
O advogado até tenta ajudá-la,

mas todo esforço parece em vão.
"Fico mais amoroso e tento enten
der a situação. Descobri que dar um

presente é sempre bom. O problema
é que nunca é a lembrança certa, já
que ela está na crise e acha tudo hor
rível", conta.

Assim comoGuarnieri, outros ho
mens se consideram compreensivos.
"Na pesquisa, 54,8% das mulheres

responderam que seus companhei
ros tentam entendê-Ias. Os rapazes
se consideram. mais compreensivos
do que elàs acham, já que 62,1%
deles disseram que conseguem en

tendê-las nesse período", diz o gine
cologista Carlos Alberto Petta, coor
denador da pesquisa e professor de
ginecologia da Unicamp.

O resultado da pesquisa denun
cia - para a sorte das mulheres e azar

dos homens - que um pequeno chili

que é até tolerável pelos companhei
ros. Só não vale passar da conta. "De
uma hora para outra meu humor vai
embora e são dez dias de puro ner

vosismo", revela a atriz e apresenta
dora Andréa Nóbrega, de 44 anos.

Casada há 18 anos com o humorista
Carlos Alberto de Nóbrega, ela se in
comoda com tudo quando a mens

truação se aproxima. "É o vaso que
está fora do lugar, o funcionário que
nada faz direito, a gritaria dos filhos.
É uma loucura", diz.

NÚMEROS
Segundo os homens que participaram da
pesquisa, a TPM atrapalha mais no:

• 84,4% - Namoro e casamento
• 77% - Relacionamento interpessoal

..................... - .

• 72% - Trabalho
• 69,1% - Convívio social
• 68,7% - Trabalho doméstico
• 60,1% - Estudo

DICAS PARA AMENIZAR A TPM
ADOLESCÊNCIA - O ideal é

consumir muita vitamina A (ma
mão, cenoura, abóbora) e vitamina
C (laranja, limão, acerola, abacaxi),
carnes, feijão, lentilha, cereais enri
quecidos com ferro e alimentos cí
tricos. É importante, porém, evitar
o consumo excessivo de sal, caldo
de carne ou frango industrializado,
além dQS alimentos processados.
Consumir cálcio na forma de leite

e derivados, associado ao consumo

de vitamina D (leite, ovos, marga
rina), também é um ótimo aliado :

contra a TPM.
Mulher adulta - É importante

diminuir a ingestão de bebidas al
coólicas, café e sal. A dica é consu
mir leite e seus derivados, praticar
muita atividade física, alternan
do com exercícios de malhação e

alongamento.
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DIFERENTE
Olha só. Uma das pessoas mais inteligentes e incríveis da cidade fará aniversário
em outubro. Pelo clima do convite, a festa promete ser imperdível. Mas apesar de
remeter aos convidados o clima de libido de outrora, o que vai rolar mesmo são
beijinhos nas bochechas e parabéns para você, com alguns membros de várias
tribos. O dia, local e a hora, não posso divulgar. pois assim reza no convite.

LEITOR DO DIA
O leitor do dia é o amigo, e empresá
rio, Francisco Caviguioli. Ele lê esta
coluna todos os dias para ficar ligado
em nossa sociedade.

FORMATURA
Recebi gentil convite da minha amiga
Josiani Soraia da Silva para colação
de grau no Curso de Admnistração. O
evento será na Scar. dia 19 de setem
bro, às 20 horas. Após o cerimonial ela
celebra, mais essa caminhado, com os

amigos mais próximos no salão de fes
ta do elegante edifício Amaranthus.

FLORA STYLE
Hoje à noite todos os caminhos le
vam a Flura & Botequim. Pois acon
tece a grande festa Flora Style, com
a presença do consagrado OJ Puff, o
melhor do Hip Hop no Brasil. E tem
mais! O babado terá mil novidades,
como por exemplo: tendas, a cozinha
japonesa do Kantan, lounges, pufes,
mesas VIp, serviço de chofer e bares
temáticos. Além disso, para o seu

maior conforto, terá transporte VIP.
E o que é melhor: as 100 primeiras
mulheres que entrarem no evento

.

{.I, ,

ganharão um Absinto Ice. E uma

boa pedida, com cobertura para
abrigar 800 pessoas.

É MOLE?
Pelomeu e-mail fiqueiestarrecidoaosobe[ "Em um estabelecimento da cidade, mesmo O uando começo u a

fazendo o maiorcalot o garçom- sob orien- comprar almas, o
tação do chefe- desligou o ar condicionado diabo inventou a
no meio da n.oite. Qua�do foi int�rrogado sociedade de consumo"pelo meu amigo: que la �ava, dl� que MILLÔR FERNANDES
era para economIZar energID. Que mico!!

SEM FONTE
Fiquei sabendo que o empresário Jorge
Felicio Jr. foi curtir o último final de se

mana em Gramados, na companhia do
casal amigo Carlos Rochadel e a enge
nheira Julio Lima Figueiredo. Tem jorna
lista mal informada inventando compa
nhias na maravilhosa viagem. Eu hein!!

LI NUM JORNAL
Uma norte-americana de 22 anos

está leiloando, publicamente, sua
virgindade para pagar os estudos.
O fato fomentou um caloroso de
bate na rede sobre sexo e mora

lidade. A estudante de San Diego,
Califórnia, usa o pseudônimo de
Natalie Dylan, por "motivos de

segurança" Ela ainda afirmou que
não enfrentou dilemas morais com

a decisão. Mas poucos blogueiros
a apoiaram e alguns suspeitam de
suas intenções. A moça - que quer
pagar um mestrado em Terapia Fa
miliar e de Casal com a oferta ven

cedora- acha possível conseguir
US$ 1 milhão no leilão. Caraca!
eita virgindade cara da gota.

As bonitonas Thais Germano, Elizania Scaburi,
Talita Germano e Haide, no Feijoada do Moa

Paulo Renato, diretor do Coso Geraldo, com seus colaboradores Nite,
Cláudio, Noemi, Lisete, Sol e Márcio. Eles festejam neste domingo
(14), o primeiro ano de muito sucesso do loja em Jaraguá.

