
O COIUCFJO no povo

I Aprno, Ijjjj
As crianças e adolescentes que traba
lham estudam menos. A constatação
é da PNAD (Pesquisa Nacional por
Amostra de Domicílios), divulgada
pelo IBGE (Instituto Brasileiro de

Geografia e Estatística). Para a OIT
(Organização Internacional do Traba
lho), o dado reforça a necessidade de

formalização do trabalho e de prote
ção à criança. O estudo illdica que, no
conjunto de indivíduos com idade de
5 o 17 anos, o percentual de estudan
tes entre aqueles que não trabalham
é maior do que entre os que exercem

algum tipo de atividade laboral: 94%
e 80%, respectivamente. O principal
impacto do trabalho sobre a educação
foi verificado entre aquelas que pode
riam, por lei, trabalhar, portanto, na

faixa etária de 14 a 17 anos (de 14 a

16 anos, apenas na condição de apren
diz). Entre esses brasileiros, 74,golo dos
que trabalham freqüentam a escola. Na
mesma faixa de idade, entre os que não
trabalham, 88,9% estudam.

Fonte: Agência Brosil
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Pão d Q dia
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na te.ntotiva de barateor os preços.
Medida já foi aprovoda no Congresso·
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presidente Lula.
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EDITORIAL

màior da fome no mundo.
A região onde a fome se agravou mais é a

Ásia".e o Paqífico, com 41 milhões de novos
desl:lUtridos:;Na América Latina e Caribe, o

aumento foi de seis milhões.
Os númerosmostram uma

,reversã,pna teiíi€)J;).cia poS�ti
va rumo ao cumprimento dos

Objetivos do Milênio (ODM),
entre eles o de.reduzir pela
metade éÍ. proporção de pes
soas com fome no mundo até
2015. e acordo com a FAO,

i )·cheg ,meta da nal;'ê:ú-
pula Mundial bre Alimen

tos, em 1996, é um desafio cada vez mais

difíçil} já q��f:1 seria necessário reduzir o p_ú.
mero de famintos em 500 milhões para se

chegar à metade do número estimado em

19�0-199Z, que era dl!l84Z milhões.
,m

"',

Altâ;�no preçD dos
aUmentos agrava
pr�brema do.JQme
no mundo, aponta
relatório da ONU

CHARGE

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 Sul

PONTO DE VISTA

DO LEITOR

"Um país se faz com
homens e livros"MONTEIRO LOBATO

Nos dia 17,18 e 19 de setembro, aconteceu no Colé
gio Evangélico [araguá, a Feira de Livro, que teve corno

objetivo despertar nos alunos um desejo literário e de
dar a eles, um embasamento cultural de inestimável

valor, favorecendo atados o conhecimento amplo, va
riado e indispensável oferecido pelo hábito da leitura.
Os livros são instrumentos efetivos e vivos do aprendi
zado em todos os sentidos, trazendo aos seus leitores a

possibilidade vasta e rica de se informar sobre os mais

variados temas e diferentes áreas, constituindo um

mundo fantástico que se abre em infinitas diretrizes.
A Feira do Livro vem para consolidar uma ação de

inegável importância para a cultura local. O parágrafo
segundo do primeiro artigo da "Lei do Livro", publi
cada em 30 de outubro de Z004 diz: "o livro é o meio

principal e insubstituível da difusão da cultura e trans

missão do conhecimento, do fomento à pesquisa social
e Científica, da conservação do patrimônio nacional, da
transformação e aperfeiçoamento social e da melhoria
da qualidade de vida". Considerando os aspectos ex

postos acima, delineou-se a principal meta desta feira,
que é incentivar o gosto pela leitura, aproximando a

comunidade escolar dos livros e, conseqüentemente,
do conhecimento amplo que eles nos proporcionam.

É preciso mudar, permitir ao aluno, ao leitor, atribuir e
construir novos e coerentes significados para o que lê e in

terpreta, levando-se sempre em conta o conhecimento pré
vio, compreender que o ato de ler é importante para o cresci
mento, desenvolvimento e o aprimoramento da linguagem.

É importante saber o que se lê e para que se lê. A
escola que não se preocupa com a leitura não terá alu
nos produzindo bons textos, pois só se escreve a partir
do que .se conhece, a leitura precisa basear-se em fatos
e não em frases soltas. Fazer do hábito da leitura uma

conquista maior, para apreender o mundo e agir sobre
ele. Esta é a nossa proposta de trabalho "hoje" como
educadores, para termos um mundo melhor amanhã.

Contudo, como diziaMário Quintana: "Os livros não
mudam o mundo, quem muda o mundo são as pessoas.
Os livros só mudam as pessoas."

PROFESSORAS DO ENSINO FUNDAMENTAL 5" A S" SÉRIES E BIBLIOTECÁRIA

Batal11� perdida?
"" '" ®fiA

Cerca de 75 milhões de pês�bas forâffi
colocadas abaixo da linha da fome em todo
o mundo no ano pas,�fldo, de �?qrdo com

relatório da Organização das Nações Ufri
das para Agricultura e Ali
mentação (FAO). Com isso, o
número de desnutridos che

gou a 9Z3 milhões de pessoas,
contra uma estimativa de 848

mil�!3�s para o período, Z003- "

zoDs('
,

Urn dos principais moti
vos para est�. tragédi� foi o

aumento nos:lpreços interna
cionais de alimentos. E com

a alta contínua nos valores dos principais
cereais e do Jgi�!róleo em 2008,,"E apesar de
o preço do bai-Til ter retornado i à faixa dos
US$ 100 recentemente -, a expectative da

orgai�ização é de um crescimento ainda

Os textos para esta coluna deverão ter no máximo 2,000 caracteres e podem ser

enviados para o e-mnil redacao@ocorreiodopovo,com,br, ou por carta para a

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

' telefone (' não serão publicados).

UNERJ: conceito 3 na avaliação do MEC

PEDRA SANTANA

ALVES, REITORA DO
CENTRO UNIVERSITÁRIO
DE JARAGlJÁ DO SUL

(UNEIlJ)

O Sistema Nacional de Avaliação da

Educação Superior (SINAES) instituído

pela Lei 10.861 de 14/04/Z004 objetiva
avaliar a qualidade do ensino da Educação
Superior. O MEC, após fechar o 10 ciclo
avaliativo (Z004-Z007) divulgou o Índice
Geral de Cursos da Instituição (ICC), apre
sentando conceitos de 173 universidades,
131 centros universitários e 1.444 faculda
des isoladas e integradas.

Os índices foram constituídos a partir
dos 'Conceitos Prelíminares dos

.

Cursos

(CPC). Estes foram extraídos do Exame
Nacional de Desempenho dos Estudantes

(Enade), do Indicador de Diferença entre

os Desempenhos Observado e Esperado
- (IDD), do questionário socioeconômico e

do cadastro de docentes Z008.

A UNERJ está inclusa no percentual
de 81,Z5% das Instituições de Ensino Su

perior do Estado de Santa Catarina com

conceito 3, média estabelecida pelo MEC
.

(59 instituições de Santa Catarina, 4 insti

tuições com conceito 4, 39 com conceito

3, 5 com conceito Z e 11 instituições sem

conceito). As instituições que alcançaram
este conceito não sofrerão qualquer inter
venção externa.

O novo indicador ICC sintetiza a qualí
d� dos cursos de graduação oferecidos

pelas Faculdades isoladas/integradas e

Centros Universitários. As Universida

des, além dos cursos de graduação, são
avaliadas também pelos programas de

pós-graduação em nível de mestrado e

doutorado e pelo desenvolvimento da

pesquisa e da extensão.
O indicador divulgado pelo MEC será

utilizado para orientar as comissões avalia
doras do INEP. Vale ressaltar que a UNERJ,
assim como as demais Instituições de Edu
cação Superior pertencentes àACAFE, tem
seus cursos avaliados, de forma sistemáti

ca, pelo Conselho Estadual da Educação
de Santa Catarina, através de comissões
avaliadoras capacitadas pelo INEP. Os cur
sos de graduação da UNERJ avaliados por
estas comissões obtiveram ótimos concei

tos, sendo que muitos deles foram consíde
rados referência no Estado.
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FALA Aí!

,

"Não há como saber
em quem se votou. "
CÂNDIDA INÊS ZOELLER

BRU6NOll, juízo eleitoral de
6uoromirim. sobre o segurança dos

urnas eletrônicos.

" Devemos votar bem e

exigir mudanças. "
LUCIANO ALVAREZ, COORDENADOR
DO FEIRÂO DO IMPOSTO, sobre o

importância do valo poro se cobrar
depois o redução do cargo tributário.

Mais mudanças
Estão em tramitação na Câmara dos Deputados 105 projetos de lei para modi
ficar o Código de Trânsito Brasileiro, a lei 9503/97 . Outras 16 propostas com esse

objetivo já foram aprovadas e aguardam votação no Senado. Às vésperas de completar
11 cncs,o que acontecerá na terça-feira, 23, o código já foi alterado oito vezes. A cha
mada Lei Seco, mudança mais impactante desde a vigência do CTB, prevê tolerância
zero de álcool para quem dirige. Entrou em vigor em 20 de junho e tem resultado
na diminuição de vítimas fatais e feridos nos acidentes de trânsito. Dirigir depois de
beber gera a perda da carteira de motorista 'por 12 meses e multa de R$ 955. Segundo
cálculos do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, um acidente sem vítimas custa,
em média. R$ 19 mil para o País. Com feridos, o valor sobe para R$ 96 mil. E o de
sastre com mortes representa impacto de R$ 467 mil. Segundo o governo, os gastos
anuais do SUS com a violência no trânsito chegam a R$ 5 bilhões.

PERMITIDO" É reflexo do Repercutiu pela internet a decisão
.

.

t d 'd d "da juíza eleitoral da 87° Zona de Ja-

c�escimen O O CI O e. raguá do Sul, Eliane Alfredo Cardoso
TANIA KRAUSE, presidente do Con- Luiz, de permltír a propaganda via
selho Municipal dos Direitos do Criança e-mail por candidatos a prefeito e
e do Adolescente. sobre o aumento de vereador da coligação do candidato

cosas de abuso sexual. petista Dionei da Silva. Pondo fim
a pedido de liminar proposto pela
coligação Jaraguá Nossa Gente, do
candidato Moacir Bertoldi {PMDB).
A juíza entendeu que não há uma

proibição específica quanto à utili
zação do correio eletrônico. Recente·
julgamento do Tribunal Regional
Eleitoral vai na mesma direção.

DANDO AVAL
Governador Luiz Henrique da Silveira
(PMDB) veio ontem a Jaraguá dar apoio
a reeleição de Moacir Bertoldi (PMDB).
Na Arena, um dos três carros-chefes da
campanha do prefeito, o Estado inves
tiu, pelo que se sabe, nmalor gama
de recursos nestes quatro anos, antes
mesmo do prefeito se filiar ao partido:
R$ 5 milhões de recursos do orçamen
to próprio, viabilizando, ainda, outros
R$ 6 milhões em empréstimo junto ao

Badesc. Com a contrapartida de R$ 5
milhões da Prefeitura.

DIFíCil
Bertoldi, agora licenciado do cargo de
prefeito, esperava, ainda, a liberação
de pelo menos R$ 5 milhões prometi
dos há pouco tempo pelo governador
para aplicar em projetos de pavimen
tação asfáltica ainda em setembro. O
que daria um novo gás à campanha.
Mas, pelo que se sabe, do total previs
to apenas R$ 1 milhão seria liberado
agora, encurtando os quilômetros ma

peados pela Prefeitura.

1'.··;1u

•
____ fi _

Saint Sebastian
l'.LAT

, (47) 3275·7500
www.sainísebastian.com.br

s

JACKSON G&IMM - "GRIMM" -1-2-3-4-5. (PDT)
Para com exclusividade (dedicação total) representar
auxiliar os Cidadãos e cidadãs de nosso mun.icípio. A
rei um canal direto com todos através da implantação
de uma sala de atendimento, para a comunidade exigir
melhorias, propor soluções e aproximar-se do poder pú

blico.Também vou inovar e implantar um escritório de projetos para captação
de recursos, os quais contemplarão as insUtuições filantrópicas e de utilidade
pública em nosso município, assumindo tudo o trabalho, desde a montagem
até a aprovação dos projetos. Serei parceiro de todos aqueles que se dispõem
a melhorar nossa cidade. Juntos vamos sonhar e realizar tudo o ,que for ne
cessár.io para o bem estar 'dos jaraguaenses. Sou um jovem com 3i. 9nos,"
casado, cristão, natural de Ja.rÍlguá do coloco a disposição a'

ser um vereadQr batalhadot que co coragem pri
projetôse muitg vontade"querhonr

A PONTE
Uma das alternativas apontadas pelo 'Dnit para escoa(o trânsito quando a

ponte do Portal for interditada pjlra obras de recuperação é a construção de
uma o�tra, nas vizinhanças da Plásticos Zanotti. Justamente onde porlte�em

concr ctlnstruída na metade dos anos 90 pelo pr.efeito Durval Vasel ca.i
unta ter sido ci 01 finalidade. À épo

.
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Candidata flagrada
no Hospital Jaraguá
Lei veda propaganda em locais de uso público
JARAGUÁ DO SUL,

A candidata à Prefeitura
da coligação "Unidos por [a
raguá", Cecília Konell (DEM),
foi flagrada ontem pela Justiça
Eleitoral fazendo campanha
dentro do Hospital e Mater
nidade Jaraguá. A lei eleitoral

proíbe a propaganda eleitoral
em bens públicos ou privados
de uso comum, como cinemas,
clubes, lojas, centros comer

ciais, ginásios, estádios, igre
jas, universidades e hospitais,
incluindo estacionamentos.

O primeiro caso flagrado na

microrregião aconteceu após
denúncia feita à Justiça Eleito
tal, namanhã de ontem. Cecília
estava distribuindo santinhos
e pedindo votos a pessoas que
estavam no hospital. Quando
foi flagrada, a candidata estava

na lanchonete, depois de ter

passado pelos setores da insti

tuição. Psicóloga, Cecília disse

que foi funcionária dohospital
e alegou desconhecer o impedi
mento. E cessou imediatamente
a abordagem aos eleitores, dei
xando o local.

.

O caso foi documentado,
incluindo as declarações da
candidata, e seria enviado

possivelmente ainda ontem

para a juíza eleitoral Eliane
Alfredo Cardoso Luiz, a quem
cabe julgar casos de propagan
da irregular, sob a responsabi
lidade da 87a zona eleitoral. A

propaganda em local proibido
pode levar ao pagamento de
multa de R$ 2 mil a R$ 8 mil.

CAROLINA TOMASELLI

Ex-deputado
sofre infarto

o ex-deputado federal e médico
neurologista Vicente Augusto Coropreso
(PSDB) sofreu ontem um infarto. Ele está
internado na UTI do Hospital"Sõo José, e
seu estado de saúde era estável no final
do tarde de ontem. Caropreso também
foi vereador em Jaroguá do Sul e candi
dato u prefeito, em 2004.

Cecília Konell estava distribuindo santinhos e pedindo votos o eleitores

Representação é arquivaila,
A propaganda em loca_! proibido

também foi tema de uma representa
çõo formulada pelo Ministério Público
contra a coligação "É a Vez do Povo';.
ene candidato a prefeito Dionei da
Silva (Pl). O processo tem origem em

.

denúncia de que duas mulheres dis
tribuíram material de propaganda aos

pacientes que aguardavam atendi
mento nó interior de posto �e saúde.

Na 'defesa, ,o coligaçõo e o

"Bandeiraço"
do PT na Praça
o prefeiturável Dionei Walter da

Silva (Pl), seu vice Humberto Grossi
(PPS), e candidatos a vereador da co

ligaçõo "É a Vez do Povo" participam
hoje, das 10 horas ao meio-dia, de um

"bandeiroço" na Praça Ângelo Piazera.
Eles tnmbém võo distribuir cópias do
"Plano Ja'raguá 1�" aos eleitores.

candidato alegaram ...
0 inexistência

de provas de que tivessem sido os

autores do delito ou qUe tiveram
ciência anterior da distribuiçõ� dos
panfletos. A Juíza eleitoral Eliane
Alfr�do Cqrdoso Luizjulgou jplproc:�:
dente reeresentação. Elo co�si�er�u
que as proyasnão foram sufieie es

poro. fundamentar) pedido e pr
q.ue ás p�ss'

.

iam em nom

calldidotó
Wi>

Luiz Henrique
faz caminhada
o governador Luiz Henrique da Sil

veira (PMDB) transferiu de ontem para
hoje sua visita a Jaraguá do Sul, onde
formalizará apoio à candidatura do pre
feito Moacir Bertoldi (PMDB) à reelei
çõo. LHS sairá em' caminhada do Centro

-

Histórico no final da manhõ, passando
pelo calçadão a�é 1> c.omitê,da coligação. '

Cartões de memória recebem.
dados para o dia das el�ições
JARAGUÁ DO SUL

A Justiça Eleitoral realizou
ontem à tarde a audiência para
geração de mídias no cartório
da Cidade. O procedimento
consiste na gravação dos car

tões de memória que contém
os dados de candidatos e elei
tores de todas as 299 seções
das zonas eleitorais de Jaraguá
do Sul e Corupá. Além do Mi
nistério Público e a OAB (Or
dem dos Advogados do Brasil),
representantes dos partidos
políticos e coligações pode
riam acompanhar o trabalho,
mas poucos se interessaram.

Na geração de mídias tam
bém são gravados os cartões

de memória de votação que
armazenam uma das cópias
de segurança dos dados con

tidos nas urnas, bem como os

disquetes-nos quais será gra
vado o resultado para leitura

e transmissão em equipa
mento da Justiça Eleitoral. A

configuração e a lacração das
urnas acontecerá na próxima
segunda e terça-feira.