TE CONTEI!
• O maiorzum-zum-zum dó semana foi
"o brigo. entre duas grandes amigos. O
motivo seria porque uma emprestou um
vestido à outra, poro if num casamento,
e 00 devolvê'-Io estava rasgado. A dono
do modelito qgora está furioso e reunin
do fotos de momentos em'que usou seu

vestido e disse que vai exigir um novo n'O

justiça. Pode???? Isso'vai arder mais que
'llimenta Do Quintal de Coso."

• O meu abraço de hoje cheio de
energias positivos vai pqra o camarada,
Lidia Boeder. Ele é morador do firense

. ;;e funcionáritlexemplar do Malw�e,
além de leitor assíduo da. colunát
Vqleu amigo!

• Quem terÓ o seu telefone·10cimdo a

cada minuto neste sábado, por ocasião
de seu aniversário, é a amigo Cris
badu. Mil vivas!

• Hoje a bOQita Viviane Pereira �erá
alvo de muitos cumprimentos, pols
neste sábado é o vei dela comemorar
a idade novo. Parabéns!

•• No próximo dia 26 de setembro,
o loja Jomarpromove no Associação
.,Atlética Banco do Brasil, às 20h30min, <••
um elegante desfile de sua coleção

•

. .

a.yerãó. #"'+0::;

• o gente Jaime .�ame� do
mogno, colo grau hoje à noite nO'curso
de Lllgística, com direito a festerê

'

dos bons ItO Clube Atléticó Boependi.
Jonathon Fischer e todo o trupe d!l
Transmaga serão présença garontId�1
.. Dia 20 de setemb�o tem especial
Pink Floyd, no Grande Teatro da Scar.
A organização fico por conto do Neni
Junkes e Richard hermann� Agendem!

·n. Amanhã, a partir dos 10 horas do
manhó, tem churrasco dos amantes da
fotografia, no Porque Malwee.

.

•• O NEA promoverá no dia 20 de
setembro dos 09h às 17 horas,
em mais .�e vinte cidades do estado,
um tradicillnal evento. O objetivo é
c

.

entita� proprietário,S de veículos
e a manutenção preventiva, ação

que reduz custos e aumento o segu.
ranço dOS ocupantes do automóvél. Em
Jaraguá será no pátio da Acijs.

• Hoje eu comemoro 20 anos de
colunismo sociaL

• Com essa, fui!!
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SSIVEL AGRADAR
LUIZ==_ 100% DOS CUE YES

Tive o prazer de coordenar uma mesa redonda de di1'étores de grandes
empresas durante o CONAREC 2008 - Congresso Nacional das Relações
Empresa Cliente - promovido pela.Editora Padrão, em São Paulo. O tema

da mesa redonda foi: "Os campeões do relacionamento dão a receita de
como chegar lá". As empresas participantes da mesa foram: TAM, Claro,
Laboratórios Fleury, Bradesco, Hipercard e Sul América Seguros.

O que ficou muito claro a todos os participantes é que o relaciona
mento excelente entre a empresa e seus clientes é uma corrida sem linha.
de chagada.T; correr todos os dias, sem parar, ouvindo com atenção, ino
vando nas formas de relacionamento, facilitando os meios de contato,
recrutando e selecionando pessoas excelentes, treinando sem parar, todos
os dias. Ficou ainda claro que essa responsabilidade ultrapassa os "call
centers" ou SACs. É dever de toda a empresa, todos os departamentos, do
presidente aos terceirizados.

Todos.enfatizaram muito a importância do recrutamento e seleção.
Muitas empresas não dão a essencial atenção que a busca de pessoas, 0_
processo de seleção para trazer para a empresa os melhores, exige. Recru
tar e selecionar bem exige muita criatividade, inovaçã.o, visitas e muito

esforço por parte da empresa. Há empresas que imaginam poder ter pesso
as excelentes sem muito esforço e dedicação. Isso é uma ilusão e as con

seqüências são desastrosas para a empresa de hoje que precisa ter pessoas
comprometidas como sucesso dos clientes em seus quadros.

A mesma ênfase foi dada à formação, desenvolvimento e motivação das

equipes. Fiquei ímpressionado ao ver o quando essas empresas investem
na formação, aperfeiçoamento, atualização e motivação de seu pessoal.
Há um grande esforço de inovação e criatividade para que os colaborado
res entendam e se comprometam com os objetivos e metas das empresas e

não percam o foco da excelência no atendimento.
Eram empresas altamente tecnológicas e de setores totalmente diferen

tes e todas, sem exceção, afirmaram que quanto maior o avanço tecnoló

gico, tanto maior 'a necessidade de pessoas excelentes. A tecnologia não
substitui as pessoas. Exige pessoas ainda melhores que saibam utilizar
todos os recursos em benefício dos clientes e da excelência no relaciona
mento empresa cliente ..

.

Pense nisso. Sucesso!

INDICADORES CÂMBIO

I íNDICEIBOVESPA
VARIAÇÃO
2,19%

MOEDA
Dólar comercial(R$)
Euro (R$)

COMPRA VENDA VARIAÇÃO
1,779 1,781 -1,93%
2,534 2,534 1,46%

Deixe o conhecimento gui.ar
o caminhO do seu filho.

QuaiqUef. camillltD fa mais fici'_�_g�etperJ_stá ItiÍ�n�oYd
Por nreiode uma if}f.m�:a�:e. (i1�� lJtatím;am.ll:Mati!Stá

.

Pf�gna·30S�a�uma�J'� �fi}il�li-did.&lf{lJ\tm1
��3$��,����,��amm'ful,

traBsf�8 de��failOOm.�rfi'0.m_·�1l:'5a:m\Ot$D� 00ID1f

�t���'Jf!l
�rOfi$5� DaEIJ�

(47) 3371-0313
*Z:::Z* C O L É G I O

J1J1[\�_ �RISTA
�õ\\3Y S A O L U I S

..
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CONVÊNIO
AMPLIA ARMAZÉNS

DAFECOAGRO
A Secretaria de Estado da Agricultura e a Fecoagro (Federação
das Cooperativas Agropecuárias de Santa Catarina) firmaram
convênio assegurando 11 participação da Federação no programa
Armazenar. Com o acordo, a Fecoagro estará concluindo obras de
ampliação dos seus armazéns locnlizados no Porto de São Fran
cisco do Sul, aumentando em 25 mil a capacidade de estocagem
de fertilizantes, passando para 70 mil toneladas. O progrma prevê
que o Estado subsidie 50% dos juros de financiamentos desti
nados à ampliação da capacidade de armazenagem de grãos e

frutas, influenciando no valor final dos produtos.