Já o cartório da 60a zona

eleitoral fará as audiências
de geração de mídia e confí

guração das urnas no mesmo

dia, porém em datas distin
tas para Gada cidade. Os tra
balhos relativos a Schroe
der acontecem no domingo,
Massaranduba na segunda, e

Guaramirim na próxima ter

ça-feira, sempre às 9 horas,
no cartório eleitoral (antigo
prédio do Fórum).'Nas datas
também acontecerá a verifi
cação e lacração das urnas de
lona, disponibilizadas caso

haja necessidade de substi

tuição das eletrônicas.
Os três municípios somam

140 seções eleitorais.

Trabalho feito pelo Justiça Eleitoral continuo no segu_ndo e terço-feira
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PA só vai ser entregue em 2009
Empresas licitadas desistiram da obra, o que adiou prazo de inauguração

ATRASO

CORUPÁ
Os moradores de Corupá te

rão que adiar por mais uns me

ses a possibilidade de abertura
do novo Pronto Atendimento
do município que teve sua cons

trução iniciada há cerca de dois
anos. A previsão era de que a

inauguração aconteceria em de
zembro deste ano, mas o pro
cesso de retomada da construção
teve de ser interrompido devido
à desistência das empresas habí
litadas através da licitação que,
segundo informações da Prefei
tura, dedicaram-se a outras ofer
tas de trabalho. No dia 2 de ou

tubro será reaberta licitação para
que o PA possa ser entregue no

primeiro semestre de 2009.
Será investido para erguer o

prédio e concluir a edificação,
que já está no terreno de pouco
mais de õmíl m2, um total de
R$ 460 mil, proveníentes de re

cursos próprios e doação de em

presários locais - R$ 60 mil ao
todo. Para equipar o prédio não
há levantamento de custos, mas
a Fundação Beneficente de Coru

pá, administradora do PA, possui
dinheiro em caixa e ainda conta

com o apoio do senadorRaimun
do Colombo (DEM) que liberou
emenda parlamentar no valor de
R$ 30 mil para compra de equí
pamentos.

Com tudo pronto a popula
ção terá disponível 72.5,22 m2

de área construída e serviços de
raío-x, geriatria, cardiologia e or

topedista, "Temos as máquinas
de radiografia, mas no PA atual
não tem como instalar, e as novas
salas abrem espaço para contra

. tação de especialista", explica a

secretária de Saúde e Bem Estar

Social, Alice Eyng Maçaneiro.
Para a secretária um dos serviços
essenciais serão os da geriatria.
"Somos uma cidade com muitos
idosos e é importante envelhecer
com qualidade".

Juntamente com a constru

ção a Secretaria de Saúde preten
de adquirir uma ambulância. A
única disponível atualmente foi
cedida aos bombeiros e quando
o paciente necessita de acompa
nhamento médico o PA entra em

contato com o Samu de Jaraguá
do Sul, "Esse processo às vezes é
muito demorado", lamenta Alice
Maçaneiro.

O CORREIO DO POVO IISABADO, 20 DE SETEMBRO DE 2008

Pronto Atendimento de Corupá oferecerá serviços de raio-x, geriatria,.cardiologia e ortopedia

Pequenos têm o tarefa de convencer os pois o levar um brinquedo poro coso

Dia das Crianças deve
aumentar vendas em 10%
JARAGUÁ DO SUL promocionais e nos preparando

Mesmo atingindo, em sua para implementar as 'vendas",
maioria, um comércio restrito, adianta. Entre as novidades P8Ja
o Dia das Crianças - 12 de ou- atrair o consumidor, está previsto
tubro :- movimenta os lojistas o sorteio de carro, televisores de
locais e' ainda atiça o espírito LCD, notebooks, celulares e ou
consumista nos pequenos, que tros brindes para atrair ummaior
arrastam os pais pelos corre- número de compradores.

.

dores das lojas de brinquedos. Em uma loja de brinquedos
Essa agitação pode refletir em de Jaraguá do Sul a expectativa
um aumento de até 8% nas de aumento das vendas gira em

vendas, se comparadas com o torno de 10%. Para a superviso
ano anterior, é o que prospecta ra de loja, Sidamara Adriano,
o diretor de SPC da CDL/Jara- as facilidades no pagamento
guá do Sul, Neívor Bussolaro, tendem a atrair clientes. Nas

reportando as expectativas do sugestões de presentes, car

comércio nacional. rinhos e bonecas continuam
Bussolaro reforça que por.tra- sendo os preferidos. Mas a

tar-se de um diamuito focado na grande dica de Adriano é o

criança, de forma geral o comér-
.

período para iniciar as com

cio não se mobiliza para realizar pras, que deve ser antecipado.
promoções ou levar as ruas deco- "O importante é começar agora,
rações especiais, porém, os olha- - porque a pessoa vai encontrar
res estão--mais adiante. ''Nossa maior variedade de produtos
preocupação atual é com oNatal, >_ e o atendimento será melhor,
já estamos planejando as ações sem muito movimento'';.

Falta de sangue
já preocupa
REGIÃO

O Hemocentro Regional
Joinville, que abastece o Vale do

ltapocu, está precisando de doa
dores de sangue tipo "0+" e "0-
". As poucas bolsas de sangue
disponíveis obrigaram a entida
de a solicitar o cancelamento de

cirurgias cujo adiamento não co
loca em risco a vida do paciente .

De acordo com a gerente
técnica do hemocentro, Mari
Iene Castro Royer, o período
de vacinação contra a rubéola

provoca a queda no número
de doadores, já que junta dois
fatores que ínfluenciam direta
mente a doação. 'Arnaíoria dos
voluntários estão na faixa etá
ria abordada pela campanha
- de 19 até 39 anos - e após a

vacinação a pessoa tem que
ficar trinta dias sem doar san

gue", 'esclarece. Dúvidas sobre
os pré-requisitos para doação
podem ser tirados através do
telefone 3055-0454.
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Mode�nidade versus Religião
Jovens encontramna Igreja valores esquecidos pela sociedade contemporânea

'.

VALE DO ITAPOCU

Um dos dilemas trazidos
pela modernidade é o conflito
de idéias entre Igreja e juven
tude, Temas polêmicos como

aborto, drogas e sexualidade
são alvo de constantes discus
sões entre cristãos, Governo
e sociedade. Mas se o desafio
da Igreja em pleno século XXI
é falar a.ltnguagem do jovem e

trazer esse grupo para dentro
dos templos, a Igreja evangélica
parece estar no caminho certo,

Os jovens desta religião
estão longe do cigarro e da
bebida. Preferem o culto à ba
lada. Optam por roupas com

portadas, dizem namorar para
casar e são contra o sexo antes
do casamento. Como a Igreja
consegue resgatar esses valo
res? Falando a mesma língua
da juventude.

''A Bíblia é nosso manual.
A pessoa toma posição e sabe

que o que Deus quer é o me

lhor para a gente. Podemos
fazer o que queremos, mas

sabemos o que é bom para
nós", afirma o Pastor Edílber-

to Tischner, 43 anos, um dos
fundadores da Comunidade
Luz e Vida, que começou em

Jaraguá do Sul com 45 pesso
as e hoje já reúne cerca de zoo
fiéis a cada culto.

Ainda de acordo com o

líder religioso, o
: jovem que

entra para a Igreja pode sentir
dificuldades. "No início, ele
não vai se localizar com ou

tros grupos porque o número
de jovens que não segue a pa
lavra é bem maior. Aí entra o

apoio dos pais e da família",
sugere.

O representante comercial
Robson Castro, 19 anos, é um
dos freqüentadores do templo.
''Aqui você conta com pessoas
para te ajudar. Encontro forças
para encarar os desafios", diz
confirmando que a mudança
de comportamento é difícil,
mas. que agora acredita ser

. mais amado e confiante. ''A
maioria dos meus amigos não

freqüenta a igreja. São valores
diferentes", resume.

�
o
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DEBORA VOLPI
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Pastor Edilberto lidera Igreja na busca por jovens que queiram se converter e seguir um caminho diferente

Testemunhos que muda'm vidas
Bateria, teclado e música ani

mada. Letras que falam de ado

ração e salvação. Todos cantam

e o pastor sobe ao altar ccim sau

dações calorosas. Depois, quem
comanda Q encontro é uma fiel,
que fala das próprias experiên
cias, observações e com a Bíblia
nasmãos prega aPalavra.O clima
é de uma grande familia. As pes
soas se tratam por irmão, falam
mas para as outras: 'jesus te
ma e eu também". Esse é o ritual
.e um culto naComunidade Luz
e Vida de Jaraguá do Sul, onde
testemunhos de pessoas que co

meteram erros e conseguiram
mudar servem de incentivo para

os presentes. "Vemmuitos jovens
drogados e que se transformam.

Aqui, as pessoas nascem de
novo. Mas tem que querer, tem

que ter fé", garante o pastor.
Ele diz ainda que à perfil do

evangélico está mudando. Aque
le estereótipo da mulher que não
corta cabelo e só usa saia compri
da é coisa do passado. ''Aqui tem
gente de todas as classes sociais.
As mulheres se pintam, se enfei
tam. A roupa é para a pessoa se

sentir bem", argumenta. O pastor
destaca ainda que o craque do
futsal, Falcão, faz parte da sua

igreja. "O Falcão era explosivo
nos jogos. Mudoumuito", avalia.

Cassuli
. www.cassuíi.adv.br

Cultos são embalados por músicas religiosas para animar os fiéis

Cassuli Advogados Associaqqê pABJ8C-:397i99
Rua Donalda Gehring, 135 • Fone 4�-33Z.1 751'1 - Fax 47 32751820

di" .� -,- Jovens, cantam, se abraçam e estudam os textos bíblicos na igreja

M
A minha vida era vazio, onde o

que valia era o fomo. E dentro
disso acabava tràtando a 'vida
com valores inexistentes. Hoje
os valores sõo outros, eu vejo o
ser humano de formo diferente
aprendendo que somos todos

iguais, perante o Senhor. As
atitudes mudam naturalmente,
pois, no profissõo continuo
cobràndo do árbitro, mos com
palavras respeitosos e durante
o partido acontecem coisas

-. naturais de jogo que hoje eu

encaro de formo diferente.

�

FALCÃO, COMUNIDADE
. EVANGÉLICA LUZ E VIDA
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Surfistas na onda do Evangelho
Cresce a presença da Bola de Neve na região. PemI dos fiéis é de jovens e atletas

MLugar de prancha é na

praia? Errado: Para os fiéis da
Bola de Neve Church! o artigo
também está presente nos tem

plos de oração. Isso mesmo. A
mesa do altar tem o formato de
uma prancha e o pastor que co
manda os cultos é quase sem

pre, um surfista.
Assim como sugere o pró

prio nome da instituição, o

fenômeno vem crescendo na

região. Em Santa Catarina, os

templos já estão espalhados
por dez cidades, maioria

o

no

litoral, incluindo o balneário
de Barra Velha, no Vale do Ita- .

pocu. A vizinha Joinville tam

bém conta com uma unidade.
Conhecida por converter

skatistas, surfistas, lutadores
de jiu-jitsu e cantores como o

ex-Raimundos, Rodolfo Abran
tes, os missionários levam a

palavra de Deus para as acade
mias, tatames e praias do Bra
sil. Os cultos são embalados

por bandas de rock, reggae:e o

até forró. Tudo dentro do es
tilo gospel, com letras que fa�. '

Iam de adoração a Deus. Nos'
grandes centros" inclusive, fá
é comum points que promo
vem festas direcionados a este o

público. As chamadas baladas
gospel são locais de música e
diversão, porém onde bebidas,
cigarro ou qualquer tipo de

droga não entra.
.

O surfista Luciano da SiÍ",
va, 33 anos, pastor da Bola d,e,
Neve em Barra Velha, explica'
que a Igreja atrai jovens justa.
mente pelamúsica e estilo des-

o

contraído. '� linguagem é bem.
direta e dinâmica. Mas na hora
da pregação, falamos sério. É a

palavra de Deus", revela. No bal
neário os cultos acontecem aos

domingos, sempre às 20h e se-
,

gundo o pastor,
o

são reunidos tie
80 a 100 fiéis a cada encontro.

DEBORA VOLPI

Jovens procuram na bíblia palavras de conforto e ensinamento

Opinião de uma historiadora
A historiadora e socióloga

daUnivali, AnaCláudia Delfíni
Capistrano de Oliveira, explica
que existem diferentes grupos
de protestantes "desde os pro
testantes históricos, como as

igrejas luteranas, os pentecos
tais históricos como a Assem
bléia de Deus, por exemplo, e

os neo-pentecostais, também
chamados de pentecostais da
terceira geração: Renascer em
Cristo, Comunidade da Graça,
Universal do Reino de Deus e'

Bola de Neve".
A especialista justifica o

crescimento e o surgimento
das igrejas protestantes base-

ada em três pontos. "É pre
ciso esclarecer que as igrejas
evangélicas que surgem a cada

esquina são do ramo neopen- ,

tecostal, por terem a Teologia
da Prosperidade, ou seja, com
forte ênfase na prosperidade
financeira, emocional e pro
fissional", afirma. Além disso,
existe um forte trabalho de ma

rketing e uma forte ação social
por parte das instituições. "Es
sas igrejas acabam ajudando
na recuperação de dependen
tes de drogas, álcool, além de
uma forte atuação nos lares, no
apoio à família e à educação de

crianças e jovens", conclui.

Leandro divide o tempo livre entre duas paixões, a Igreja e o surf

Igreja muda comportamento
Valdir João Raimundo Jú

nior, 22 anos, surfista e tam
bém seguidor da Bola de Neve
em Barra Velha freqüenta os

cultos e diz que o que mais
atrai na Igreja são as músicas,
as pessoas, e a palavra de Deus.
O jovem também destaca a ora"

ção como um caminho parase
livrar do mundo das drogas.

"Resgatamos muitos de

pendentes químicos. Tinha
cara que chegava lá em casa

e tinha fumado 60 pedras (de
crack) e me pedia ajuda", co
menta o pastor lembrando que
qualquer tipo de droga é com-

pletamente inaceitável para os

seguidores da Bola de Neve.
"Para nós, até um gole de cer

veja é pecado. Ser da Bola de
Neve ê uma escolha de vida.
Uma opção legal", conclui sem
deixar de lado gírias comuns

aos surfistas.
d auxiliar de escritório e

surfista Leandro Vieira, 22

anos, também fiel da Bola de
Neve parece concordar. ''Estou li
berto de tudo aquilo que omundo
diz ser bom. Hoje não fumo e não

freqüento baladas porque Jesus é
tudo o que eu tenho e só ele me

completa". conclui.

Minha vida começou o

mudar poro melhor no dia
em que aceitei Jesus. Foram
muitos anos vivendo no erro,

pensando que minha vida
era perfeita, fazendo shows
e usando drogas. A maconha
era meu melhor amigo.Vivia
isolado e no meu próprio
mundo. Aos 28 anos, Jesus'
Cristo me curou de um câncer.

Ninguém sabia de nada,
exceto eu e minha esposa,
Alexandra. Foi ela que me

ajudou a me firmar em Cristo.
Deus me salvou, me curou,

o me libertou das drogas, me
transformou, me deu um

casamento maravilhoso e

abençoado. S)9

RODOLFO ABRANTES,
EX-RAIMUNDOS (BOLA DE NEVE)

Cerimônia de batismo da Igreja Bola de Neve reuniu dezenas de jovens que querem mudar a maneira de viver

Barra Velha
já conta com

templo para
surfistali

CATÓLICOS: 80.288
EVANGÉLICOS: 25.759
RELIGiÕES ORIE.NTAIS; 72
UMBANDA/ CANDOMBLÉ: 15
oUTtils:'S21 .

o

SEM RElIGIÃO:l046
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PRIMAVERA
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Tempo de flores nos

jardins da cidade
Estação das cores começa na próxima segunda
JARAGUÁ DO SUL

Vermelhas, amarelas, bran
cas. Rosas, açucenas, copos
de leite. O jardim de Ana Wis

nieski, 74, é assim: repleto dos·
mais variados tipos e nuances.

O colorido dele toma conta da
casa e da própria cultivadora.
Ela passa boa parte do tempo
entre as flores e se alegra ao

primeiro olhar dispensado às

espécies plantadas no quintal.
"Gosto mais delas que do meu

marido, pelo menos, não me

fazem chorar nunca", brinca.
Porém, a admiração pelas

flores ainda vai mais longe. Tal
vez dona Ana deixe de morar

no Bairro Ilha da Figueira e se

mude para Guaramirim. Quem
acha que as "companheiras" do
dia-a-dia vão ficar para trás, se
engaha, Mesmo a mudança de

endereçosendo só uma possi
bilidade, ela já vem separando
mudas. O intuito: replantá-las.
E, nos vasos reservados, não

'podem faltar as açucenas ver
,

melhas. Elas são as preferidas e

habitam grande parte dos espa
ços. No entanto, são os copos de
leite que surpreendem. O pé so-

.

brevive há 24 anos, desde quan
do a proprietária trocou Rio do
Oeste por Jaraguá do Sul. O se

gredo? "Muito amor", diz.
Aliás, a paixão pelo jardim

é tanta que dona Ana vence

até as limitações físicas para
permanecer no meio dele.
Como sofre de paralisia no

braço esquerdo, precisa con

centrar todos os movimentos
no direito. Além disso, ainda'

Dono Ano: o segredo poro manter o jardim colorido é depositar bastante amor
c-

supera a osteoporose e a recu

peração de uma cirurgia para
retirada de câncer de pele.
"Quando morrer, queria ser

enterrada entre as minhas flo
res. Mas, eu sei que não dá",
conforma-se. Enquanto esse

dia não chega, ela aproveita
cada minuto possível da Pri

mavera, estação marcada para
começar na segunda-feira e da

qual mais gosta.