Casal é condenado em Joinville
A mãe da menina Ashley Schindler Mendonça, Janete Coraiola
Gonçalves, 28 anos,' e o padrasto Sandr.o Alex Santana Silva, 31
anos, fqram cendenedos a 14 anos e oito meses de prisõo cada
um, ontem, em Joinville. O casal é gcusado de agredir e causar a
morte do menino de três anos, que ocorreu no dia 31 de janeiro

. de 2006. Ambos foro"" considerados cu�pados de homicídio t,ripla
mente qualificado e maus-tratos. A defeso do casal achou a peno
exagerado e vai recorrer no Tribunnl de Justiça de Florianópolis.

Jacaré albino .está em Pomerode
OJllhote de umo espécie ram de jacar-é encontrado em uma poço
de .1.1ulla em Balneário Camboriú pode ser cum dos sete animais
roubadps do zoológico da UFMT (Universidade �eqe�al de/Mato
Grpsso,� em' �ujab(Í. Os animais fora," rDubadtÍ§.,íí9 começo dd'
ano. Q zoológico do UFMT é o único dó pais que cria em cativeiro
a �spécie de jacaré, que é tipic.Q do Sudeste dos .Estodos Unidos.
Nos. próximos dias deve se(feitoum exame de DNA para descabrir
se I) animal foi roubado:Ontem o filhote.Jôi encaminhado paro ()

Zf)ológico �e .Pom�rode;

Gove(no iriaugllrn uSil1qs ·

O GovemoJedertll inaugurou essa semaná.p imp!�ntaçãó de quatro
usipas de áJcgol d� alambique nos municípios de Anita Garibaldi e
Cerro Neyro, em�Santa. Catarina, e Esmeroldo, no Rio Grande do
Sul. As usinosvno''benefiéior mais de 340 famílias de agricultores
dos dois Estados. As microusi.nas irão produzir ração animal, adu
bo orgânico e produtos como �ucos, geléias, rapaduras e açúcar
mascavo, entre outros. Posteriormente, o projeto será ampliado
paro o produção do álcool que será utilizado em veículos e tratil-
res dos propriedades rurais.

•

Granizo causa danos no Estado
00 município de Witmarsuin; no Alto Vale do itajaí, comunicou
ao Dedc (Departamento Estadual de Dete.sa Civil) o ocorrência
de quedo de granizo, no noite de quinto-feira, 11. O fenômeno
danificou 506 residências, 13' instituições públicos, cinco como

nitária� e oito particulares. Duas pessoas ficaram desobrigados e

três desalojados. Os municípios de Irani, Palmo'Solo e Campo Erê
também registraram donos.

redacao@ocorreiodopovo.com.br

SANTACATARINA-------�-

IMPOSTO

o contribuinte s.ó precisoró apresentar documentos se cair no molho fino, diz o secretório Alves

'Estado automatizo
bens de heranças
Contribuinte ficará sujeito a fiscalização.

O secretário da Fazenda,
Sérgio Alves, apresentou para
os participantes da 15a Confe
rênciaEstadual dos Advogados,
em.Itajaí, a nova sistemática do
ITCMD (Imposto 'sobre Causa
Mortis e Doações.) A partir de
outubro a tributação será 100%
digital e fará de Santa Catarina
o estado pioneiro na automa

tização do imposto. Pela nova

sistemática, batizada de ITCMD
Fácil, a Fazenda aceita o valor
declarado na internet, sem ve

rificação de documentos. "É aí

que entra o importante papel
dos cartórios e advogados, que
serão responsáveis pela corre

ção das informações prestadas
pelos contribuintes", explica o

secretário. O fisco vai confiar
na informação e o contribuínte
ficará sujeito à fiscalização, que
acontecerá com base no cruza

mento de dados. "O sistema vai
funcionar nos moldes do Impos
to de Renda: o contribuinte só

precisará apresentar documen
tos se cair namalha fina. Por isso
os advogados terão fundamental

.

importância para o sucesso do' gação seja imediata. Para Luiz
sistema", completa. . Mello, auditor da Fazenda e

O ITCMD é devido por coordenador do ITCMD Fácil,
toda pessoa física ou jurídica o sistema mostra que o Estado

que receber bens ou direitos, não, tem visão apenas arreca

como herança, doação ou dife- datória, mas de cidadania.
.

rença de partilha de bens nas "Embora represente um'

separações judiciais. Atual- pequeno percentual sobre a

mente, para pagar o imposto,' arrecadação total do Estado
o contribuinte precisa com- (cerca de 0,5%), o imposto
parecer fisicamente à sede da tem grande repercussão social
Secretaria da Fazenda ou a e atualmente envolve dezenas
uma de suas 15 gerências no de servidores .em atividades
Estado, e o processo comple- burocráticas", lembra Mello.
to de regularização pode levar Para ele, além da inovação
de 10 a 40 dias. Com o novo tecnológica, desenvolvida to

sistema, o processo .será total- talmente por servidores daFa
mente resolvido pela Internet zenda, um dos maiores ganhos
e o objetivo é que a homolo- foi a inovação de atitude.

PEDIDO DE LICENÇAAMBIENTAL PRÉVIA
CRISTINA E STIPP LTDA ME , torna público que reque
reu à Fundação Jaraguaense do Meio Ambiente (FUJAMA)
a Licença Ambiental Prévia, para Posto de abastecimento
de combustíveis, localizada na Rua: Marechal Deodoro da

, Fonseca, 1650, Centro.
Foi determinado Relatório Ambiental Prévio.
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Redução de emissão de poluentes
"As empresas que não cumprirem vão ter de se acertar na [ustiça", diz Mine
BRASíLIA

O ministro do Meio Am
biente Carlos Mine desistiu do
acordo com as montadoras e

a Petrobras para adiar o cum

primento da resolução que de
termina a redução de emissão
de poluentes por veículos mo
vidos a diesel. A medida entra

em vigor a partir de janeiro de
2009. Minc disse que a resolu

ção 315, do Conama (Conselho
Nacional de Meio Ambiente),
que prevê o diesel S-50 (com
50 partes por milhão de enxo

fre) para 2009, não sofrerá ne

nhuma alteração e terá de ser

cumprida, sem exceções.
O diesel nas regiões metro

politanas tem 500 ppm (partes
por milhão) de enxofre e, fora
dessas regiões, chega a 2.000

ppm. Em julho, representan
tes da Petrobras e da Anfa
vea (montadoras de veículos)
informaram que não iriam

cumprir a norma que exige a

oferta de diesel mais limpo e

de motores adequados a partir
de 2009. A norma foi fixada
em 2002. '�s empresas que
não cumprirem vão ter de se

acertar na Justiça", afirmou o

ministro.
Ele ressaltou que, se não

fizerem um TAC na Justiça,
os caminhões e ônibus novos

não serão licenciados pelo Iba
ma e não saem da fábrica. "O
diesel hoje é inaceitável, é um

veneno", completou Minc aos

conselheiros do Conama. A re

solução, porém, não especifica
as penalidades que podem ser

aplicadas aos responsáveis.
Minc propôs um diesel me

nos poluente do que o com 50

ppm, o S-10 (com 10 partes
por milhão de enxofre), seja
implementado em 2012. "Nos
sos .pulmões são iguaizinhos
aos dos europeus", brincou.

Alguns países da Europa e o

Japão já usam oS-lO.
Outra proposta seria enviar

ao Conama, que atende à pres
são das montadoras e da Petro
bras, e dar mais prazo ao cum

primento da determinação.
Assim, o diesel S-50 ficaria
restrito, em 2009, aos ônibus.
O diesel com 2.000 ppm de
enxofre melhoraria pouco em

janeiro -para 1.800 ppm. Ministro do Meio Ambiente Carlos Mine propõe diesel menos poluente para ser implantando em 2012

BB acerta a compra do Besc
e Bescri por R$ 685 milhões
RIO DE JANEIRO

O BB (Banco do Brasil)
anunciou a aquisição do Besc

(Banco do Estado de Santa

Catarina) e do braço de crédi
to imobiliário [Bescri) por R$
685 milhões. Em comunicado
ao mercado divulgado durante
a semana, o BB informou que
aguarda a. aprovação do negó
cio pelos acionistas do Bese,
que se reúnem em Assembléia
Geral Extraordinária no dia
30 de setembro. A compra de

instituições regionais faz parte
da estratégia do BB para se for
talecer no mercado bancário
nacional. A intenção do ban
co federal é de comprar Nossa
Caixa até novembro..

Caso a incorporação seja
aprovada, o BB pagará aos

acionistas das duas compa
nhias R$ 685 milhões, sendo

R$ 411 milhões pelo Besc e R$
274 milhôes pelo Bescri. Para

GORJETA DE, 10% EMPRÉSTIMOS

tanto, o banco federal emitirá
23.074.306 ações ordinárias
nominativas (ON) que serão

trocadas na proporção de uma

do BB para 12,1 ações do Besc,
sejam ON, preferenciais classe
B (PNB) ou preferenciais clas
se A (PNA). No caso da Bescri,
cada papel do BB será trocado

por 1.592,26 ações ON.
Em maio, quando o presi

dente Luís Inácio Lula da Silva
anunciara a aquisição do Besc

pelo BB , as ações dos bancos se

valorizaram. Na visão da corre

tora Unibanco, a aquisição não
é significativa para o BB dada a

pequena carteira de crédito do
Besc. "Contudo, o Besc traz síg
nificativo aumento dos depósi
tos em poupança e um grande
número de agências em Santa

Catarina, ambos pontos posi
tivos", escreveu na época, em

. relatório, o analista Carlos G.
Macedo, do Unibanco.

Maletas de
grampo

AJustiço Federal determinou o recolhi
mento, em 24 horas, de todos os maletas
de interceptação em poder de ó(gãos do

governo no dia de ontem. A decisõo judi
cial atendeu o pedido do Ministério Público
Federal, que irá periciar todos os grampos
realizados pelos equipamentos. O prazo de
entrego dos maletas começo o correr o par
tir do notificação dos respectivos órg�os.

Bancos
aumentam taxas
As taxas médios dos bancos para em

préstimo pessoal e cheque especial para
pessoa físico aumentaram, de acordo
com pesquiso realizado pelo Fundação
Procon de São Paulo no início deste mês.
Segundo os dados, o taxo médio dos ban
cos pesquisados no empréstimo pessoal
foi de 5,76% 00 mês em agosto, superior
à de junho, que foi de 5,69% (aumento
de 0,07 ponto percentual).

DESAUTORIZADOS

PROJETO DE LEI
O Ministério do Trabalho quer regulamentar e limitar o 10% o

gorjeta pago aos trabalhadores dos remes de bares, restaunmtes
e hotéis. A proposto consto de um projeto de lei apresentado 00 pre
sidente Luiz Inácio Lula do Silvo pelo ministro da PQsta, Carlos Lupi. A
idéia não é tornar o pagamento obrigatório, mos evitar que os empre
gadores deixem de repassar os valores aos trabalhadores .
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Manifestantes teehem fronteira
Conflito na Bolívia já deixou oito mortos e interrompeu fornecimento de gás

fi!] O CORREIO DO POVO
SABADO, 13 DE SETEMBRO DE 2008

PROTESTOS

LA PAZ
- Manifestantes contrários ao
governo da Bolívia voltaram a

fechar, ontem, a fronteira com

o Brasil, no departamento bo
liviano de Santa Cruz. Apenas
pedestres são autorizados a

passar pelo local. A região é
dominada por grupos de opo
sição ao presidente boliviano,
Evo Morales, que não reagi
ram ao bloqueio. A violência
dos choques entre opositores
e partidário do governo já dei
xou ao menos oito mortos esta

semana, prejudicou o forneci
mento de gás natural ao Brasil
e levou os países vizinhos a

oferecer ajuda a Morales, que
rejeitou o apoio. A crise tam

bém envolve agora o presiden
te da Venezuela, Hugo Chávez,
que expulsou o embaixador
americano de Caracas, repe
tindo o gesto de Morales e de
fendendo a solidariedade com

a Bolívia.
O fechamento da fronteira

com o Brasil deve ser mantido

por três 'dias, até a meia-noite
de domingo. Montes de areia
fecham a única estrada de

acesso ao município brasileiro
de Corumbá, em Mato Grosso
do Sul. Os manifestantes dis
seram estar vigiando as estra

das próximas para evitar que o

transporte possa ser feito por
rotas alternativas. A ferrovia

que segue para a Bolívia por
Santa Cruz também foi blo
queada. Ao menos 150 vagões
estão parados.