KELLY ERDMANN

MAR/STELA MENEL
VEREADORA

70.123
JARAGUÁ NOSSA GENTE

PMOS, PSG, pv. PMN. pedoS, PR, PTdcB • PSC

Primeira semana da estação
será de muita instabilidade
JARAGUÁ DO SUL

Se a impressão da maioria
dos catarinenses é de que in
verno se fez pouco presente
em 20G8, os últimos dias da

estação devem mudar esse

conceito. Conforme a equipe
do Ciram (Centro de Infor

mações de Recursos Ambien
tais e de Hidrometeorologia
de Santa Catarina), o final de
semana promete ser de mui
ta instabilidade. O Estado vai
sentir na pele as temperatufas
baixas, pode ver neve na Serra
e ainda assistirá a temporais e

até chuva isolada de granizo.
Para contrapor a situação,

logo depois da passagem da
frente fria, uma massa de ar

seco predomina. Com isso, o

sol volta a brilhar, porém, nada
de calor. Há chances de geada
do Oeste, Meio-Oeste e Planal
to Norte. Na região serrana, a

condição prospera até o dia 25,
quinta-feira. Enquanto isso, a

chuva retoma às demais áreas de
Santa Catarina, inclusive, nas

próximas de Jaraguá do Sul.
Na primeira semana da Pri

mavera, que inicia no dia 22

de setembro, o Vale do Itapocu
terá temperaturas mínimas na

faixa dos lODC e máxima por
volta dos 20DC.

Primavera chego com temperaturas baixos 00 Es�odo de Santo Catarina

Por uma Jaraguá
+Saudável
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Trupe apr senta
extos clássicos

Espetáculo mistura Moliere e Maquiavel
JARAGUÁ DO SUL

Noite de domingo, o que
fazer com ela? Que tal se di
vertir assistindo a uma curio
sa mistura teatral? Cheia de
cores e personagens cômicos,
a peça "Tem mandrágora na

panelinha", da companhia
blumenauense O Grito, apar
ta no Centro Cultural Scar
amanhã, às 20h. E o melhor: o
acesso ao espetáculo vale ape
nas um exemplar alimentício
não-perecível.

Conforme o diretor, Lean
dro de Assis, a idéia é incen
tivar o público a fazer parte
da platéia. "Às vezes não se

tem um quilo de comida às

mãos, por isso, optamos por
só um produto, independente
do peso", explica. Toda a arre

cadação será enviada à Asso

ciação de Moradores do Bairro
Santo Antonio.
o' Quem assumir o compro
misso sugerido pela trupe, no
entanto, não deve se arrepen
der. A montagem mescla dois
textos clássicos dá história do
teatro. De um lado está "O ava

rento", de Moliere. Já do outro,
''l\_ mandrágora", do italiano
Nicolau Maquiavel. Mas, para
o grupo, a releitura virou uma

forma engraçada de tratar so

bre o apego desvairado ao di
nheiro. Os personagens fazem
uma verdadeira confusão por
causa de casamentos, herdei
ros e, claro, para garantir cen
tenas de moedas de ouro.

A Cia O Grito é composta
de atores e atrizes formados

(ou em processo de) nas salas
de aulas dos cursos de artes

cênicas e música da Furb (Uni
versidade Regional de Blume-
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Para Vereadora:

"Sempre ao seu lado"
===:.::PSIl-PV.,.,."""""""'........ ®Moacir I Pedro

Uma viagem à obra do
Pink Floyd hoje no Scar

nau). Além da peça encenada
em Jaraguá do Sul, eles tam

bém possuem no currículo

"Megera quem dera ...preguiça
já era!" e o programa "Teatro
de retalhos".

KELLY ERDMANN

SER�IÇO
ESPETACULO: Tem mandrágora
no panelinha
GRUPO: O Grito
LOCAL: Centro Cultural Scar
HORÁRIO: o partir dos 20h
INGRESSO: um produto alimentício
não-perecível

:iJJJ�J y!):£
jJ'EJ UtlijJ1.1J'D}

JARAGuÁ DO SUL

Hoje tem show para relem
brar sucessos do rock progres
sivo. A visita ao passado fica

por conta da banda Immi
grant, de Florianópolis, que
toca clássicos do Pink Floyd
para o público jaraguaense no

Centro Cultural da Scar. No

repertório, estão músicas de
dais álbuns: "The wall" e "The
dark side of the moon".

O grupo é reconhecido por'
emanar alguns dos melhores
covers da obra dos ingleses e,

por isso, tem como caracterís
tica principal a fidelidade na

reprodução das canções. Até
mesmo os instrumentos leva
dos para o palco fazem refe-

o rência aos utilizados durante

'� os anos em que o Pink Floyd
� esteye em completa atividade.

� Os catarinenses, além disso,
� ainda são especialistas em

Deep Purple e Led Zeppelin.
Aliás, o nome da banda só é
este por causa da música Im

migrant Song, da discografia
da última.

A apresentação deste sá
bado começa às 20h30. Os in

gressos custam R$ 60. Pessoas
com mais de 60 anos de ida
de, estudantes e aqueles que
doarem um quilo de alimento

não-perecível pagam a metade
do valor. As entradas podem
ser adquiridas na bilheteria da
Scar e na Escola Bicho Grilo.
Quem quiser conferir o "Mu
seu Pink Floyd", também no

Centro Cultural, deve desem
bolsar outros R$ 2. A exposi
ção foi organizada por colecio
nadares de artigos da banda.
A renda será revertida à Ajinc
(Associação Jaraguaense dos
Incentivadores da Natação
Competitiva).

Domingo, 21/9, das 9h às 17h

na Arena Jaraguá
TUDO GRÁTIS TUDO GRÁTIS TUDO GRÁTIS TUDO GR
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CRÔNICA

CARLOS HENRIQUE SCHROEDER,ESmmOR

o senhor Leviatã
Assisti no domingo passado mais um bom filme tu

piniquim: "Proibido proibir". O filme mostra o cotidia
no de alguns estudantes universitários que se deparam
com o dilema de agir ou consentir diante da sociedade

corrupta. Resumindo: um filme simples e honesto que
mostra a causa/efeito de nos alienarmos ou não politica
mente. Claro que tudo isto me lembrou de Leviatã, ou
melhor, dos Leviatãs.

Leviatã é o nome biblico de um monstro marinho que
o filósofo Thomas Hobbes tomou emprestado para simbo
lizar o Estado opressor (RalphWaldo Emerson já disse que
"todo estado é corrupto"). O escritor norte-americano Paul
Auster se apropria do nome dado ao monstro de Hobbes
e nomeia um de seus romances. No "Levíatâ" de Auster

, .

conhecemos dois personagens muito distintos, Aaron e

Sachs, ambos escritores; o primeiro quer mudar o mundo
com a literatura, o segundo abandona a literatura como

armade transformação do mundo e parte para a ação dire
ta. Dostoiévski, em "Os demônios", um de seus romances

mais soturnos, já nos perguntava: consentir ou buscar ou
tro viés? O livro é baseado num fato verídico: o assassinato
do estudante russoMaxim Ivanov, acusado de traição pelo
líder niilista Sergueí Nietcháiev. O livro é quase profético
no que tange a projeção do mundo contemporâneo, a má
quina transformadora dos estados e a resposta dos grupos

que tendem a jogar areia em suas engrenagens. Um dos

grandes lances da obra é o monólogo em que o persona

ge!ll Verkhovenski (na vida real, Nietcháiev) tenta con

vencer Stavroguine (Bakhunin) a aderir à violência revo

lucionária. Thoria versus prática, o embate eterno. O filme
"Proibido proibir" é isso: teoria versus prática ou violência
versus paz ou alienação versus inocência ou experiência
versus essência ou Brasil versus Brasis.

'

Coincidentemente no dia 'seguinte ao filme, caiu em

minhas mãos "O senhor Brecht", livro do português Gon
çalo M. Tavares. Na primeira narrativa do livro, intitulada
"Um pais agradável", conhecemos um povo muito pregui
çoso. O presidente ordenou: defendam as fronteiras. O

povo bocejou. Foram invadidos. Os invasores também
ficaram preguiçosos, e quando o novo presidente orde

nou que defendessem as fronteiras, novos bocejos. No
vamente invadidos. Mais preguiça, mais uma invasão.

"Tal repetiu-se até que todos os povos - mesmo os que
vinham do outro lado do globo - haviam já invadido

aquele pais, e depois, sucessivamente, sido invadidos.

Já não havia gente em mais lado nenhum: concentrá
vam-se todos naquele pais agradável. Foi nesta altura

que o novo presidente ordenou a invasão do resto do
mundo pois o mundo estava completamente vazio - à

sua mercê, portanto. Porém, todos os homens boceja
ram. E então ele (sem o notar) avançou, sozinho".

Já em "Hesitação", outra narrativa do livro, "o homem
da escada hesitava há vários dias entre subir e descer. Os
anos passavam e o homem continuava a hesitar: subo ou

desço? Até que certo dia a escada caiu."

Que Brasil queremos? O dos teóricos letárgicos ou dos
práticos afoitos? O sonho ou ação? Fernando Pessoa já res
pondeu, no século passado, com todo seu desassossego:
"Tenho que escolher o que detesto - ou o sonho, que ami

nha inteligência odeia, ou a ação, queminha sensibilidade

repugna; ou a ação, para que não nasci, ou o sonho, para
quem ninguém nasceu. Resulta que, como detesto ambos,
não escolho nenhum; mas, como hei, em certa ocasião, ou
sonhar ou agir, misturo uma coisa com outra".

OOVELA�
.

'. �

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

•Cine Shopping 1
o O procurado (leg)
(16h40, 19h, 21hl0-todososdiõs)'
(14h30 - se�sab/dom/quo/qui)

.Cine Shopping 2
o Mais do que você imàgina (.leg)
. (19h, 21 h -todos os'Hias)

,

,

• A múmia 3 (leg) (16h50 ,...todos ôs dias)
(14h40 - se�sab/dom/quoJqui)
•Cine Shopping 3
o Zohon - O agente bom de,�oFte (Leg)
(16h40, 18h50, íl h - todos os dias)
(14h20 - se�sob/dom/quo/qui)

.Cine cidadé 1"
o Hancock (Dub) (14h, 15h50, 17h40-todos os dias)
�, Cosomento em do� duplo (leg}
<'2H30, 21b30 � todos os dias) ,
.'Cinê Cidod,e 2
,� Jogo de amor em los Vegas (leg)
(17h, 19h, 21 h - todos os diaS)
o Kong F.u Pondo (Dub) (15h.:.. lodosos dias)

<' Casamento
em dose dupla

Depois de perder o emprego e achar que
nado pior poderio lhe acontecer, Noah
ainda .tem de lidar com o esposo ávido
por ter um filho, o mãe opressora que de
cidiu se mudar poro o coso dele levando
todos os cinco cachorros e o pressão de
arrumar um novo emprego

o homem de
Montana

U1y abandonou um casamento falido e em

fuga com uma filho recém-nascido foi em

busro deum novo lar. Até uma tempestade co
locar suas chances de sabrevivência nos mãos
de um estranho. Um típico caubói com modos
rudes. Um homem com o coração ferido. Ele
sabia que encontrara mais do que uma mulher
e uma criança indefesa. Ele havia encontrado
talvez suo verdadeira razão de viver

PtAME'
K�ATON

1-'"
TYLER

CIRANDA DE PEDRA
Elzinho manda Cícero/Menelau voltar 00 ím
balho. Ferdinando olho o fogo se alastrando .

Bruno entrego o fita a Afonso. Ferdinando deixo
Cicero/Menelau desacordado no galpão em

chamas. Afonso dá o fito o Natércio. Ferdinando
ligo para louro sem se identificar e diz que o

galpão está em chamas. Daniel solva Cícero/
Menelau. loura, Daniel e letício descobrem o

disfarce. louro diz que o incêndio foi sabota
gem de Notércio. louro vai acertar as contas
com Notércio. Frau Herta esconde o seringa ao

ver louro .

TRÊS IRMÃS
Alma conta o Alcides que Virgínia reagiu. Suza
na diz que leu sobre o deus do amor e por isso
chamou Xande de Eros. Janoína diz a Waldete
que Sylvie rÉclair filmou na Praia Azul há mui
tos anos e Jacaré se apaixonou. Poulinho sonha
com o acidente que matou Artur. Alma aceita
trabalhar com Alcides. Dora agradece Bento e

diz que também é viúva. Falsárias dão boas reo

ferências de Waldete por telefone para Glauco.
Golvão convido Alma paro ir il praia. Alma não
acredita ao ver Gregg surfando no Praia Azul.

A FAVORITA
lora diz o Flora que ficou confuso 00 ver tes
siano. Floro levo Zé Bob e lora para dançar. Céu
se apresento aos jornalistas como o mulher que
Cossiano mais ornou. Donotela se aproximo de
Floro e Zé Bob na pista. Catarina levo um bolo

poro Stela que diz que nunca é tarde poro reco

meçar. Donatelo empurro Floro de uma escada.
Zé Bob acode Floro. Zé Bob pede que Rita saio
do coso de Romildo. Catarina pede obrigo o Co·
polo para sair de coso. Halley encontro Flora no

apartamento de Silveirinha e se surpreende.

OS MUTANTES -

CAMINHOS DO CORAÇÃO .

Ano, Pepe e Jonete são algemados pelos rep
lilianos. Alienígenas sobrevoam o céu e os

reptilianos somem. Formigão avisa il Rainha

Formigo que o povo de Agarta irá até eles. A
Rainha Formigu diz que o plano não era este e

desronfia que Juli armou uma armadilha. Ela
sente medo de perder seu povo. Mario, Marce
lo, Noé, Luciano e Melquior surgem diante dos

homens-formigo. A Rainha Formigo ordena que
destruam o inimigo. Eric e Somiro surgem dian
te do Rei e do Rainha Sibilo. Bianca e leonor se

desesperam.

CHAMAS DA VIDA
Vilma diz que Ivonete vai se arrepender de ter

batido nela. Ivonete diz que não levo desofo·
ro poro coso. Pedro separo os duas. Beatriz e

Antônio chegam.,Vilma diz que Ivonete o ogre·
diu. Vilma manda Beatriz embora. Beatriz diz a

Vilma que nôo vai. Júnior pergunto se Cazé e

Raísso estôo juntos e diz que elo vai sofrer com
Cazé. Raíssa pergunto se Cazé gosta mesmo

dela. Ele diz que gosta cada vez mais. Os dois
se beijam. Pedro expulso Vilma. Pedro diz que
Beatriz deve voltar poro a cosa de Carolina.

(O resumo dos copitulos é de inteiro response
bilidaâe dos emissoras).
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---------VARIEDADES

Jóias de Gisele
serão leiloadas
Um anel e um colar de diamante de
Gisele Bundchen serão oferecidos em

leilão no dia 15 de outubro, segundo
a revista de celebridades "People". A
revista especula que o anel e o colar
foram presentes de um "ex-namorado
famoso" da top. Por cinco anos ela
namorou o ator leonardo DiCaprio
e atualmente, o jogador de futebol
americano Tom Brady. A top não
revelou a origem das peças.

Confirmado:
The Offspring
o Planeta Terra Festival 2008 confir
ma: The Offspring se junta a mais 12

atrações no dia 8 de novembro, na
Villa dos Galpões, em São Paulo. O
Planeta Terra Festival já tem con

firmados os seguintes artistas: The
Jesus and Mary Chain, Kaiser Chefs;
Bloc Party, Animal Collective, Foals,
Spoon, Curumin, Mallu Magalhães,
além dos DJs Mylo, Felix da House
cat, Mau Mau e Calvin Harris

Eva Mendes
é censurada
o comercial que Eva Mendes fez para
o perfume Secret Obsession, do Calvin
Klein, foi censurado, mas o lança
mento aconteceu em Berlim, nesta se

mana. No comercial, Eva aparece nua,
rolando na cama e se tocando. "O
vídeo é sexy e provocante", afirmou
a atriz. O vídeo está disponível no
site do perfume. "Eva Mendes é a

interpretação perfeita da sexualida
de moderna", justifica a CK.

'SUDOKU

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

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

SOLUÇÃO

DIVIRTA-SE

Óbvio
- Pedrinho, o significado da
palavra óbvio?

.

- Hoje acordei, tomei café, olhei
pela janela e vi o Mercedes de papai
na garagem. Pensei: é óbvio que ele
foi trabalhar de Audi.
- Muito bem, Pedrinho. E você,
Juquinha?
- Eu nem dormi direito porque o

chão tava úmido, mas levantei, to
mei café e comi o pão de ontem. Aí
sentei na porta de casa e vi vovó indo
ao banheiro lá fora, com um jornal na
mão. Pensei: é obviQ que é o número 2.
Ela não sabe ler.

PREVISÃO DO TEMPO Fonte: Ciram/Epagri

A frente fria deixa OJléu encoberto, com chuva,
acompanhada de temporais e descarga elé
trica em todas as regiões. Temperaturas mais
amenas devido à cobertura de nuvens. �_Fases.. da !

..u._lI.. _ ..

, _ _._ _

, _ _ .

CRESCENTE CHEIA

/

� Jamg�á do Sul e Região

HOJE DOMINGO SEGUNDA

MiN: 16° C MíN: 14° C MiN: 10° C
MÁX: 20° C I MÁX: 23° C MÁX: 22° C
Chuvoso I Sol com nuvens Sol com nuvens

"II! ÁRIES

4,�'_'
(20/3 o 20/4)

., Hoje suo mente

� l está limpo e você

consegue organi
zar melhor seu mundo mental.
Procure resolver questões pen
dentes relativos o associações
e parcerias até o dia 23, pois o

astral está facilitando qualquer
negociação. Procure relaxar.

)(
GÊMEOS
(21/5 o 20/6)
Hoje masculino e

feminino encontram
um lugar dentro de

você, que vive entre dualidades.
Aproveite os energias porá
descansar e se aprofundar em
seus sentimentos. O ambiente
doméstico ainda pede atenção.
Com carinho tudo se resolverá.

l.� lEÃO

�;.> (22/7 o 22/8)
.: ') Aproveite o astral

..., u,....-; positivo poro sair
com os amigos.

Deixe o trabalho um pouco de
lodo e relaxe. Tente se conectar
com boas energias positivos.
Deixe o baixo astral poro trás. O
romance passar por mudanças
importantes e definitivos.

..