A UE (União Européia) pe
diu ontem às autoridades bo
livianas e aos líderes de opo
sição que entrem rapidamente
em ação para dissolver a ten

são política no país e ofere
ceu-se para mediar o impasse.
Numa declaração divulgada
em Bruxelas, a UE conclama
"todas as partes e adotarem
medidas para o rápido esta

belecimento" de negociações
para impedir que a situação
piore. A UE ofereceu-se para
mediar uma saída para a crise
e lamentou que alguns de seus

projetos de ajuda tenham sido
atacados pelos manifestantes

de.oposição a Evo.

INTERNACIONAL---------

AGÊNCIA ESTADO Manifestantes anti-Morales se reúnem em Santa Cruz e fecham fronteira entre Bolívia com o Brasil

f'

Sarah Palin diz que·poderia
declarar guerra contra Rússia
WASHINGTON

A candidata republicana à
vice-presidência dos Estados
Unidos, Sarah Palin, disse essa

semana, que os EUA poderiam
declarar a guerra à Rússia se as

forças de Moscou invadirem a

Geórgia de novo, uma vez que
esse país seja membro da Otan

(Organização do Tratado do
Atlântico Norte), como ela de

seja. "Temos que vigiar a Rús
sia. É inaceitável que a Rússia
tenha exercido tal pressão em

termos de invadir um país de
mocrático menor, sem provoca
ção", disse Palin em uma entre

vista à rede ABC.
A vice republicana disse

que é a favor de que Geórgia
e Ucrânia se integrem à Otan.

Perguntada se isso significaria
que os EUA declarariam a guer
ra à Rússia se invadisse a Geór

gia de novo, Palin respondeu:
"Talvez sim, quero dizer, esse é

o acordo quando é um dos alia
dos da Otan. Se outro país for
atacado, tem que esperar· que
peçam ajuda".

Palin afirmou que não du
vidou em dizer sim ao senador

quando lhe ofereceu o posto.
"Respondi que sim, porque te

nho confiança em minha pre
paração e sei que não se pode
piscar, que tem que estar dis

posta e comprometida com a

missão que temos pela frente: a
reforma deste país e a vitória na

guerra", concluiu.
Unia nova pesquisa Associa

ted Press-GfK divulgada ontem

mostra o candidato republica
no John McCain ligeiramente
à frente do democrata Barack
Obama na intenção de voto dos
eleitores norte-americanos.

McCain aparece com 46%
das intenções, apenas um pon
to porcentual à frente de seu

adversário.

TAIWAN PIB do Japão
cai no trimestre
TÓqUIO

O PIB (Produto Interno

Bruto) japonês apresentou
uma queda de 3% no segundo
trimestre do ano se compara
do a igual período no ano pas
sado, sinalizando que tanto as

.

exportações como o consumo

interno da segunda maior eco
nomia mundial retrocedeu.

Esta foi a primeira queda em
mais de um ano e amaior desde
o terceiro trimestre de 2001.

A economia do Japão, como
a da maioria dos países no res

to do mundo foi afetada pela
alta nos preços dos combustí
veis e alimentos.

O governo japonês fez um

apelo para que as empresas do

país aumentem salários para
estimular o consumo.

"É desejável que o poder
aquisitivo das pessoas aumen
te", disse o ministro da Eco
nomia e Política Fiscal, Kaory
Yosano.

ALERTA DE TUFÃO FAZ

POPULAÇÃO FUGIR
Polici.al uso borra de ferro poro prender portão enquanto uma

grande onda provocada pelo tufão Sinlaku atinge parede na costa
de Nanfang-ao. O fenômeno, que ontem sustentava ventos de mais
de 2�O quilômetros por horo, deve chegar hoje ao país. O governo
iniciou operação poro evacuar os cidadã�s do norte e d·o leste.
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Torcida joroguaense voltará 00 Parque Malwee paro ver a estréio, em caso, de Anderson (com a bolo) o Parrel

. DE VOLTA AO PARQUE

Molwe estréia em

caso pelo Estadual
Adversário de hoje é o time de Joaçaba
JARAGuA DO SUL

Depois de quase um ano, a

Malwee volta a jogar no Par

que Malwee. E a torcida jara
guaense terá a oportunidade
de acompanhar, hoje às 19

horas contra o [oaçaba, a es

tréia de Parrel e Anderson, no
jogo que pode colocar o time

jaraguaense na liderança do

Grupo B. Na quinta-feira, na

primeira partida: pela Divisão

Especial do. Catarinense de.
Futsal, a garotada do sub-ZO,
que também joga hoje, venceu
São Bento por 6xZ.

As novidades no time do
técnico Renato Vieira são as

voltas de Douglas Gaúcho e

André, que estavam lesio
nados, "Eles não atuaram na

quinta-feira porque a quadra
estava escorregadia. Mas estão
com totais condições de jogo";
explicou o treinador. O time

jaraguaense tem três pontos,
dois a menos que o líder Cole

gial, que já fez três partidas.
Vieira elogiou a atuação do

time na estréia, "Tivemos de
mudar o nosso padrão de jogo
por causa da quadra e, como

conseguimos fazer isso nata-

ralmente, vencemos". Sobre o
adversário de hoje, o treinador
espera um time que jogue na

retranca. "Eles têm tradição
no futsal, mas devem vir fe
chados. Temos de impor nossa
organização de ataque para fu
rar esta barreira", comentou.
A partir da próxima segun

da-feira a Malwee Futsal já po-
. derá contar novamente com os

jogadores e comissão técnica

campeões da Liga Futsal Z008

que voltarão do merecido des
canso concedido após a con

quista, com exceção de Falcão,
Lenísio, Ari, Tiago e Franklin,
que disputarão o Mundial
pela Seleção Brasileira, que
acontecerá de 30 de setembro
a 19 de outubro, em Brasília e

no Rio de Janeiro.

Para o jogo de hoje, os só
cio-torcedores terão acesso ao

ginásio com a apresentação da
carteirinha. Aqueles que qui
serem comprar ingresso pode
rão fazê-lo no próprio Parque
Malwee, a partir de duas ho
ras antes da partida, pelo va

lor promocional de R$ 5.

JULIMAR PIVATTO

SERViÇO
O QUÊ: Malwee x-Joaçaba
QUANDO: Hoje (13/9), às 19 horas
LOCAL: Parque Malwee
VALOR: R$ 5 - '

(a partir das 17 horas no local).
Sócio-torcedor" tem acesso com

a cnrtelrlnnn.

O CORREIO DO POVO fI)SABADO. 13 DE SETEMBRO DE 2008

Sem jogo em Jaraguá
Como o Juventus não joga neste fim-de-semana (a partido foi

.

odiado por causo da reformo no gramado), o negócio é acom

panhar o competição de longe. Aliás, o futebol catarinense anda
mesmo esquisito. Primeiro com uma Divisão de Acesso totalmente
deficitário que teve dois jogos com público zero. Aí essa Divisão
Especial que teve desistência, uma quase-punição para o Inter de
Lages (por falto de pagamento das taxas de arbitragem) e, recen
temente.fel decidido pelo encurtamento do competição. E ainda
pedem porque o torcedor não comparece 00 estádio.

COPASC
.

Os presidentes do Juventus, lido Vargas, e do Joinville, Adelir Alyes, já
adiantaram que o objetivo do Moleque Travesso é vencer este returno e

brigar pelo título do Especial. Mos pense bem. Se o Juve levar este títu
lo, automaticamente se classifica paro disputar o Copo SC, que vale vogo
poro o Série D.. Pergunta-se: se isso acontecer, que time jogo? O juvenil?
Ou vai passar o vez para o vice-campeão? Estp último é menos provável.
Que time vai querer disputar uma vogo poro Série O se, poro tal, é preciso
estar no Primeira Divisão. Então deve ser mesmo a garotada que entrará"

el11 campo. Afinal, o principal objetivo é voltar à elite.

SEMIFINAL ESCOLINHAS
Oito jogos hoje no campo da Menegotti. Todos valendo vaga para a

..
deci

sãQ do Compeonato de Escolin'has. A partir das 8 horas já tem gurizada
em campo, buscando o título desta competição qúe valoriza o trabalho
fe·ito com o base do futebol jaraguaense. Eis os confrontos: Cf Falcão 12 x

O Pequeno e a Bolo e Flamengo x Botafogo (pré-mirim). Botafogo x O Pe
. queno e a Bolo e Cf Falcão 12 xGuaramirim (mirim), O Pequeno e a Bolo
x Guararnirim e Cf Fal.cão 12 x Craques do Futuro (infantil), O Pequeno e ÍI
Bolo � Flamengo e Cf FalcãQ.1 2 x Botafogo ijuvenil).

SELEÇÃO
.

A pf'il11eira parado dos joga"dores do Seleção Br9sileira� que se prepa
.r.a paro o Mundial de Fulsat; será em UberlônÜia. OSjogadores que
(ltuam no BrosH. se apresentaram ontem e os outros .chegam ama

nhã. 0s dois primeiros compromissos, apt�s da estréia, serão contrg
o Seleção do Egito, nos dias20 e 22, 'no cidade mineira, às 10.horos
e., 19h15,. respeêtivalTIente. Ambos televisionados, mas apenas poro

�<quem tem TV. por assinatura.

UMAPENA
.

Equivocada a decisãõdo Noite o For�;.de abandonar a Primeira Divi
são da liga Jaraguaen�e. Perde o competição e perde a equipe, que
resolveu sulr por erro individual de um juiz. Acho que a saído foi algo
precipitado, que pode acarretar, agora, em um.Q/punição,de até dóis
.enes �em competir pela ligo Jaraguaense. A diretoria vem fazendo um

\trabalh() bacana·no futebol e futsal amador no região. Mas, no fundo,
sãõ eles mesmos.q�e�i..rnais s�em perderido com esta decispo.

'
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Com apenas um ponto na frente do Cruzeiro, a Kiferro (D) lidera Segundona

Aumento de adeptos na região fez com que a etapa aconteça em Jaraguá

Ligo confirmo saído do Noite o
Jogo contra o João Pessoa, marcado para este domingo à tarde, é cancelado

Aberto de Vôlei
acontece amanhã

Começa amanhõ o Campeonato
Aberto de Voleibol Masculino. Cinco
equipes de Jaraguá do Sul, São Francisco
do Sul, Joinville e Guaramirim. As disputas

. acontecem no Ginásio Arthur Müllet a par
tir das 8h30. A previsõo é que tenham jogos
durante todo o dia até as 17h30. A premia
ção será troféu para primeiro e segundo
lugar e medalhas até o terceiro.

Também no domingo Jaraguá-do Sul
sedia a Super Copa SC de Kickboxing. O
evento acontece na Sociedade Acaraí a
partir das 14h30. EStarõo em disputas
modalidades de semi (semelhantes a re

gras do caratê) e light contact (parecido
com o boxe olímpico). Os ingressos, que
custam RS 7, podem ser adquiridos nas

Academias Barbi e Master e na Dragon
of Soul.

,

ção. Dentro de campo, Botafo
go, pela Chave A, e João Pes
soa, pela B, estão liderando a

Primeirona.
Pela Segundona, oito jogos

acontecem hoje a partir das
13h30, sempre com os aspi
rantes e em seguida os titula
res. O equilíbrio é a tônica da
competição. Prova disso é que
a líder Kiferro está com apenas
um ponto na frente do segundo
colocado, o Cruzeiro. Na outra

ponta da tabela está Vila Rau

que perdeu todas as seis par
tidas disputadas até agora. Na

Segundona, os quatro primei
ros times se classificam para as

semifinais, que serão disputa
das em jogos de ida e volta.

Emoções também no Sênior,
em que a rodada vale a classifi
cação para a semifinal. Vitória
e Mecânica Taió/Italy estão com
13 pontos e já se garantiram
na próxima fase. Brigam pelas
outras duas vagas a Kiferro,
que tem 11 e folga no fim-de-

. semana, o Caxias, que tem dez,
e o Flamengo com nove. Rio

.