#UBRA(23/9 o 22110)
Você já pode se des
fazer de confusões

.

presentes no ultimo
semana. Tente reorganizar seus
pensamentos e darear suo mente
no sentido de dor mais um posso
à frente. As mudanças conti
nuam e com isso alguns novos

planos devem ser feitos.

TOURO
(21/4 o 20/5)
Fase ótimo par.a or

ganizar o trabalho e

iniciar alguma ati
vidade física. Sua energia está o ..

mil e por isso namoros quentes
também podem encontrar seu

lugar. Aproveite a energia e

reúna amigos próximos poro um

encontro descontraído.

� '"
CÂNCER

�........_, (21/6 a 21/7)
;��f� 'Todos os parcerias.
: ; que fjzer serão

. abençoadas por
júpiter. Siga em -frente, mos com
os pés no chão. O relaciona
mento afetivo tambénuecebe-o
influenciajupiteriana. Se ainda
não conheceu ninguém, obro-se.
Você não passará despercebido.

111'
·VIRGEM .,., ESCORPIÃO·
(23/8 o 22/9) �':*� (23/10 o 21/11)
O astrol continuo �:;e��:::: Só um pouco mais
positivo para

..,

';
-

de calma e você po ..

investir em médio f.;_) deró ir em direção
prozo. Talvez ainda este mês o novos aquisições
você consigo equilibrar mais materiais. Procure não fazer

. ;suas·finanças; Afinal, você possa�". nenhuma extravagância nestes

por dificuldades neua árell há '. tempos, aguarde. Você ainda corre
alguns meses. Tente se conectar risco de perdas desnecessários. O
o energias mais positivos. amor está em alto. Aproveite.

MINGUANTE NOVA

TERÇA
MiN: 12° C
MÁX: 23° C
Sol com nevens

SAGITÁRIO
(22/11 021/12)

� Semana boa ,poro
( { sair o galope pelos

campos. Não que
o astral esteja leve, .mas parece
que algo novamente libertou.
rlVa os coisas que chegam até
você de maneira.espontânea e

repleto de fé. Com o tempo, tudo
volto 00 seu devido lugar.

. CAPRiCÓRNIO
(22/12 a· 2011 )

,.,,(. Bom momento paro
colocor os pés no
chão. Não perca

o toco, alinhe-se com energias
positivos e sigo adiante. Esta é
uma época de plantação, o colhei
ta ainda demoro um pouquinho
mais. Mos construção é com você
mesmo, não capricórnio?

O CORREIO DO POVO mSABADO, 20 DE SETEMBRO DE 2008

ANIVERSÁRIOS

20/9
Airton Rodemel
Alceu Luiz Franzner
AldO Odilon Pchlidt
Alfonso Muller
Aparecido Mario Melo
Bruno Kruser Krawuski
Catia Libardo
Daniela C. Quintino
Décio Grando
Fabiane Franzener
Fábio Roberto Hansen ..

Heinz Puttjer
.

Ingo Draeger
Ingoberto laube
Ivanir Andrade
Ivonil'André Burger
Jaime Alves Massaneiro
Joõo Francisco Oldiges
Jenes Dicker
Juarez Muller
Juliano Bolduan
leonan Soares do Silvo
Liliane Bittencour'
Lucinira M. Bienert
Moria lulza. Eloi
Marili Krutzsch
Marlise Hant Moyer
Mauro Junckes
Nilsa Ap. Kuhn
Pedro Evaldo Leithold
Ricardo Gurcia
Ricardo Hefter Zw.olinski
Ricardo Marques da Silva
Tatiltne Francener
lerdo Millnitz Demathê
Theobaldõ Ewald
Valério Buettgen
Valtricla Fleming
Veno Volkmann
Viviane Raquel Woladasczyk
Vlandina Sporrer
Willian Conienck

AQUÁRIO
(21/1 o 18/2)
Viagens em alto
bem como os

estudos superiores
relacionados à religião e filo
sofia. Relacionamentos pedem
atenção. Aproveite o semana

paro esclarecer o que preciso e

decido-se de uma vez, o começaI'
uma novo vida afetivo. Coragem!

PEIXES
� (19/2 019/3)
.� Procure investi-
.,..,� gar o que está

,
acontecendo com

você, pois durante todo semana

você terá chance de mudar muito
coisa que lhe incomodo há algum
tempo. Procure meditar. Só,..pO�

.

silencio você conseguirá enoontrar
os respostas que pretende.
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J

I
�
I,

IC'·

(Bike)
Modelo
masculino
feminino
e infantil

I
I

I,
I

www.autoelite.com.br- Financiamento está sujeito à aprovação de cadastro pela financeira. Os veículos Volkswagen estão em conformidade com o PROCONVE (Programa de Controle de Poluição deAr por VeículosAutomotores). Ofertas
válidas até 20109/2008 ou enquanto durarem os estoques, o que ocorrer primeiro, 'Fotos da Bicicleta (Bike)meramente ilustrativas. Aconcessão de qualquer percentual de desconto substitui automaticamente a entrega dos brindes mencionados
neste anúncio, Fax City 1,0 2 portas Total Flex linha 2009, com preço promocional à vista a partir de R$ 29.690,00, Spacefox Plus preço à vista a partir de R$ 45.990,00 - completo, Bora 2,0, preço à vista a partir de R$ 57,890,00 para 50% de
entrada e saldo em 24 vezes, Golf 1.6 4 portas Total Flex linha 2009, com preço promocional à vista a partir de R$ 52.440,00. Garantia de 3 anos para a linha VW 08/09, sem limite de quilometragem, para defeitos de fabricação e montagem em

componentes internos de matare transmissão (exceto Kombi, limitada a 80.000 km). É necessârío, para sua utilização, o cumprimento do plano demanutenção. Imagem meramente ilustrativa, não condizente necessariamente com os modelos
ofertados. SEMINOVOS: -rc não inclusa para todas as modalidades de financiamento. Consulte sua concessionária Volkswagen ou a Ouvídoria Banco Volkswagen: 08007012834, Financiamento até 72x' Troco na troca' Você confia, nós
garantimos.

• 72 meses para P
• Venll.
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CLASSIMAIS FIM-DE-SEMANA, 20/21 DE SETEMBRO DE 2008

. ,

� Mais de 500 iméveis

� Mais de 50 corretores

� Mais rapidez em vender seu imóvel

� Mais comodidade em atendimento

� Mais segurança e facilidade

I. CREe. 5331:1

J

COM A CONFIANÇA DE TODAS AS IMOBILIÁRIAS QUE IRÃO LHE ATENDER

Empreendimentos Imobiliários BarraSul
A imobiliária da Barra

GIRASSOL
IMÓVEIS

FlRISMa
IMÓVEIS

CREC/2567J

RENATO .JR.

PIAZERA
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II O CORREIO DO POVO
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...,

eN IMOBILIÁRIA
(47)3275-1594 .jl�ill!l!._

..::r�' •

ParelmovelS

www.parcimoveis.com.br
8802-5851

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

dorm. sala. cozo
BWC c/ garagem.
Terreno com

373,00m2. Valor
R$150.000,00

Ref. 202 • Barra do Rio
Cerro· Sobrado alvenana
com 248,00m', 01 suíte,
03 dorm, 02 awe, 04
vagas de garagem e

demais dep. Terreno
432,00ni'. R$
300.000,00

REF. 3805 . Edifício
Joverli . Nova Brasília -

01 suíte, 02
dormitórios, 02 BWC,
sala, copa, cozinha,
área de serviço e

garagem dupla.
R$ 130.000,00

REF. 601 - Nova
Braslíla- Sobrado

Alvenaria ,31 0,00m2
com 01 suíte, 03

dormitórios, 02 salas,
CO]., 02 BEC, área de

serviço, área de festas
com churrasqueira e

garagem. Terreno com

473,00m2. -Imóvel
ideal para fins
comerciais

O APARTAMENTO
•

OI suíte
•

02 dormitórios
•

Cozinha
•

�acada com churrasqueira
* Área de serviço
•

�ala para 02 ambientes
•

Tubulação para aquecimento à gás
•

Pontos de telefone, TV e Internet
•

Medidor individual de água

O EDIFíCIO
•

Arquitetura Moderna
•

�alão de Festas Decorado
•

Hall de Entrada DeCClrado
•

Playground
•

Alumíni'o na cor branca
•

03 Apartamentos par Andar
*

Localização: Rua Presidente Juscelino

IIIIII I: PI'.'I.] � it·
Rua Barão do Rio Branco, 221/02- Jaraguá do Sul- se

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

�
=
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BarraSul
A imobiliária da Barra

3376-0015
RUA ANGELO RUBINI, 1046 barrasul@netuno.com.br

Ref. - 303 - JARAGUÁ 99 - Sobrado c/ 428m', terreno
c/425m'(18',50x23), no piso superior com suíte mais

3qtos, 2 salas, copa, cozo 2bwc,lavanderia, churrasqueira,
sacada, na parte térrea, 2qtos, 2bwc, sala, coz.lavanderia,
3 -garagens, Rua Oscar Schneider, 860 - R$ 240.000,00
aceita carro até R$30.000,00 ou terreno até R$40.000,00

• VILA NOVA - terreno com

6.991,13m2 (29 x128), Rua José
Marangoni - R$ 330.000,00
• BARBA DO RIOCERRO -

Terreno cf 477m2(13,58x35,13)
loteamenio Girolia, Rua Camilo

Andreatta - R$ 60.000,00
• Ref. - 228 - BARRA DO RIO.

CERRO - terreno com

22.415,99m2 '(113,87x248,50),
Rua Frida Piske, defronte a

fábrica de móveis Feeling
Estofaéos - R$ 350.000,00

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

c/408,90m'(14,50x28,20), 3qto, sendo 1 suite c/hidro-massagem, 3
bwc, sala de estar, sala TV, copa, essas três peças com sancas de gesso,
cozo mobiliada, lavand.churrasqueira, 3-garagens, fogão a lenha, área de
festas, paredes com massa corrida, piso cerâmico, desp. aberturas em
vidro temperado cor verde, portão eletrônico, inter-fone, alarme, alto
padrão de construção, Rua Vergílio SaHer, n° 133, R$ 315.000,00, aceita
Ap, como parte de pagto no centro até R$ 120.000,00.

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

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

construção averbada pode ser financiada,terreno c/458, 12 m', murado
com portão eletrônico, 3qtos sendo 1 suite c/hidromassagem, c/ ar
condo Roupeiro, prateleira c/espelho, 3 wc, copa, cozinha c/ geladeíra,
fogão, sala de estar, sala íntima com mesa, plso laminado, banheiro
social mobiliado, churrasqueira, garagem, sendo as dependências com
acabamento em gesso, Rua Luiz SaHer, 98-R$ 320.000,00

Ref. - 325 - BARRA 00 RtO CERRO - sobrado em alvenaria C/1aje, 235m',
terreno r) 405m'(13,50x30), murado r)portáo eletr., sendo a parte inferior
r)116,m', copa, coz,.lavanderia, 2 gar., bwc, salade estar, churrasqueira,parte
superiorr)119m' em lase de produção c/aproximadamente 45%concluído e
constituído de suíte e hidro, 2qtos, bwc social, sala íntma, sala de TVesacada e
nos fundos uma edícula r)27m' ,Rua 522-Maria Alves de Sales, II" 71- R$
172.000,00, aceita carro atéR$20.0oo,00

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

PLANTÃO DE VENDAS

9955-4774

GIRASSOL IMÓVEIS (47) 3371-7931

investimento -

Prédio no

Centro com 03
aptos, cada um

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

R$ 350.000,00

Apto no bairro Amizade-.2 quartos,1 vaga de
garagem,fica também cozinha sob medida e

demais d�pendências! �$ 600,00 aluguel

.

cód.1280 - Casa no

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

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

proprietário.

Loteamento Vila Lenzi cf 70m2 mais 1 bwc. R$ 500,00.
Boulevard,

- Rau -tote 0-3 - Rua Bertolde Hort com
525m2 _:_ R$ 60.000,00

LOCAÇÃO:
Apto no Conqomínio Amizade, Gam 2
dormitórips, e demais dependências,

------- R$420,00 + R$ 70,00 de condomínio.
f

TERRENOS:
com 926,00 FJÍ2. Centro Ótimo para prédio..

R$ 300.000,00

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

alvenaria. R$ 450.000,00

Cód. 2103 - Apto
.

com 3
dormitórios,
sendo uma

suíte,2 banheiro
1 vaga de

garagem, e de
mais

dependências!
R$180.000,00
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.. O CORREIO DO POVO

... FIM·DE·SEMANA, 20/21 DE SETEMBRO DE 2008 �--------------------------------�-----
13 anos 47 3371.8814

Plantão 9658.6786www.parcimoveis.com.br

www.seculus.net Rua Pres. Epitácio Pessoa, 415 ou

Shopping Breithaupt - sala 206
Fone.: 3371.8818

tasa alvenaria
Vila Lenzi
RS 850,00

para locação

01 Quarto:.

- Ed. Nathalia Schiochet(Centro - próx. Anegloni antigo) R$ 400,00
-Ed, Petúnia(Nova Brasilia - próx. LuxAtacadão) cf garagem. R$430,00
- Apto térreo(Rau -lateral Br 280) R$ 300,00
- Apto Dona Antonia(Nova Brasilia - próx Lojão da Vila) R$ 440,00
· Ed. Lilium(Vila Lalau - próx. Atacdão Cerâmica) R$ 450,00
OZQuartos:

- Ed. Torre DyLuna(Vila Nova - próx. Paificadora Via Pão) R$ 600,00
• Ed. Magnólia(Centro - próx. Terminal) cf garagem R$ 600,00
· Ed. Ferreti(Centro - próx. Centro Vida) sacada cf churrasqueira. R$ 550,00
· Ed. Alberto Marangoni(Vila Nova - próx. Posta MIME) R$ 550,00
03Quartos:

- Apto(Vila Lenzi - próx. Mercado Lenzi) cf piscina R$1.500,00
- Ed.lmperial(Centro - próx Jangada) duplex, com piscina. R$1.800,OO
- Ed. Amaryllis(Viia Nova - próx. PanificadoraVia Pão) cf suíte. R$ 650,00
- Ed. Astral(lIha da Figueira - próx. posto Pérola) R$ 630,00
Casas:

· Casa alv. (Água verde- próx. UNERJ) cf 3 quartos. R$ 550,00
- Casaalv.(Vila Lenzi - próx. Posto Cidade) R$ 850,00
- Casas geminadas(Santo Antonio) cf 01 quarto R$ 300,00
- Casamadeira(Chico de Paula - Lot. Firenzi) cf 03 quartos R$ 460,00

. : Çª�ªªIV(JOão plªnil]çQ�cklc/02 quartos R$ 2ºD,OO

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 cml.(Centro-próx. Macol) 10 andar cf 32m2. R$ 400,00
- Ed. Alberto Marangoni(Viia Nova - próx. posto Mime) cf aprox. 35m2. R$400,00
- Ed. Erica(Centro - próx. Verdureira da Raquel) cf 35m2 R$ 400,00
- Ed.lmperialtüernro- próx. Terminal) cf 35m2 R$ 450,00
- Ed. Tower Center (próx. posta mime) R$ 600,00
- Ed. Tulipa(Centro - próx. Beira Rio) c/74m2 cfmesanino R$ 700,00
- Sala Comi (Barra-prox. Ponte daArgi) cf aprox. 100m2, 02 vagas de est. R$1.000,00
- Sala comI. (Nereu Ramos - próx. semáfaro) cf aprox. 1 00m2cfmezanino. R$1.000,00
- Salacml.(Guaramirim -lateral Br280) cf aprox. 90m2, cf02 BWC. R$l.l 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
- Sala cml(Centro - antigaCasa do Computador) cfmesanino de 200m2 R$4.000,00
- Galpão Alvenaria (Guaramirim - Próx. Berlim) cf aprox. 960m2. R$ 5.000,00
- 2 galpões em construção(Nereu Ramos) cl 900m2 cada. Valoré 7.800,00 cada.
- Galpão(Centro - prox. Banco Brasil) cf aprox. 550m2. R$ 9.500,00
- Galpão(Nereu Ramos) cf900m2 R$ 7.800,00
Terrenos Para Locaç:ão
- Terreno (Chico de Paula, próx. Geração 3000) cf aprox. 350m2. R$ 380,00
- Terreno( Ilhada Figueira - próx. Brasão) 3 mil metros R$1.000,00
- Terrenos (VilaNova· próx. Fórum) cf 1.807m2 e 2.200m2R$1.200,00 e R$1.400,00 .

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

Fone: 47 3371.8818
47 9658.6785
47 9658.6784

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

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

construtora. Consulte tabela.

,

ULTIMA
UNIDADERef 1003 . Centro - Ed. Dianthus - Cobertura

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

vagas de garagem, área total de 422m2.
R$ 590.000,00 mais fotos em www.seculus.net.

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

garagem. R$138.000,00 R$130.000,OO

Edificio Figueira·
Apartamentoscom suite + 2quartos, sala de estare jantar, sacada com chumlsqueira,
cozinha, lavanderia, todos com 2 vagasdegaragem. Prédiocomelevador. áreaàefestas
com playground. Excel.llrT\!J localização e condições (Entrada de 4Q% e saldo em 48
vezesdireto com a construtora com correção doCUB)

.
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13 anos

47 3371.8814
Plantão 9973.8335www.parcimoveis.com.br

www.seculus.net
imobil iariasecu lus@netuno.com.br

Rua Pres. Epitácio Pessoa, 415 ou

Shopping Breithaupt - sala 206

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

garagem - R$ 98.000,00 Aceita finan.
bancário Somente 01 unidade

Ref 0017 - Jaraguá Esquerdo - Casa em fase de
acabamento cf 149,40m2, suíte cf closet + 2
quartos, sala, cozinha, bwc, lavabo, área de festa,
garagem 2 carros. R$ 235.000,00

Ref. 007 - Champagnat - casa cf 300 m2
de área, sendo suíte cf closet + 2 quartos,
dep. empregada, sala de estar, jantar e de

TV, salão de festas e demais dep., Garagem
paraz-carros. R$ 420.000,00.

- Ref. 005 - Figueira - Sobrado .com suíte
com closet + 2 qtos, bwc social, sala de

estar e jantar, lavado, cozinha mobiliada, área
de festas e 2 garagens, Acabamento de
primeira linha - R$ 365.000,00 (Aceita

financiamento bancário)

- Ref. 046 - João Pessoa - Sobrado com

3 quartos e demais dep. - R$ 140.000,00

Ref 4000 - Guaramirim - Chácara com 103.240 m2, com sobrado com 3 quartos, ampla
área de lazer com piscina, lagoa - R$ 280.000,00

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.

TERRENOS
Ref 2023 - Amizade

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

Ref. 2000 - Schroeder I -

Terreno cl 336m2. R$28.000,00

Ref. 22 - Czemiewicz - Casa cf 250m2, lsuíte mais
3 quartos, 2 banheiros, 2 garagens, churrasqueira,
Terreno cf 1 .218m2, R$28o.ooo,00.

Temos terrenos prontos pi
construir, consulte-nos.

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

�

Fone: 47 3371.8818
47 9658.6785
47 9658.6784

___,.__---_.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



•

A

MENEGOTTI
M o

CRECI
o B i L

MENEGOTTI

B L R A

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

Rua Barão do Rio Branco, 545 - Centro

:- COMPRA - VENDE - A ....UGA - ADMINISTRA
�

• • < >!> r, � � ; :_",.

5950 - VILA LENZI- CASA ALV. 232,OOM2, 1
sufrE 2 DORM. 2 SALAS, COPNCOZ, LAV. 3
BWC, DEP. CHUR, 2 VAGAS GAR. - TERRENO

1.653 35M2 - R$ 500,000,00

5968 - NOVA BRASiUA - CASAMISTA 90,OOM2,
3 DORM, SALA, COPNeOZ, LAV, BWC, GAR. -

TERRENO 256,50M2 R$117.000,00

5924 - TRES RIOS 00 SUL- TERRENO
COM 20.000,OOM2 - R$ 250.000,00

5930 - RIO CERRO 11- TERRENO COM
322,OOM2 - R$ 20.000,00

I •

• ...
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5890 - CENTRO - APART. COM 01 SUíTE +

02 QUARTOS, SACADA COM CHURRAS. -

ENTREGA: JULHO/2009 R$ 160.000,00 - Ou
entrada e pare. direto com a construtora.

5918 - RIO
MOLHA - RES.

ENZI - APTOS.
COM 02
QUARTOS,
SACADA COM
CHUR, BWC,
SALA, COZ, LAV. E
GAR. - R$
95 . .000,00 à vista,
ou entrada +parc.
direto cf a constr.

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

CONTENDO UMA CASA DE 430,OOM2 -

COM 01 SuiTE + 02 QUARTOS E DEMAIS
CÕMODOS. PISCINA. R$ 730.000,00

VENDE-SE
ÁREA EM SCHROEDER - SC

i 05.QOO,ºOM2
_ ( ÓTIMA PARA
LOTEAMENTO ).
R$ 1.300.000,00 5920 - GUARAMIRIM - TERRENO COM

55.000,OOM2 - R$ 300.000,00

5914 - JARAGUÁ ESQUERDO
Terreno com 900,OOm2 (18 x 50)

R$ 140.000,QO

TERRENOS

578S-ÁGUA VERDE 450,OOm2 R$ 70 000,00

\ 5844- ÁGUA VERDE 450,oom2 R$ 80.000,00
5926- CHICO DE PAULA - 435,OOM2 -

R$ 55.000,00
5!J31l. RIO CERRO fi 322,OOM2 R$ 20.000,00
5696- POMERODE 412,ooM2 R$ 50.000,00
5914-JGUÁESQUERDO OOO,OOM2
R$14O.oo0,oo
5928-RODOVIA 00 ARROZ 166.000,00M2
R$ 220.000,00
5931-R10 CERRO II 322,OOM2-R$ 20.000,00
5924-TRÊS RIOS DO SUL- 20.000,OOM2-RS
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,OOM2
R$ 495.000.00
5937- VILA LENZI-609,OOM2-R$ 65.000,00
5938-VILA LENZI 609,00M2 R$ 65.0no,00
5972-ÁGUA VERDE - 465,00M2 R$ 90.000,00
5966-ÁGUA VERDE-465,OOM2-R$ 53.000,00

CA.SAS;

CASA EM SÃO BENTO DO SUL RUA ANO
BOM, 1380 - 02 aTOS, SL, COZ., BWC, LAV. E
GARAGEM. TERRENO BEM GRANDE COM
MAIS 02 RANCHOS-PRÓXIMO A
CORUPÀ.VALOR 00 ALUGUEl: R$ 300,00

BAIRRO AMIZADE - RUA JOÃO PIERMANN.
395- 03 OTOS, SL, COPA, COZ, LAV, BWC'É
GARAGEM, CHURRASQUEIRA - VALOR DO
ALUGUEL RS 830,00

BAIRRO BARRA 00 RIO CERRO - RUA Rll03.
N° 440 -lOT. OURO VERDE - 02 aTOS, SL,
COZ, LAV., BWC E GARAGEM - VALOR 00
ALGUEl: R$ 450,00

BAIRRO CENTRO - RUA VERA FISCHER,132-
PRÓXIMO ANGELONI ANTIGO - 04 aTOS, SL,
COZo BWC. LAV E GARAGEM. MURADA.
VALOR DO ALUGUEL RS 750,00

BAIRRO ÁGUA VERDE - RUA THEREZITA
MENEGOTTI ROCHA, 393-RESIDENCIA ÁGUA
VERDE, 01 SUiTE + 02 aTOS, SL, COl, BWC,
GARAGEM. VALOR DO ALUGUEL: R$1.000,00

APARTAMENTOS:

BAIRRO CENTRO - RUA MAL DEODORO DA
FONSECA- APTO EM CIMA DA LOTÉRICA, 02
aTOS, SL, COPA, COZ., LAV. SWC, GARAGEM.
VALOR ALUGUEL: R$ 670,00

BAIRRO BARRA DO RIO CERRO - RUA JOSE
MAESTRI, SIN', 02 mas, SL, COPA, COZ.,
LAV, BWC, SACADA COM CHURRAsaUEIRA E
GARAGEM. RS 550.00-APARTAMENTO
NOVOS.

BAIRRO VILA NOVA - RUA ANTÓNIO
FRANCISCO OIEMONN - EOIF. TORRE DE
LUNA - 02 aTOS, SL, COPA, COZ., BWC, LAV,
SACAOA CICHURRASQUEIRA, GARAGEM
VALOR DO ALUGUEL: RS 600,00

BAIRRO JOÃO PESSOA - RUA MANOEL
FRANCISCO DA COSTA, 250,
APTO MOD.1-suiTE + 01 aTO, SL. COZ,
BWC, LAI/, GARAGEM,SACADA.- R$ 770.00

APTO MOD. 2-02 aTOS, SL, COZ,Bwe,
LAV,GARAGEM, SACADA. - RS 550,00

BAIRRO TlFA MARTINS - RUA 766- ADELAIDE
TOFFOl, 03 aTOS, SL, COZ, BWC, LAV, E
GARAGEM. VALOR 00 ALUGUEL: R$ 350,00
+ 50,00 CONO.

BAIRRO ILHA DA FIGUEIRA - RUA JOSE
THEODORO RIBEIRO, 1 014-AP.Ol, 03 aTOS.
SL, COZ, 02 swc. LAV, GARAGEM. VALOR DO •

ALUGUEl: RS 660,00 + 15,00 COND
AP.301-Q2 aTOS, st, COZ, BWC, LAI/,
GARAGEM, VALOR ALUGUEL: R$ 550,00 +

15,00 CONO.

BAIRRO BAEPENOI - AP31 BL 2 E AP. 32 SL
ll-RUA fRITZ BARTEL- CONO. BARTEL. 01
SUiTE + 02 aTOS, SL, COZ, BWC, LAV,
GARAGEM. VALOR 00 ALUGUEL: R$ 550,00
+ CaNO.

SALA COMERCIAl:

BAIRRO VIEIRAS - AV. PREF. WALDEMAR
GRUSSA. POSTO SOGO & BOGD, SLS (01 á
08) da frente R$ 600,00 - SLS (07, 08 E 09)
R$ 500,00.

BAIRRO CENTRO - CENTRO COMERCIAL -

.

RUA PROF. MARINA FRUTUOSO - PROX. SUP.
ANGELONI

SALAS COMERCIAIS - VÁRIOS TAMÀMNHOS

BAIRRO ILHA DA FIGUEIRA - RUA RINALDO
BOGO, N° 216 - 29M' - R$ 380,00

G.AlP.Ão.;

BAIRRO ILHA DA FIGUEIRA, RUA GABRIEL
OESCHLER, N° 150 - GALPÃO COM 300M2 -

02 BANHEIROS, VALOR DO ALUGUEL: R$
2.000,00

.

TERRENO:

BAIRRO ILHA DA FIGUEIRA, 1.200m2 - RUA
JOSÉ THEODORO RIBEIRO, LT 36 e 37 - R$
600,00 + IPTU

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



WWW.

Rua Max Wilhelm, 729 - Baependí
prisma@prismaimoveis.com

WWW.PRISMAIMOVEIS.COM

I'

REFLORESTAMENTOS

REGIÃO ALTO VALE CATARINENSE

AREA 1 • 87,900m' - PínusNeg.· Plantio 2006

AREA 2 - 249.200m' - Pinus/Pinus· Plantio 1995/2007

AREA 3- 99.600m'· PinusiVeg .• Plan!io200�

AREA 4 • 906.500m' • PlnusNeg .• Plantio 2003/2006

AREA 5 • 382.500m' • PinusNeg.• Plantio 2006

LOCAL SOSSEGADO
RUA SEM SAlDA
PRoxiMO AÁREA VERDE

2269 ·BARRA DO RIO CERRO· Loft 195m' íerr. 400,OOm' 2 sulles,
1/avabo, Sala, Cozinha. Lavanderia, Gar. para 1 Carro Totalmente

legali2.8da pronta para Finandamnen!o.
Consulte-nos

Ú\ti"'ua!'dQdesUI .....

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

Consulte·nos outras opções

2277- ESTRADA NOVA - BR·280 Galpão
Terreno 7.300,OOm'
Ccnsuite-nos

2274- Chácara 20.SaO,60m2
R$ 80.000,00

AMIZADE
0654 . Terreno padrâo 339,47m' R$ 55.000,00
2210'· Terreno padrão 1.633,OOm' R$170.000,00
JOÃOPESSOA
2285·Terreno. 620,OOm' 26 m de frenle R$11 0.000,00
TIFAMARTINS
2229· Terreno325m' R$60.000,OO.

2225 • VILA NOVA .·Apto, Ed. Capri" - Apto. com 1 sune,
2 quartos, Sala de estar f jantar, COZo lavanderia,
sacada com churrasquelra a 2 vagas na Garagem,
Piscina Prlvativa, Area de restas, Playground.

2284- JOÃo PESSOA,Casa 81 m'te". 1.155,OOm',
2 quartos, sala, banheiro, lavand, e garagem

Consultê-nos.

2286 -casa em Contrução VILA NOVA 306,OOm' terr. a50,OOm'
1 qlo, 2 suítes, bwc 2 vagas de garagem Consult..nos

BarraSul
A imobiliária da Barra

GIRASSOL
IMÓVEIS

CRECI2567JEmpreendimentos Imobiliários
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COMPRA· VENDE· ALUGA· ADMINISTRA 3055-0900
Plantão 9987-1004

AMIZADE apto com 3 qtos, sala, cozinha, banheiro,
lavanderia e garagem.R$ 89.000,00

i Casa Joao Pessoa entrega em abril, 1 surre, 2 quartos, ! Cod. 240 - CasamistaGuaramirim - Centro, 4 quartos, salas,
t sala, cozinha, bw, lav, garagem e varanda R$120.000,00 i cozinha, bw, lavanderia, churrasqueira, garagem, Terreno de i i

i àvistaou60.000deentradaerestanteem60meses ISoom2econstruçaode330m2, ValorR$150.000,00Neg. ! CZERNIEWICZ. CASA ALTO PADRÃO 1 suíte cl I
i closet, 2 quartos, 2 bwc, 2 salas, escritório, i
! lavabo, cozinha mobiliada, área de festas, quintal,!
! garagem pi 3 carros. R$ 380.000,00. Aceita outro·
,

imóvel como parte do pagamento
.

! Apto no Bairro Nova Brasilia, com 2 quartos, sala, sacada. I Casa Geminada no Bairro Joao Pessoa, com 2 quartos,
.

cozinha, bw, 2 vagas de garagem e churrasqueira. R$' sala, cozinha, bw, lavandeira. varanda e garagem.
115.000,00 ou R$ 70.000,00 enlrada e restante, ou R$ 98.000.00 pode ser parcelado direto com a

105.000,00 à vista. Pare. em até 60 meses construrora. entrega em março de 2009.

Cod. 308 - Casa Centro de Corupa Rua: Getulio
Vargas, na frente da Prefeitura, Terreno de 330m2 e

casa de 80m2, Valor R$ 155.000,00 neg.

............................................................ � -

SALAS COMERCIAIS

- Salas comerciais no Centro com
40,00m2 e 50,OOm2
- Sala Comercial no centro com

60,00m2

600,00
- Sala comercial no Ed .. ehiodini
R$ 500,00
- Sala comercial centro, com 50

m2, 1 banheiro. Ótima Localização.
Valor da Locação R$ 800,00.
- Sala Comercial com 50m2 e 1

owe, Centro - R$ 400,00

Sala comercial centro,

Guaramirim c7 180m2 da

Locação R$ 1'.200

- Sala comercial cf 401lil�FÍ10
centro. R$ 300,00.

CASAS

- Casa Alvenaria- Vila Lenzi, semi
mobiliada, com 01 suíte mais 03

dormitórios, sala para 02
ambientes, lavabo, cózfnha com
armários, área para festas com

cmrrasq
escritório,

- Casa em alvenaria no bairro
Vieiras casa nova com 01 suite +
01 dormitolio mais deoendencas
Valor: 550,00

-Casa no Joao Pessoa para

Locação - Casa Nova oom'02
dormitorios mais depende)'lcias
Valor: 480,00
- Casa Nova cum OÍ!;d
mais dependenclas no'!>

Recanto dos Passáros no"fJairro
- João Pessoa - R$ 500,00
- Çasa na Barra, lateral da Walter
Marquardt 01 suite mais02
dormltoríos e demais

dependencias R$ 870,00

- Kit no firenzi III o valor de
R$ 300,00

APARTAMENTOS.

-- Apartamento no C o Ed.

Catalina Erching 01 ais 02

dormíjoríos, cozinha semi
mobiliada. R$ 930,00

- Apartamento Nova Brasilia 01

suite mais 02 dormitolios,
.:hurrasQueira e demais

depsndenoias. R$ 795,00

GALPÕES.
- Galpão Inctvsttial co1n82M01n2
no Baependi VaJor: R$ 4;200,00
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CLASSIMAlS fIM·DE·SEMANA, 20/21 DE SETEMBRO DE 2008

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
IMOBILIÁRIOS AV. MAL. DEODORO DA FONSECA, 1&98

(EM FRENTE AO REGISTRO DE IMÓVEIS)
•

•

'--'-- ................................_......__,

RESIDENCIAL BETEL
APARTAMENTOS COM QUARTOS.

CHURRASQUEIRA E DEMAIS DEPEND�NClAS.
PORTÃO E PORTBRO ELETRÔNICO.

RESIDENCIAL GRAN RAM
APARTAMENTOS A PARTIR DE 100m'.

REGIÃO CENTRAL (FINAL DAMARECHAL).
RESIDENCIAL VlCENZI

SUiTE. 2 DORMITÓRIOS, SALA EM 2
AMBIENTES E DEMAIS DEPENDENClAS.
ENTRADA + SANDO PARCELADO

RESIDENCIAL DOM CALlEL
APARTAMENTOS COM 130�, 1 suiTE. 2
DORMITÓRIOS E DEMAIS DEPENDÊNCIAS

EDIFiclO DONA WAL

ÓTIMALOCALIZAÇÃO.
CONDiÇÕES ESPECIAIS DE PAGAMENTO.

APARTAMENTOS COM 121m'.

CONDOMiNIO RESIDENCIAL .JARDIM EUROPA
APARTAMENTOS COM 2 QUARTOS, SACADA COM CHURRASQUEIRA, BWC, GARAGEM COBERTA,
COZINHA, SALA DE ESTAR/JANTAR E ÁREA DE SERViÇO. CONDOMINIO COM FITNESS CENTER,
PISCINAADULTO E INFANTIL COM DECK DE MADEIRA, ESPAÇO GOURMET E PLAYGROUND.

PAGAMENTOEM ATÉ 100 MESES DIRETO COM A CONSTRUTORA.

EDIFICIO RUTH BRAUN
APARTAMENTOS APARTIR DE 121�.
ENTREGA PARA SETEMBRO DE 2008.

CONDiÇÕES ESPECIAIS DE PAGAMENTO.

EDIFíCIO D'ESPANHA
APARTAMENTO COM 9Om', surre, 1

DORMITÓRIO, SALA EM 2 AMBIENTES,
COZINHA, ÁREA DE SERViÇO, SACADA
COM CHURRASQUEIRA E GARAGEM.

EDIFIIO MUNIQUE
APARTAMEIIITOS COM 1 suITE <' 2OU 1
DORMITÕRlO E DEMAISD�.

'REGIÃO CENTRAL

EDIFiclÔ GOMES
APARTAMENTO EM AREA CENTRAL,
ÓTIMA LOCALIZAÇÃO, PRÓXIMO AO
NOVO SUPERMERCADO ANGELONI.

RESIDENCIAL

DINAMARCA E COPENHAGEN
CONDIÇOEs ESPECIAIS PARAMGAIIENTO.