Molha, com seis, e Ponte Preta,
com um, estão eliminados.

w

SEGUNDONA
�

0itROJ�·H3·h30) •

; GÓiácti�iô Molha xJJ Bordados
(Campo do Rio Molha)
• Kiferro x Atlético B/Barrabaxo
(Campo da Vila Lalau)
• Rio Cerro. x Caxias B (Campo do
Nacional/Bairro Alto da Serra)
• Ponte Preta x Botafogo B {Campo
da Ponte Preta/Bairro Rio da Luz)
• FlamengQ B x Cruzeiro (Campo
do Flamengo/Bairro Garibaldi)
• Galvanização Batisti x Tupy
(Cilmpo do GuamnylBairro Rio da I.vz)
• Garibaldi x Viló Roo

(Campo do Garibaldi)
• Seleto/União Jagunços x Guarany
(Campo do Seleto/Guaromirim)

PRIMEIRO'NA
AMANHÃ (15h)
·.)otafogo x: Flamengo

. (Campo do Botofogo)
• Faixa Azul x Cruz de Malta
'(Campo do faixa Azul)
• Caxiasx XV Outubro
(Campo do �axias)

.

g;mFo!galliiJoóo Pesso, Vi1ória B e

Vilpria)A '

'Í\\

Pela primeira vez estadual de
badminton será em Jaraguá
Ji\RAGUÁ DO SUL

Refletindo o crescimento
de adeptos do badminton em

Jaraguá do Sul, acontece hoje
e amanhã a 3a Etapa do Cam

peonato Catarinense no muni

cípio. Este é o primeiro torneio
oficial da modalidade na região
do Vale do Itapocu. Os jogos
acontecem a partir das 9 horas
e seguem até a noite no Ginásió
do Sesi.
A previsão é que mais de 80

pessoas participem do evento.

As disputas acontecem no in
dividual masculino e feminino,
duplas dos dois naipes e duplas
mistas. A idade dos competi
dores varia de dez a 45 anos e

o valor da inscrição é de R$.W
(individual) e R$ 15 (duplas).

Segundo o organizador do
evento, Bo Witarsa, uma das

partidas mais esperadas será
entre Patrícia Oelke, atual cam
peã brasileira e Ana Carla Zi-

rke, atleta da Seleção Brasileira.
O confronto acontece amanhã
por volta das 16 horas. "Quem
quiser prestigiar e conhecer o

esporte pode comparecer ao gi
násio", convidouWitarsa.

Depois de introduzir a mo

dalidade em uma escola da ci

dade, Bo, que é ex-técnico da
Seleção Brasileira, vê o projeto
ampliando, com a inclusão no

PEC/PAF/Segundo Tempo. O
badminton é considerado uma

das atividades físicas mais com

pletas e, também uma das mais
praticadas no mundo, princí
palmente na' Ásia. Em Santa
Catarina, o- pólo de referência
se encontra em Blumenau. Para
os interessados em praticar o

badminton, basta entrar em

contato com Bo, no telefone
3275-2134. Os treinos aconte
cem no Atayde Machado (nas
terças e sábados) e no Sesi (nas
quintas e domingos).

JARAGUÁ DO SUL

Resolvido o impasse na

Primeirona. O Noite a Fora en
tregou ontem o oficio de desis
tência da competição e a LJF
(Liga Jaraguaense .de Futebol)
confirmou a desistência da
equipe. Com isso, o confronto
de amanhã contra o João Pes
soa foi cancelado. Na próxima
semana a diretoria da entida
'de se reúne para decidir se ha
verá mudança no regulamento
da competição.

Segundo o presidente da

Liga, Marino Paternolli, foi
pedido ao time para que ele
voltasse atrás na decisão, an
tecipada pelo O Correio do
Povo na edição de quinta-fei
ra. "Conversamos com o téc
nico e o presidente. Mas eles

preferiram manter a decisão",
explicou. O clube também
corre o risco de ser punido por
dois anos Sem participar de

competições promovidas pela
entidade. Quanto ao juiz que
apitqu o jogo contra o Vitória,
Vanderlei

.

Machado, Marino
garantiu'que será afastado, já
que foi constatada a má atua-
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BRASILEIRÃO

Vantagem e tranqüilidade
Líder do Brasileiro recebe oGoiás no Estádio Olímpico
JARAGUÁ DO SUL

O Grêmio inicia a Z5a roda
da do Campeonato Brasileiro
com seis pontos de diferença
para os vice-líderes Cruzeiro e

Palmeiras. E quer, neste sába
do, abrir mais distância para
os rivais, que se enfrentam no

domingo, em Belo Horizonte.
Para isso, o time gaúcho entra
focado em vencer o Goiás, às
18hzO, no Estádio Olímpico,
em Porto Alegre.

Com 30 dos 49 pontos
conquistados em casa - sen

do nove vitórias e três empa
tes -, o Grêmio quer se man
ter como o único que ainda
não foi derrotado em seu

estádio. Em campo, o téc
nico Celso Roth deixa para
última hora a definição da

escalação. Contundidos, o

zagueiro Pereira e- o volante
William Magrão deverão fi- Grêmio que manter a 'gordurinha' na liderança do Campeonato Brasileiro, já que tem oito pontos de vantagem
car de fora. Os candidatos às

vagas são, respectivamente,
Jean e Orteman.

No lado goiano, a tendên
cia é o treinador Hélio dos

Anjos começar com um es

quema mais defensivo. Sair
de Porto Alegre com fim pon
to é considerado ótimo para
o técnico do Goiás. Sem Ro

merito, machucado, Iarley
corre o risco de ficar isolado
no ataque. O treinador ainda
não sabe quem entrará no lu

gar do camisa 10. As opções
são o volante Fernando, o ala

Júlio César ou o atacante An-

, _".:
.

Duelo mineiro na zona; de risco
Em Minas Gerais, O lanterna Ipo- do nosso torcedor no orqyiboncoda.'

tingo tem pela frente o Atlético Mi- Tenho certeza de que o torçedor fará
neiro. Márcio Bittencourt, técnico do uma festa". O Galo vai com o mesmo

time do Vale do Aço, disse que o time � time que empatou com o São Poulo,
preciso'se impor, em cosa. "Precisamos· em 1 x1;na última rodado.