APARTAMENTOS COM 1 sUÍTE + 2 QUAR1l)SOU
COM 2 sonss EDEMAIS�

RESIDENCIAL BARCELONA .

APARTAMENTOS COM 117m' - SUiTE + 2
QUARTOS E DEMAIS DEPEND�NCIAS_

d�/�
'7L1�'tU��"'I4-��
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Cód. 1050 VENDE casa Centro - Área
construída: +1-260,00m' Terreno:
1.140,00m', 3 quartos, 1 suíte, 2
bwc, 1 cozinha, 3 Salas, 1 sala de

jantar, 1 copa 2 garagens, pi 2 carros.

Valor do imóvel: R$ 750.000,00

Cód. 1035 VENDE casa BARRA
VELHA - casa cl 250m' de área

construída, terreno 15 x 15 murada,
07 quartos dois bwc sala copa,

cozinha, lav., 4 vagas. R$ 90.000,00

Côd. 2005 VENDE APTO - Nova Brasília - 3 quartos, R$ 140.,000,00 aceita
terreno, casa-ou carro no negócio.
GÔd. 2008 VENEJE APTO Czerniewicz - fJat cl rnessnino Edif.SaintSe
R$130.000,00

, .

.

.

,Cód. 2010 VENDE APTO - Barbada em·Bal. CamboriU .. l quadra do
210mil,Jua: 3604/165 ap. 302 •

Cõd, 3001 Ilha da Figueira = Terreno no.loteamento Heineck II, 0/544 m2,
escmurapo;f.l$.60.000;00
Cód. 3011 VEN Franciséo do Sui - 264m', pronto pi
construirR$ 11.0 O NO NEGÓCIO

I-"--------'---!-----------I
GÓd. 30��VENDE Terreno com Galpã9 Centr,q - Um galpão de +/- 600,OOrll'
um prédíó peg-I"250.00m- O terreno'c/= 4'/-l.l80,00m', R$l :050.000,9,0;,]
cód. 3025IJ.ENDE TERBENO c! galpão Centro - Um galpão de +1- 390.Dome �
R$550mif

. _ '.'
.

••

COd. 3030 VENDE TERRENQ JaraguáEsquerdo: Infclo Acarãl - Terreno com ",.

12x34, escríturadoR$90.000,ÓO
"

CóiJ.S03n VENDETERRENO Jaraguá Esquerdo
)(21; esorituradoR$l 35.000,00 .

Cód. 3032 VENDE TERRENO Jaraguá Esquer o ai - Terreno
formato irregular com 31 x841e 31 x23 ld, escrítur�gq,Rt225.000,00

Guaramirim- Próx Posto Policia
Federal- Terreno 90x45, irregular +1-
2.000m' escriturado cl Galpão cl
650,00m', próprio pi Bam I ou
Indústria, Garagem Caminhão,
Guincho, etc ... R$ 350.000,00

.

Cód. 1049 Nova Brasilia - 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

LOCAÇÃO
Cód. 5007 ALUGA casa Amizade - térreo, 2 quarto. bWc. cozinha, copa/sala.

------P-R-O-JE-T-O-S-E�C�O-NS-T-R-U-ÇO.".-E-S------I lavanderia, garagem, R$ 780:00
Temos projetos com equipe de arquitetos e engenheiros,

GM. 6001 ALUGA APTO Vila Nova= Apto 604- 6°ANDAR Edif. Porto Seguro
com grande experiência no

- 2 quartos, 1 bwc, 1 suite, cnor na sacada, sala, copa, cozinha, lavanderia,2
mercado de construções. vagas de garagem. R$ 750 REAIS - os 6 primeiros meses cl desconto de R$

150,00
Deixe todas as preocupações e os Cód. 8001 ALUGAGalpão(Box) Centro - Galpão +l- 250m' R$I.000,00

desgastes estressantes e emocionais cód. 7004 ALUGA Sala Comercial NovaBrasilia - 100m2 - R$ 800,00
de uma construção por nossa conta, enquanto isso você desfruta os sabores cod. 8002 ALUGA Galpão Nova Brasilia +/-150 m2 - R$ 800,00
da vida até a entrega das chaves. FINANCIAMOS PELO SISTEMA (SFH).
PARA ALUGAR, VENDER, COMPRAR OU ADMINISTRAR SEU IMOVEL,

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

MAIS OPÇOES PARAVENDA, CONSUlTE-NOS.

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

3370-1122 I 9117m1122

(47) 3316-4262
PLANTA0: ELTON 9192-taOO I JOAO 9196-0445 í JONAS 8824-5411

SITE: WWW.GERENTIMOVEIS.COM
E-MAIL: ELTON@GERENTIMOVEI8.COM

Ivana l:apraro
Corretora de

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

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

.

Re12005-
Residencial Don
Caliel, Bairro
Centro, 1 suíte, 2
dormitórios, bwc
social, sala de
estar, jantar com
sacada e

churrasqueira,
área de serviço,
2 vagas de

garagem. 'Preço
R$165.130,OO

geminada no Bairro
Ilha da Figueira com,

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

Preço R$ 126.000,00

Ref 2021 � Apto no

Bairro Czerniewicz,
Res. Germano com 1
suíte, 2 dormitórios,
sala de estar, jantar,

cozinha com

churrasqueira, bwc
social, área de serviço,

1 vaga de garagem.
Preço R$150.000,00

Ref 3001-
Terreno no

Bairro Amizade,
Lot. Itacolomi II
com 375,00m2
(15x25). Preço
R$ 76.000,00

Ref 2001- Apartamento no

Centro, Res. Vancouver apto
201 com, 1 suíte, 2 quartos,
bwc social, sala de estar, jantar,
sacada com churrasqueira, '

cozinha, área de serviço, 2
vagas de garagem.
Preço R$ 235.000,00

Ref 2022- Apto no

�airro Centro, Res.
Artur Felipe com 1
suíte, 1 dormitório, bwc
social, sala de estar,
jantar com sacada,

. cozinha, área de

serviço, 1 vaga de

garagem. Preço
R$ 125.000,00

Apartamentos em

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

Ref 1018- Sobrado no Bairro
Amizade, Lot. 'Champagnat cl
piso infenor- sala de estar,
jantar, sala de tv, lavabo,
cozinha, lavanderia, área de
festa, garagem pi 2 carros.

Piso superior- 3 suíteS,
sendo 1 master, sala de
estar. Piscina aquecida.
Preço R$ 690.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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IMOBILIARIA . e-mail: itaivan@itaivan.com.br

PROJETOS ARQUITETÔNICOS I INTERIORES
REFORMAS I ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS

Plantão de lntormações
9988-1520 com Allan

TiesidefLcialMajestic·· CefLtTo
Edifício
06 pavimentos
08 apartamentos
02 apartamentos por andar
01 ou 02 vagas deqaraqern
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 conclclonaoo tipo split Entrega Março/2010 - A partir de R$155.000,OO

dorm - bwc - coz -

sala - e�tar/jantar
sacada c/ churf -

salão de festas -

playground -

elevador -

R$130.000.00

·Ref 4652 - Vila Nova - Apto Novo cf 86.00m' -

Ed. Residencial Toscarta - 02 dorm - sala estar
com sacada e churr - bwc social - coz - lav -

gar - R$125.000,00

Ref 4603 - Vila Lenzi - Resd. Ágape:' Aptos
Novos cf 107,OOm'- 2 dorm - bwc - sala

estar/jantar - coz -Iav - gar - sacada c/ churr
- Entrega em Junho/2009 - Á partir de

R$108.000,00 - Entrada + saldo parcelado-

Ref 4647 - Centro - Ed. Diathus - Apto c/
225.92m' - suite cf banheira - 2 dorm rnévels
embutidos - bwc - sala estar/jantar - escrit cf
móveis - coz - lav - sacada cf churr - 2 vagas
na gar - fica lustres e cortinas - Rill0.000,00

Ref 4635 - Vila Rau - Ed. Le Petitt - Apto cf
78,OOm2 - 2 dorm cf opção de 3 - bwc - sala

.

estar/jantar - coz -Iav - gar (Móveis: bwc, coz,
escr.caaecera cama) - R$108.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



I) O CORREIO DO POVO
FIM-DE-SEMANA, 20/21 DE SETEMBRO DE 2008 IMÓVEIS

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

Ref. 1045
Sobrado na

Barra de
147,00m',
1suite + 2
dorm, 2 vagas
de garagem.
R$ 220.000,00

Ref. 1053 Área de

47.696,00m2• c/ casa e 2
lagoas, 3.000 Pés de Palmito,

ribeirão c/ nascente,
Guaramirim bairro Amizade

R$ 380.000,00

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

148.000,00 por R$ 138.000,00.

Ref. 1048 Schroeder riiiiiiiiiiiiti:����}i1�F�_iiiiitiiiitiiiiiiiiiii.t-;:--�-�
435,00m2,

R$ 33.000,00 Ret. 1030 Casa em Alv. Na
Barra, 1 suíte -+ 2dorm, cozinha
(semi mob.), sacada, 2 vaga de

garagem. Liberada para

Ref. 1050 Schroeder
tM u:;;:;;;;;;;;:;;;;�:;;::-::;;;;;;;;,;;;;;__--t;m__;;;;;;;:;;;;==_:_;t;;;;_;:_----l..-����-I--.:t�in.:.:a::..:.nc:.:i=am..:..:.:.:en..:.:t:.o.:..:R=$.:2:.:5=0.:.:0.::00�,:.:0:.0...J

333,00rr{,
R$ 30.000,00

Ref. 1 049 scbroêder
495,00m2,

H$ 35.000,00

Ref. Hl54 Terreno cf
513,00riF no centro
de Guaramirim
Morro do Klein
R$ 70.000,00

Ref. 1013 Casa em

construção. 1 suite +

2dorm, garagem, em
Guaramirim, Bairro Avai,

R$ 165.000,00

�
Corretor de Imóveis

3376-1804

990.4-2076" .

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

CRECI12152
"

Rua Pastor Alberto Schneider, 1945 - Barra do Rio Cerro

Ref 071 - Chico de Paula - Casa de Alvenaria c/70m2 - 3

qtos, bwc, sala, cozinha - Terreno cf 385m2 - R$ 55.000,00
(Próximo Menegotti Malhas)

Ref 065 - ERVINO - Terreno

c/364m2 (120m da praia)

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

Ref. 1036 Casa de Alv.
3dorm, em Guaramitim,

bairro Avai, R$ 110.000,00

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

,

i
.

'Casa de alvenaria, laje,'
: cobertura e janelas de:
: Itauba, 80m' + garagem. :

:Terreno 439m', 03:
j quartos, sala, cozínha]
: Bairro Ano Bom. Valor RS :
: 58.000,00. Aceita veículo,:'
: atéR$20.000,00 -

.

: Terreno com 125.000m'
: próprio para chácara:l
: parque aquático ou Hotel!
:Fazenda, Estrada
: Macaquinho - Schroeder a
i 18Km do centro de
i Jaraguá, pelo valor de R$
r 110.000,00. .'

, . I

.1--- ..-----.--1 Terreno com 67.500m2, Com 15 mil pés
.

I de eucalipto com idade de 5 a 7 anos.

i Corupá, pelo valor de R$ 210.000,00
L....

� �
.

.

: Terreno com 265.000m2, a :
LS km do centro de Corupá :
: SC, pelo valor de R$.j
: 90.000,00.

'

.. ·········ji"erreno-com· 203400m',··j

I·
Bairro Bomplandt a 7Km do 1
centro de Corupá. Pelo valor liR$ 110.000,00. Excelente

I
água e área de preservação. i

,

Próprio para Chácara. I
: T e r ; �-�--�

-

'�--;:;--;;;i
'37.500m2;todo!

.

desmatado, próprio para:
:chácara ou'
'reflorestamento, a 4 Km i
,
do centro de Corupá, no :

, valor de R$60.000,00.
I
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CORRETOR

terreno com

490,98m2.
R$ 48.000,00

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

078 - Czemiewicz, com 93,90m' de área

privativa.aceita permuta cl casa ou carro
madeira com 70,00m' e terreno

como forma de pgto. R$140.000,00
com 37B,00m'. R$ 53.000,00

alvenaria com 156,60m' e terreno alvenaria, rancho, lagoa, com área
com 392,OOm'. R$150.000,00 de 175.aaO,00m'. R$ 380.000,00

TERRENOS
001 - Tifa Martins, terreno com área de 393,00m'.
003 - Santo Antonio, terreno com área de B9.26B,00m' .

n07 - Santo Antonio, com área de 62.352,00m'.
009 - Santo Antonio, terreno com área de 2.230,00m'
036 - Nereu Ramos, terreno com 409,6Bm'. (terreno bem localizado)
037 - Nereu Ramos terreno com 357,00m'
045 - Vila Lenzi, com 450,00m' .

109 - Nereu Ramos, área de 11.470,00m' (ótimo p/ indúsllja)
115 - Nereu Ramos, com área de 1.100,00m'.

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$ 95.000,00

046 - Apartamento - Centro, com área total de 165,OOm'. R$ 185.000,00
053 - Vila Lalau, c/área privativa de 1 09,37m'. Acena apto de 02 quartos como forma de pagamento. R$ 160.000,00

015 - Jaraguá 99, Casa comercial com 173,52m' e terreno com 325,OOm'.
016- Três Rios do Norte, casade madeira com 63,OOm', terrenocom 390,OOm'.
017 - Chico de Paula, casa de alv. c/ 140,00m' e terreno c/ 720,00m' (acena troca poroutro imóvel)

R$139.000,00
R$ 50.000,00

R$ 140.000,00
024 - Vila Rau, sobrado c/ 21 9,OOm' e terreno c/ 390,00m'. Mais uma edícula de 70,00m'. Negociável.' R$ 165.000,00

040-ÁguaVerde, casa c/ 150,00m'eterreno c/360,OOm'. R$165.000,00
061 - Amizade, ca,sa de alvenaria com 3B.99m' e terreno com 262,50m'. R� 70.000,00
080 - Vila Lenzi, Sobrado cf 25B,00m' e terreno c/ área 41 B,12m'. acena apto de (-)valor, casaou terreno. R$ 280.000,00
154 -Schroeder, casa de alvenaria com 4B,00m' e terreno com 450,OOm'. Acena carro como forma de pagamento.

, 168 - Estrada Nova, casa de alv. cf 7a,OOm' mais edicula (acena carro na negociação) R$ 70.000,00
172 - Três Rios do Sul, casa de alvenaria com 167,OOm' e terreno com' 49B,40m'.
175 - Nereu Ramos, casa de alvenaria com 72,OOm' e terreno com 37B,00m'.
188 - Santo Antonio, sobrado com área de 170,OOm' e terreno com 2.500,OOm'.

R$ 155.000.00

R$ 55.000,00
Ii$ 100.000,00

�IOS
026 - Santo Antonio, com área de 475.650,OOm'.
044 - Nereu Ramos, com área de 60.000,00m', com casa, área de festas, rancho, lagoas.
123 - Santo Antonio - com área de BO.OOa,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

, COMPRA· VENDE· ALUGA· FAZ DOCUMEfiTAgO IMOBILIÁRIA· R: Gúiíherme 'Wéege, 166 • Edifício Bergamo. Centro'
� A � • _ '>-' v 4��' • v " """.«' '"'0;«

Casa Amizade 1 suíte + 2 quartos, bwc '

social, estar e jantar, cozinha, garagem-
126m2. R$ 205 mil

Terreno Czerniewicz - 45B,00m2-
R$ B6 mil

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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www.atlantaimoveis.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 / jantar, cozinha,
lavanderia, 1 vaga de garagem.

De R$ 110.000,00 á
R$ 135.000,00

Ref 2313 -Ilha da Figueira, apto
c/ 1 suíte, 2 qtos, sala de estar, copa, cozo mob.,
área de sel'liço, sacada c/ chur, bwc social
mob., 1 vaga de garagem. R$145.000,00

Ref: 2317 - Czemiewicz apto NOVO, c/ 2
qtos, bwc social, sala de estar e jantar.

cozinha, sacada c/ churrasqueira, área de
serviço, 1 vaga de garagem. RS 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 - Jaraguá 84 casa com
3 qtos, 2 bwc, cozinha, sala, área

de serviço área de festa
R$ 120.000,00

Ref: 1385 - Amizade Sobrado com 1
suite cf 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

190m2R$ 310.000,00

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

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

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

de garagem. R$ 220.000,00

APARTAMENTOS 1 suíte + 2 dorm. Sala de estar/ jantar
Bwc social, Cozinha, área de serviço, sacada c/ churrasqueira1 vaga de garagem e hidrômetro individual.

ENTRADA + PARCELAMENTO DIRETO COM A CONSTRUTORA.

Residencial Vicenzi

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

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

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 55,31m' 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 c/ chur., 2 vagas de garagem.

ENTRADA + PARCo DIRETO C/A CONSTRUTORA EM ATE 60 VEZES
LOC: VILA NOVA.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Corretor de Im www.schellercorretordeimoveis.com.br

Apartamentos NOVOS,
prontos para morar.

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

dormitórios.
A partir de RS 120.000,00.

AMIZADE -

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

AMIZADE - LOTEAMENTO CHAMPS ELYSÉE - Casa em

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

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

Edifício Terra Brasilis
Aptos de 02 sendo 01 suíte.

R$129.000,OO

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

AMIZADE -

LOTEAMENTO
ITACOLOMIII -

Lotes a partir de
R$ 75.600,00

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

Casa em construção com

107m2 contendo: salas de
estar/jantar, cozinha

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

suíte. R$ 150.000,00.

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

F"
- - ..........•........--.--- - - .. _ .....•.-- -

;;1
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8808-5378
8837-8299Corretor de Imóveis R:João Marcatto nO 265 • Sala 05 Ed.Mônaco . Centro

Cod123 . Terreno cf 420,OOm', na Vila
Lenzi. R$90.000,OO

Cod. 056 - Terreno cf 17.6BOm' no centro
de Guaramirim. Pr6x. ao trevo principal.

Consulle-nos.

Cod106· Terreno cf 1.037,40m' no
Czerniewicz. R$300.000,OO.

Cod. 116 - Terreno cf 337,OOm' em Três
Rios do Sul, R$34.000,OO.
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imóve isp Ianeta � �a�a�o:R��?n�.-27��e�tro
www.imoveisplaneta.com.br/imoveis@imoveisplaneta.com.br

� CEP 89251-400 - Jaraguá do Sui I se

PLANTÃO AOS SÃB, DOM E FERIADOS NO 9176-0064

- 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 cl
churrasqueira, 02 vagas de garagem.Um
dos qtos cl sacada e uma sala cm sacada.

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

eletrônico, Acesso de pedestre, Área festas.
Entrega em fev/09.

Cód. 167 - Terreno na Nova
Brasilia, rua Gustavo Hagedorn, cl
570m2. Ótima localização!

Oportunidade de investimento

para industrial ou residencial! -

Cód. 1091/08 - Terreno'na Ilha da

Figueira, com 113.400 m2.

- Cód. 176 - Terreno contendo 02 casas de
madeira com garagem, proximidades da
Lulimar embalagens e a 200 m2 de rua

asfaltada.

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

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

- Cód. 193 - Casa para uso Comercial,
Enfrente ao novo Angeloni I 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, cl 294m2 contendo 04 suítes,
03 bwc, cozinha mobiliada, escritório,
lavabo, área de serviço, dependência

completa de empregada, sala íntima, área
de festas cl churrasqueira, depósito, 04

vagas de garagem, piscina.

- Cód. 12 - Loteamento Palm

Springs. ótima localização no

Jaraguá Esquerdo. Área de 378m2
a 5?Om2. Financiamento em até 60
meses

- Cód. 187 - Casa de alvenaria no Jaraguá
Esquerdo, possui 01 suite com closet,02
qtos, 03 banheiros sociais, cozinha, sala

em dois ambientes, área de serviço, área de
festas com churrasqueira.Com portão
eletrônico e interfone. Tereno plano e

murado.

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

Escola Maria Nilda Salai.

OPORTUNIDADE
Excelente FLAT,
Hotel Sáirlt
Sebastian.

Consulte-nos!

- CÓd. 196 - Terreno na Barra
do Rio Cerro, rua Luiz Satler. CI
390m2 ••Ótima localização.

- MARCATTO CENTER - um centro que
proporciona as melhores negociações
em um ambiente moderno e requintado,
oferece 32 espaços nobres,
direcionados à escritórios, consultórios,
lojas, conveniências e outros.

- Cód. 80 - Excelente
OPORTUNIDADE! Terreno pronto pi
construir, ao lado do Colégio
Gi.ardini Lenzi. R$ 48.000,00

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

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Registro da Incorporação: R.3-25.123, de 04/05/2007, do Ofício do Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguá do Sul.

* Entrada de 20% no ato + 15 parcelas de R$ 950,OO{Corrígidas pelo CUS/SC até a entrega das chaves. Apósa Entrega, Correção pelo INPC t juros 1% a.m.) + 2 reforços (dez/200a e mar/2009) com saldo devedorflnanciado pelo SFH em até 240 meses.
Uso do FGTS de acordo com as regras do fundo curador do FGTS. Sujeito a aprovação de cadastro.
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IMÓVEIS

- Prédio com sistema de
captação de
água de chuva pi uso de
condominió
e aptos;
- Aptos com 2 e 3 qtos
- Bicicletário;
- Guarita pi umamelhor
segurança;
i - Portas e porteiros
� eletrônicos

::."'>

Gasa inacabada com 2 suites + 1 qto,
closet, sala, cozinha MOBILIADA, piso
PORGELANATO, escada em granito.

R$ 270.000,00

Casa Chico da Paula
--Gód.00127.001

- Casa alvenaria com
suíte + 1 qto,

cozinha mobiliada,
bwc social, sala de

. estar/jantar, garagem.
Área Total- 420m2
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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
service.

,

• Salão de Festas com Piscina e Deck

Segundo Salão de Festas com Terraço-Bar.

• Superlocalização: Rua Expedicionário
Cabo Harry Hadlich, n

'

615, Centro,
próximo ao Supermercado Angeloni .

.. Apartamento com suite 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 até 24 meses para
pagar o Saldo, em Financiamento Direto
com o Condominio.

Administração: Não é Incorporação ! Vendas Exclusivas:

construção pelo SISTEMA DE
CONDOMíNIO FECHADO A

PREÇO DE CUSTO

,

LE
3371-1500
Plantão

9975·1500
9973-530413 anos -10 Edifícios Entregues

CRECI643·J

Compra • Vende • Aluga • Administra

.Imobiliária'
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. De acordo com a lei 4,59.1/64, informamos ,que',as ilustrações têm carátermeramente ilustrativo
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IMÓVEIS------------

J

Localização: Rua Copacabana
(Próximo ao Colégio Alberto
Bauer) Bairro Czerniewicz -
Jaraguá do Sul / SC

Execução
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IMÓVEIS

REF034 - Amizade - Casa c! 1 suite
+ 2 qtos, sala 2 ambientes, cozinha
americana, area de serviço, area de
festa, vaga de garagem. Pronta para

financ. R$ 165.000,00

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

garagem p/2 carros. R$ 80.000,00

REF018 - Nereu Ramos - Casa com

3 qtos (1 suite), sala, copa/cozinha,
garagem, chur., 3 bwc 5, lavanderia,
galpão comercial com 100m2, íote
com 444, 14m'. R$ 165.000,00.

REF005 - Vila Rau - terreno de
esquina cl 432m2 - R$ 85.000,00
REF027 - Jaragua Esquerdo - terreno
cl 342m2 - R$ 80.000,00

Hãlis
imóveis

CRECI1.t05-J

REF932 - Centro - Casa em alvenaria com 4 qtos, REF929 . Avaí . Casa cf 2 quartos, bwc,
3 bwc 5, 2 salas, área de serviço, chur., lote com 'sal? estar, sala, cozinha, despensa, garagem.

743,2m2. R$ 250.000,00 R$ 120.00Q,00

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

.

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

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

, EM GUARAMIHIM ".�
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 250m2 sendo 2
suães + 3 qtos, 2 bwc

'

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

REF911 - Vila Amizade - Área Térrea cl sala comi
d� 80m2 c/2 bwc: s, 2 qtos, lavanderia, garaQem,
Area Superior cl 3 qtos, bwc, sala, cozinha, area
de serviço, sacada. Area total de constr. - 260m2.

R$ 180.000,00,

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

170.000,00

IIEF902 • Guaramirim - CasaCf t78m�;;! su�e, 2 quartos,
bwc, sal.a estar, jantar. cOzlnha, lavanderia, despensa,
9aragem, area de festa, llíso cerâmiCo. fI$ 22Q.OOcr,oo

REF936 • Avai - Sobrado 'em alv" sendo na parte
superíor.Z qtos, sala, cozinha, bwc, sacada; No

térreo: 2 salas, cozinha, área de festa com

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

REF947 - Nova Esperança - 2 casas no mesmo

lote, sendo a P 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 2 qtos, bwc, sala, cozinha,

despensa, garagem. R$ 38.000,00

Ref 955 • Ponta Comprida - Área com 90.000m2
- R$180.000,00

,,'"
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COMPRA - VENDA - ALUGUEL - ADMINISTRA ÃO - ASSESSORIA EM fiNANCIAMENTO

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

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

@7:Hl�@ da fIgueira .. R$lJIi·OOO,OQ
(neg.).

Apto cl suite. 2 dorm., sala estar/jantar,
sacada, cozinha cl chur., bwc, área de

serviço, garagem. Condominia cl salão de

churrasqueira, garagem.
Casa com 128,65012 e

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

valor)

0238 Rau. 6aO.63m'. R$ 70.000,00

0294 Rio Moll1a. ra9am'. RS 240.000,00

(neg.)
0485 Barra do Rio Cerro. 79.220m' RS

520.000,00

0618 Barra do Rio Cerro. 51.260m' R$

265000,00

0771 ESlrada Nova. 340m'. R$ 45.000.00

,..--------==---.-::-::+----....---- --+==========;:;;;;::=:r;:;;;;:;;;;:;;;;::;:;.-------f 0820 Centenário. 750m' R$ 315.000.00

0339 Barra do Rio
Cerro. R$ 280.000,00
(estuda propostá de
permuta]
Sobrado cl suite, 2
dorm., sala de estar, sala
de jantar, sacada,
cozinha, bwc, área de

serviço, despensa.
lavabo, lavandería,
aquee. elétrico, ar cond.,
semi mob" grades, 2
garagens cl porta
autom., churrasqueira,

0683 Jaraguá 99, 450m2 R$ 40,000,00

0791 Amizade, 334,13rn', RS 85,000,00

0901 - Vila Lalau 390m' R$ 83.800,00

0902 - Vila Lenzi 630m' AS 55 000,00

R$

___.....==...........= +- .;...= + -+ -11- � SãuLuis.Casa2dorm,RS520.00
CasaVíeíras- 3 dorm .. RS 500,00
CasaJaraguá Esquerco- 2dorm. - R$ 385.00
Casa Centenário - 3 dorm. - R$ 850,00
CasaJaraguáEsquerdo· 2dorm.- RS 700,00
Casa Jaraguá Esquerdo . 3 dorm, - 'RS

1,500,00
Amizade, Apto, 2 dorm, R$ 460,0(1
Rau, Apto, 1 dorm, RS 420,00
Vila Lenzi. Apto, 2 dorm. RS 700,00
Nova Brasüía Ouitinele 1 dorm. R$ 250,00

Apto Vila Nova -2 dorm. - R$ 700,00
Czerniewicz, Terreno 336m', R$ 380,00

------------1i;;;;;'iiiiiiiii1iiiiii:i-i---1--:-;-ii::-:iiji-----
....

--:----:-1 Czerniewicz. Terreno363,77m', RS380.00
Czerniewicz, Terreno 356,22n!', RS 380.00
Ozemiewícz. Terreno 371 ,09m'. RS 380.00
Czerniewicz. Terreno 382,76m', RS 550.00
Czerniewicz. Terreno 351 ,38m'. RS 380.00
Czerniewicz. Terreno 1.509,75m', R$

2000,00
Jaraguá Esquerdo. Terreno 320m2, RS 400,00
Barra do Rio Cerro, Terreno 911 ,93m'. R$

906.00
Guaramírim, Galpão 1.300m'. RS3.000,00
Guaramírim, Galpão 830m'. RS 2.200.00

_________-----------_ TrêsRiosdo Norle 510m2-R$3.200,00
TrêsRiosdo Norte 510m'- R$ 3.200,00

340m'· R$ 2.000,00
300m'- R$ 1.200,00

R$

Cenlro. Sala comercial32m'. R$ 400,00
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IMÓVEIS
TERRENOS
20.0.6 - TERRENO CENTRAL (SERVIDÃO) Cf
789,9DM', R$19D,DDD,DD
2225 - TERRENO - iNICIO JARAGUÁ
ESQUERDO - EXCELENTE LOCALIZAÇÃO Cf
ÁREA DE 2,652M', R$18D,DDD,DD
2226-JGUÁESQUERDOc/9DDm',R$11 0.,0.0.0.,0.0.
2241 - NEREU RAMOS - Lot Demalhe - a partir
de R$ 38,0.0.0,0.0.
2220. - BARRNJGUÁ 99-RES, TRENTINO - cf
522m2, R$ 55 mil
2247 - RAUfPRÓX, UNERJ cf 391 ,5Dm' (18 x

21,75), R$ 80. mil
2296 - MOLHNPRÓX, PREFEITURA cf 45Dm2,
R$118mil
2381 - VIEIRAS cf 9,592,5Dm' (75 x 128,30.).
R$58Dmii
2390. - VILA LALAU/ QUASE EM FRENTE AO
DG DAWEG II cf2.D72,51m' (2Dx 1 0.4,50.). R$
250. mil- Aceita apto em São Francisco do Sul
na negociaçãO.

PRAIAS
2437 - TERRENO Cf 454,55M' (15,50. X

21,50.) - LOT. RAOUN - BARRA VELHA. R$
38.0.0.0.,0.0.
2438 - PRAIA ITAJUBA - LOT. SEREIA 00 MAR
- 75Dmts do mar, Terreno cl 15,90. x 19,
Entrada de R$ 2,0.0.0.,0.0. + 60. parcelas

LOCAÇÃO
CASAS
60.0. - CZERNIEWICZ R$ Dl SUiTE + 0.3
QUARTOS R$1 ,655,0.0.
60.1 -CZERNIEWICZR$ D3QUARTOS R$ 855,0.0.
60.3 - TRÊS RIOS DO SULR$ 0.2QUARTOS 355,0.0.
604-CENTROR$Dl SUITE+ 2QUARTOS 1 ,205,00
60.5 - CENTRO cf3 quartos. R$I.6DD,DD
60.6 - RIO CERRO R$ 2,855,0.0.
60.7 - CENTRO cf surre + 2 quartos. R$I.5D5,DD
60.8 - AMIZADE 0.3 quartos R$ 575,0.0.
611 - NEREU RAMOS CfD3 quartos - R$545,DD
612 - BARRA Cf 0.4 quartos - R$13D5,DD
613 - VILA RAU Cf 0.3 quartos - R$ 90.5,0.0.
614-SÃOLUIZDl SUITe +D2quartos-R$7D5,DD
615 - VILA LALAU - IDEAL PARA FINS
COMERCIAIS R$I.85D,DD
618 - CHICO DE PAULO R$ 325,0.0.
620. - RIO MOLHA R$ 71 0.,0.0.
621 -AMIZADE R$1 ,150.,0.0.
622 - TIFA MARTINS R$ 60.5,0.0.
623 -VILA NOVA R$ 2.20.5,0.0.
624 - CENTRO R$1 ,60.5,0.0.
625 - AMIZADE R$I.4D5,DD
626- NOVA BRASILIA cf3 quartos, R$ 555,0.0.
627 - CENTRO cf5 quartos. R$ 6.0.0.0.,0.0.
APARTAMENTOS
630. - CZERNIEWICZ R$ 60.5,0.0.
631- CENTRO cf2 quartos R$ 555,0.0.
632 - VILA NOVA R$ 80.5,0.0.
633- VILA NOVA R$ 275,0.0.
634 - CZERNIEWICZ R$ 540.,0.0.
636 -ILHA DA FIGUEIRA R$ 455,0.0.
637 - NOVA BRASILIA Cf2quartos, R$ 525,0.0.
638 - NOVA BRASILIA Cf suíte + 2quartos, R$
855,0.0.
639 - INicIO JGUÁ ESQUERDO cl suite + 1

qto. R$ 675,0.0.
-

640. - ÁGUA VERDE Cf s3 quartos. R$ 50.5,0.0.
641- ESTRDA NOVACfDl quartos. R$195,DD
644 - CENTRO - cf 0.2 quartoS R$ 0.0.,0.0.
646-CENTRDcfDl SUiTE + 2 quarto R$685,DD
647 - JARAGUA ESQUERDO cf Dl SUiTE + 2

quarto R$ 70.5,0.0.
.648 - CENTRO cf Dl SUiTE + 2 quarto
Mobiliado.R$ 2,355,0.0.
651 - NEREU RAMOS - cf 2 quartos. R$ 430.,0.0.
652 - VILA NOVA - cf2 quartos R$ 50.5,0.0.
653-CENTRO-Dl SUiTE + 2quartosR$635,DD
654 - VILA NOVA -c/sute + 1 quarto R$835,DD
658 - CENTROCf 0.2 DORMITÓRIOS - R$ 615,0.0.
659 - CENTRO Cf Dl DORMITÓRIO - SEMI
MOBILIADO R$ 555,0.0.
66D-CENTROCfDl QUARTO-R$555,DD
661 - CENTRO Cf Dl SUiTE + 0.2 QUARTOS -

R$655,DD
664 - VILA LENZI CfD2 QUARTOS - R$ 40.5,0.0.
665 - CENTRO Cf Dl QUARTOS - R$ 30.5,0.0.
666 - VILA NOVA CfD3,QUARTOS - R$ 670.,0.0.
667 - ILHA DA FIGUEIRA Cf ot SUiTE + 0.2

quartos - R$ 535,0.0.
668: VILA NOVA Cf 0.2 quartos - R$ 50.5,0.0.
669-VlLALALAUC'Dl SUITE+ ot quarto-R$615,OO
67D-CENTROCfsufte + D2quartos-R$I.6DD,DD
671-CENTRO Cfsurre + D2quartos- R$ 90.5,0.0.
690. - CENTRO cf suite + 2 quartos R$ 955,0.0.
693 - AMIZADE.cfD2 quartos R$ 50.0.,0.0.
694 - CENTRO cf 0.2 quartos R$ 595,0.0.
696 - CENTRO cf suite + 0.2 quartos R$.715,DD
697 - CENTRO cf suite + 0.2 quartos R$ 715,0.0.
7D4-CENTROc/Dl SUITe + 2quartosR$2.3D5,DD
70.5 - VILA LENZI- R$I.3DD,DD
70.7 - CENTRO - cf 3 quartoS. R$ 485,0.0.
70.9 - CENTRO - cf 1 suíte + Dl quartoR$ 635,0.0.
712 - CENTRO - 2 quartos R$ 555,0.0.
713 - CENTRO Dl suite + 0.2 quarto R$ 0.0.,0.0.
721 - CENTRO- cf3quartos R$1 ,310.,0.0.
724 - VILANOVAR$665,DD
SALAS COMERCIAIS
80.3 - CENTRO - R$ 385,0.0.
80.5 - CENTRO - cf aprox. 7Dm2, R$ 355,0.0.
80.8 - BARRA DO RIO CERRO - R$ 285,0.0.
810. - BARRA DO RIOCERRO - R$ 20.5,0.0.
811-VILARAU-R$355,DD
812 -ILHADARGUBRA-c/apmx. 40m2, R$42D,OO
813 - JARAGUÁ ESQUERDO - cf aprox. 9Dm2.
R$5D5,DD
814 - RAMOS - cf aprox. 20.3 m2. R$I.5D5,DD
815 - RIO CERRO - cfaprox. 80.m2. R$.5D5,DD
816-CENTROcomáreaapmx. 75m2.R$I.215,DD
817 -GUARAMIRIMciáreaapmx. 7Dm2.R$525,DD
819 -CENTRO R$I.Do.5,o.o.
820. - CENTRO - R$ 40.5,0.0.
824 - CENTRO - R$ 90.5,0.0. ,

827 - CENTROcf 15D.m2 R$I.7o.5,o.o.
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R E S DEN C E

soluçóes construtivas

RUAJOSÉ MENEGOm, 277. NOVA BRASÍLIA
FONE/FAX (47) 33716310. JARAGUÁ DO SUL
SANTA CATARINA

'�Iantão - (47) 9914-001�1�
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que
prédios, concretizamo
anhos e projetos
e vida.