.,

tirar um dos times da zona

da degola. A· novidade no

Furacão, que estréia o técni
co Geninho, deve ser a volta
do atacante Rafael Moura, re
cuperado de lesão. Já a Lusa
tem o retorno de três jogado
res para este jogo - os zaguei
ros Bruno Rodrigo e Dias e o

volante Gavilán. A novidade
da semana no Canindé foi a

apresentação do lateral-es
querdo Athirson, ex-Flamen
go e Cruzeiro e que estava no

Brasiliense.

derson Gomes.
Ainda neste sábado, mais

duas partidas serão realiza
das no Brasileirão, também
às 18hZO, e envolvem equí-

pes que lutam para fugir do
rebaixamento à Série B. Na
Arena da Baixada, o Atlético
Paranaehse enfrenta a . Por-

.

tuguesa e só a vitória pode

.--------------------------------------------------------------------------------------------------

Felipe Massa quer conquistar italianos
Brasileiro, que vive um bom momento, fala do prazer de competir'em casa'

Massa está em segundo no Mundial

MONZA

O .

piloto da Ferrari Felipe
Massa quer conquistar de vez

o coração do torcedor italia
no. Correndo na casa da sua

escuderia o brasileiro chega a
"

Monza como um dos favoritos
e pela primeira vez tem chan
ces reais de ser campeão em

terras italianas.
"Para mim é sensacional

,$i! estar vivendo um momento
o-

g como este, fazendo algo baca-
� na não só para o meu país, mas
também para outro. Isso me dá

mais motivação ainda. Você sa-
. .

ber que uma vitória sua dá ale-
gria não só para você, mas para
muitas pessoas, algumas até
com muitos problemas e que
usam isso para alegrar o dia.
Tenho consciência e me sinto
muito bem podendo fazer isso
pelos outros", afirmou Massa.

O piloto vive o seu melhor
momento- da carreira, ele está
a apenas dois pontos de Lewis

_ Hamilton 'no Mundial. Faltando
cinco etapas para terminar a tem
porada, Massa diz que omomen-

to é propício para arriscar. 'Acho
que pensar assim seria errado. O
certo é entrar para vencer sempre
e só mudar essa mentalidade
se não houver chance mesmo

de lutar pela vitória", afirmou,
acrescentando que o negócio é
tentar o maior número de pon
tos. "Com 50 ainda em jogo, esses
dois de diferença não sígnifícam
nada", finalizou.

O Grande Prêmio da Itália
tem o treino livre previstos para
hoje, às 9 horas, e a corrida ama

nhã, no mesmo horário.

O CORREIO DO POVO mSABA�O. 13 DE SETEMBRO DE 2008

PROXIMOS JOGOS - 25a RODADA
HOJE
18h20 - Grêmio x Goiás
18h20 - Atlético-PR x Portuguesa
18h20 -Ipatinga x Atlético-MG
AMANHÃ

'

16h - São Paulo x Flamengo
16h - Sport x Figueirense
16h - Vasco x Náutico

.

16h - Cruzeiro x Polmeiras
18hl0 - Botafogo x Internacional
18h10 - Vitória x Coritiba
18h 1 O - Santos x Fluminense

PROXIMOS JOGOS - 24a RODADA
HOJE
16h - Gomo x Ponte Preto
16h - Corinthians x Barueri
16h - Bahia x Criciúma
20h30 - São Caetano x Brasiliense

2a RODADA DA 3a FASE
AMANHÃ
10h30 -Ituiutaba x Guarani
15h - Mareílio Dias x Brasil
16h - Salgueiro x Campinense
16h - �SA x Confiança
16h - Aguia x Paysandu
16h - Atletico-GO x Mixto
18h - Guaratinguetá x Duque de Coxias
20h - Rio Branco-AC x Luverdense

1 a RODADA DO RETURNO
AMANHÃ
15h - Joaçaba x Brusque

. 15h - Pinheiros. x Internacional
15h - NEC/Caçador x Concórdia
15h -Imbituba x Camboriuense

5a RODADA DO TURNO
15h - Santo Catarina x Atlético Chapecó
15h30 - Porto x Videira

mAnUAL DE HlTSAl
mV!sÃG ESPECIAl.
HOJE
19h - Malwee x Joaçaba

JARAGlIÁ !l{} SUi
CAMPHlNJHG SÊlilG!{
aa RODADA (HOJE)
CAMPO DO VITÓRIA
13h45 - Vitória x Coxias
16h - Rio Molho x Ponte Preto
CAMPO DO SPÉZIA (GUARAMIRIM)
15h - Mecânico Taió/ltaly x Flamengo

SEMIFINAL
HOJE (CAMPO DA MENEGOTTl)
8h - CT Falcão 12 x O Pequeno e o Bolo
(pré-mirim)
9h - Flamengo x B,otafogo (pré-mirim)
10h - Botafogo x O Pequeno e o Bolo
(mirim)
11 h - CT Falcão 12 x Gúaramirim (mirim)
14h - O Pequeno e o Bolo x Guaramirim
(infantil)

. 15h - CT Falcõo 12 x Craques do Futuro
(infantil)
16h - O Pequeno e o Bolo x Flamengo
(iuvenil) .

17h - CT Falcõo 12 x Botafoga (juvenil)
.

ABERTO DE fllTSAt
PROXIMOS JOGOS
HOJE - GINÁSIO ARTHUR MÜLLER
17h15 - Karlache x Sociedade/Cavalete
Transportes
18h05 - Business Telecom x Borracharia
Senem

"

18h55 - Smurfs Lanches/Cachaceiros x
GE Magic World

COIl:UIlÁ
VARZEANO - TROFEU VIDRAÇARIA 3L
5a RODADA
SE DOM PEDRO (AMANHÃ)
8h30 - Mere. Bittencourt x SC Clin.
1 Oh - Be"a Visto x XV de Novembro'
13h30 -Itapocu x Grêmio Rio Natal
15h - CA Corupá x Bar da Ivo/Oidiges
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Caraguá Auto Elite
Uma relação de confiança.
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