·01,02,03
Dormitórios

12 CPov[memfog
02 8Qevodofteg
.01 ou 02 LVogog de goftogemg
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PLANTA0: G.LEDSON ..884
�'

'

" 11 ONLllNA 9137·4292
� W�

.www.jardilnjaragua.c;:oln.br
CRECI: 572·J
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n

3055.0707 HORÁRIO OE ATENDIMENTO
SEGUNDA A SEXTA: 8h30 às 12h e

13h30 às 19b • sABAIlos: Sb30 às 12h3275.3300 •

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

-

IIVIC»"EIS (47) 3275-1133 I PLANTÃO 9658-5584
www.bar-telimoveis.com.br

Apartamento no

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

garagem
R$148.000,00

Ref. 180.1 - Casa na

Nova Brasilia - 02
suites + 02 suites
ameriacas + 02
quartos, bwc,
sacada, 03 saías,
escritorio, lavanderia,
cozinha, churrasqueira
e garagem.
R$ 350.000,00

no jaraquá
Esquerdo - 01
suite + 02
quartos, sala,
cozinha, bwc,
lavanderia,

"

garagem e área
de festas.
R$ 215.000,00

Ref. 179.1 - Casa em

Tres Rios do Sul - 01
suite com closet +
02 quartos, sala,
cozinha, bwc,

. lavanderia,
churrasqueira e

garagem para 02
carros.

R$190.000,OO.

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

empregada,
escritorio lavabo,

. 01_suíte, salão de
.

festas piscina
R$ 550.000,00

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

Ref. 138.1 - Apto
mobiliado no

Centro - Ed.
A
Carvalho - 01 suite
+ 02 quartos,
sala, cozinha, bwc,
lavanderia,
garagem e sacada
cf churrasqueira.
R$ 210.000,00

Ref. 152.1 - Casa semi mobiliada no São
Luis - 03 quartos, 02 bwc, sala, cozinha,

copa, bwc, lavanderia e garagem.
R$ 175.000,00

Casa no São
Luis - 01 suite
com sacad +
02 quartos, sala,
cozinha, bwc,
lavanderia e

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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TERRAPLENAGEM
Caminhão e retroescavadeira

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

Juliana Majcher Santos
Protocolo 2008.24.02.00676

Jaéser Santos
Creci 14080

Corretores de Imóveis
julianamajcher@terra.com.br

iAptos tipo 1 e 2:
Suite + 2 quartos, cozinha planejada
odeschini, sacada com churrasqueira,
ala estar/jantar, área de serviços, BWC,
aragem.
ntrega: 10 meses

ocalização: Czerniewicz

===:::::;.!!!I!!!!rJINTRADA + PARCELAMENTO DIRETO
OM A CONSTRUTORA.

Aptos no Centro
Entrega: Jan 2010
A partir de R$ 104.500,00.
Tipo 1) Suíte + 2 quartos, sala estar/jantar,
sacada c/ churrasq., BWC, cozinha, área
serviços, garagem.
Tipo 2) 2 quartos, sala estar/jantar, sacada c/
churrasq., BWC, cozinha, área serviços,
garagem.
Vaga de garagem extra opcional.

"

Lote no Loteamento Beira Rio com 325,50m' - Três Rios do Sul.
Terreno a 1 km do centro com 750m2 -Baependi. Linda vista da

R$ 48.000,00 _ Aceita financiamento
cidade. Consulte condições.

Apto com 114m2 de área privativa - Suite + 2 quartos, sala com

2 ambientes, cozinha, área de serviços, BWC, sacada com

churrasqueira, garagem. FRENTE. Liberado para financiamento.

Localização: Czerniewicz. R$150.000,OO c o � .t l'. \& T o it .J. Vila Nova

Kazza Construtora e Incorporadora Ltda e Caixa Econômica Federal

Parabenizam os novos proprietários
do Condomínio Jardim das Flores

Consulte o plantão 'de vendas e faça gratuitamente a simulação de crédito.
, �

FONES: 3370-5960 ou 9909-7282

Condomínio Jardim das Flores: Rua 947, (acesso pela Rua Jéfers.on Machado) Bairro Estrada Nova - Jaraguá do Sul

Aprovamos seu crédito junto a Caixa, sem nenhum custo adicional!

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Financiamentos

":r'.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Faciíítamos sell crédito junto a CAIXA

Rua: Norberto Silveira Junior 233 Centro Guaramirim SC

CO PRA I V DE
Fone/Fax: (47) 3373·3404

"

E-mail: vendas@imobiliariaws.com.br
!ylsITe;1No�,O S,.ll�

wwwJmobiliariaws.com.br

* Casas Prontas
* lotes a vénda em ,

divertias pontos da cidade.
• loteamentos Próprios

Anúncios com validade de 5 dias após a veiculação.

Ref. 0018 Centro/Guaramirim
vende-se linda casa ci 1 suite, 2
quartos, sala de estar, sala de
jantar, sala de tv, cozinha, 4

banheiros, garagem e ampla area

de festa. casa cf 390m2 e terreno
cf 542m2. R$ 350.000,00

TERRENOS

Rei: 0097 AvaifGuaramlrim vende-se
Casa em alvenaria nova, com 1 sulle, 2
quartos, sala, copa, cozinha, 1 banheiro,
lavanderia e garagem. Casa com 104m'

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

• Ref.0046

MASSARANDUBA area de

terra com 283.000,00m2
• Ref. 0053 VENDE-SE

CHACARA EM GUARAMIRIM

/BRUIDERTHAL, com 200.000

m2 de area, com mata nativa,
2 lagoas, nascente de agua,

ojmo 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. RS 260.000,00
• Terrenos com 360 m2, ruas

pavimentadas, local com

ampla infra-estrutura, pronto
para construir R$ 30,000,00

Rei 0018 8R 280 vende-se imovel
comercia/residencial com 2

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

terreno 1.288,60m'

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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VENoE·SE lOTES NOS BAIRROS:
Amizade, Barra, Vila Rau,

e Guaramirim.

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

- Residencial Villagio (próx. ADV Aurora)
- Casas Geminadas, João Pessoa.

Granada
localizado à rua
25 de Julho,

....
C>
,_
,_
.,...
C>
C>

C3
w
r:r:
<.)

FINANCIAMENTOS

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

CAIXA. Regularizamos seu

imóvel para financiamento.

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

Cód.0131 - Apartamento
Baependi cf 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 cf 20.000m2

possuindo casa 'de Alv. com 1
suite + 3 qtos , lagoas, etc ...

Confira!!

Cód.0168 - Chácara cf
27.500m2 + casa de Alv.

R$ 180.000,00

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

R$ 60.000,00

Rua José Theodoró Ribeiro, 860 • Ilha da Figúeira • Jaraguá do Sul'· se

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

Realizruufo_ aeu ôlllÚwt
Fone/fax 47 .. 3275 ..2990

REF.34 - TRÊS RIOS.
DO SUL- SOBRADO

1 SUiTE, 3 QTOS,
SALA, 2 MEZANINOS,

2 SACADAS, LAV.,
coz, BWC SOCIAL,
DISPENSA, BANH.
GAR. 2 CARRaS,

PISCINA -

R$180.000,00

REF.l008-
AMIZADE-2 CASAS

NOMESMO
TERRENO CASA-l

C!2 QUARTOS
SALA,COl.,awc,

LAV.,GAR. CASA -C!
2 QUARTOS, SALA,

COZINHA, ewe,
LAV., GARAGEM

REF.54- VILA NOVA APTO NA
PLANTA-l SUÍTE.2

QUARTOS, SALA 2 AMa.
COM SACADA CHUR.,

COlINHA, BWC, ÁREA DE

SERV, ELEVADOR, OPCiONAL
2' VAGA GARAGEM

RS147.435,08 - ENTRADA
20% + 40 PARCELAS

CORRIGIDAS PELA

VARIAÇÃO POSIIcua

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

REF.17l-APTO.NOVO
C/suiTE+ 1 DORM.,

SALA DE ESTAR!
JANTAR C!SACADA,
CHUR.,COZINHA.LAV
AND.BWC,GARAGEM
ÁREA DE FESTA. RS

BARRA RIO CERRO
- TERRENO
RESIDENCIAL OU
COMERCIAL EM
RUA ASFALTADA
MEDINDO 27,OOM
X l8,50M =

499,50 M2

R$ 60.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



• Compra· ende· dministra
Tel: 3055 0070

•

IMÓVEIS

Anderson 9651-9028 I Deleon 8405-6125 [flsen 9142-4641 I Rivelino 9112-5788
End: Rua Reinaldo Rau, 216 - Centro, Jaraguá do Sul

Ref 2001 - Res. Gran Ramá Centro - Tipo 01: ,
02 qtos, sala estar f.jantar, bwc, sacada c!
chur., cozinha, área de serviço, garagem. , _TIpo 02, 03 e 04: surre + 02 qtos, sala estar Wi

! jantar. cozinha, área de serviço, sac. c/
churras. owe, gar Apartir:R$104,500.00-

Entrada + Pare. em até 50 x Entrega:
Janeiro /2010.

,_

1048 - Casa - Estrada Nova -

140m' - R$ 215,000.00 - 03
qtos, sala, copa, cozinha, bwc,

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

1066 - Casa - Corupá - 120 m'
- R$ 120,000.00 - 02 qtos, sala,
cozinha, área de serviço, bwc,

varanda, área de festas,
garagem.

1078 - Casa - Ilha da Figueira -

167 m'-- R$ 158,000.00 -

casa com estrutura para 02
pavimentos, com 04 qtos, sala

de estar, sala de jantar, 02
bwc, cozinha, copa,

churrasqueira.

1093 - Casa - Vila Lenzi -

159m' - R$12S,000.00 - 01
suite, 02 qtos, sala, cozinha,

área de serviço, garagem, bwc,
área de festas.

1081 - Casa - Vila Lenzi - 375
m' - R$ 385,000.00 - 01 suite,
03 qtos, bwc, sala de estar I

jantar, lavabo, cozinha, área de

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

1084 - Casa - Jaraguá 99 -

60m' - R$ 90.000,00 - casa em

construção - 02 qtos, sala,
cozinha, bwc, garagem. (Pronta

para financiamento).

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

serviço, churrasqueira,
garagem.

- Ref 6026 - Terreno - São Luis -

325m' - R$ 58,000.00.
- Ref 6020 - Terreno - 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 Bago -

1, 161m' - R$400,000.00 - Área
Comercial. Excelente
oportunidade'
- Ref 6046 - Terreno - Barra do
Rio Cerro - 405 m' - R$
199,000.00.
- Ref 6048 - Terreno - Ilha da

Figueira - 22,774.38 m' - R$
2.300.000,00 - . Terreno
Comercial e /ou industrial.
- Ref 603t - Terreno - Jaraguá
Esquerdo - 392m'-fi9,000.00
- 6052 - Terreno - Barra do Rio
Cerro - 303,38m'- RS 42,000.00
- 553,29m' - R$ 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 - T�rteuo - Ilha da
Figueira - 337:50 m' - RS
78,000.00

6057 - Terreno - Ilha da
Figueira - 618.87 m' - R$
98.000.00

1079 - Casa - Ilha da Figueira -

182 m2 - R$ 240,000.00 - 03

qtos, bwc, sala, cozinha,
escritório, garagem para 03

carros, piscina, churrasqueira.

1100 - Casa - Tres Rios do Sul
- 83m2 - R$ 98,000.00 - casa

mista com madeira pré
fabricada Grapia, com 01 suíte,

01 qto, bwc, sala, copa,
cozinha, garagem.

Ref 1072 - Sobrado - Nova
Brasilia - 245 m' - R$ 350,000.00

- Sobrado de alvenaria, 03 qtos,
bwc, sala, área de serviço,

varanda grande. Piso superior
com cozinha, sala, bwc, sala de
estar e despensa, garragem pi 02

carros, churrasqueira.

Ref 1056 - Casa - Jaraguá
Esquerdo - 139,66 m' - R$

159,000.00 - Contendo 01 suite
com hidro, 02 quartos, sala,

-

copa, cozinha, bwc socila, área
de serviço, dispensa, sala

infantil, garagem.

1094 - Casa - Três Rios do Sul -

136.30 m' - R$ 235,000.00-
01 suite, 02 qtos, bwc, cozinha
mobiliada, copa, sala, área de

serviço, garagem para 02
carros.

1086 - Casa - Jaraguá
Esquerdo - 110m' - R$

210,000.00 - 02 qtos, sala..
cozinha, sala de jantar, área de

serviço, garagem.

1091 - Casa - Centro, 265m2 -

Localização previlegiada, cl
ótima vista panoramica, cl

terreno área total de 1,150.00.
Parte Sup: escritório, sala estar I
jantar, bwc.coz, 03 qtos, suíte.
Parte Inf: qto empregada, área de

serviço, churrasqueira.
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•

COMPRA • VENDE • FINANCIA • LOTEIA • ADMINISTRA • ASSESSORIA EM PROJETOS E CONSTRUÇÕES
imob ; I ; á r i a t-, CONFIRA OUTROS IMÓVEIS EM NOSSO SITE!

r-;
<'?
N

Ü
LU
n::
o

QUATRO ANOS DE BONS NEGÓCIOS!
Rua Prof'. Marina Frutuoso, 856 - Centro - Jaraguá do Sul - SC

(47) 3055-2400
liAi�jFli

..As demais fotos dos imóveis aqui anunciados estão em nosso site www.imobiliariac·oin.com.br - basta somente digitar a referencia do imó.vel.. desejàôo! .

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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COMPRA • VENDE • ALUGA • ADMINISTRA SEU IMOVEL OU CONDOMINIO

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

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

Consulte nosso site:

www�ajelimoveis.com
"Um lugar certo para um bom

negócio e sua satisfação"

INTERMEDIÁRIA DE IMÓVEIS LTDA. www.inter-im.oveis.net

>'. ,

"IN�F2RIMOVEIS

VENDE: CENTRO - Apartamento semi mobiliado,
contendo 2 dormitórios (sendo 1 suíte c/

hidromassagem), sala de estar/jantar, cozinha,
área de serviço, bwc social, sacada e garagem.
Possui móveis embutidos nos dormitórios,

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

VENDE: CENTRO - Excelente apartamento,
contendo 3 dormitórios (sendo 1 suíte), sala de

estar/jantar, cozinha, área de serviço, bwc social,
sacada c/ churrasqueira e vaga de garagem.
Possui piso laminado em madeira, ótimo ,

acabamento. Ed. Tulipa (Próx. Clube Beira Rio)

3371-2117
Acesse outras opções em nosso novo site

VENDE: VILA LENZI - Terreno de esquina cl área
total de 2.429,00 m2• Excelente localização -.Rua
Venâncio da Silva Porto esq. cl 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 dormit. (1 suíte cl hidromassagem), demais

dependências. Possui área de festas cl 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., bwc social, sacada e garagem.
Ed. Paloma. Aluguel: R$ 750,00
ALUGA - CENTRO - Sala comercial cl área aprox. 70
m2. Rua Reinaldo Rau, 86 - Ed. Mário Tavares (10
andar). Aluguel: R$ 350,00
ALUGA - CENTRO - Galpão ind�strial/comercial em
alvenaria cl área total 502 m2• Rua Exp. Antônio
Carlos Ferreira, 697

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



CRECI 2354-3 J

IMÓVEIS

3372-1122

www.vivendaimoveis.com

CORRETOR - OSMARI A. BERTOLDI- 99.81-1�22
CORRETOR - IRIO LUIZ VOLPI - 9979-6750
CORRETORA - ANNE BERTOLDI- 9927-6088

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

apartamento
69m2. R$
150.000,00

APARTAMENTOS

-REF 189 - Ilha da Figueira - Rua Santa

Júlia, 181 - apto 02 dorm. R$ 600,00

CASAS

-REF 263 - Barra Rio Molha - Rua

Leopoldo Karsten, ao lado nO 99 -

casa alv. 01 suíte, 02 dorm, garagem.
R$900,00
-REF 247 - Vila Lenzi - Rúa Paulo

Santos (próximo arena Jaraguá),
sobrado em alvenaria 300m2, 02

suites, 02 dorm, garagem para até 03

carros (ficam' alguns moveis)
R$1.200,00
-REF 171 - Vila Lenzi - Rua Silvio Uller,
20 - casa alv. 02 dorm. R$ 560,00
REF 182 - Jaragua Esquerdo - Rua

Luis Spezia n077 - casa alv., 01 suite,
02 dorrn., sala, COZ., lavanderia,

garagem. R$ 700,00
.

REF 278 - João Pessoa - Rua
Francisco Painstein n° 204 - casa

. alv., 01 suite com closet, 02 dorm.,
owe, sala de estar, sala de jantar,
COZ., lavanderia, garagem. R$
700,00
REF 275 - Vila Rall - casa alv. 02

dorm, g�ragem par� 02

70,00

SAlAtOMERCIAL

REF 218 - Guaramirim - Centro - RUá
25 de Ag2. 1130 - sala comercial

,00
REF 245 - Centro - Rua Waldomiro

Mazurechen, 33, sala OB- consultório.
odontológico CQmPleto. R$1.600,00
REF 262 - CzerniewJcz - Rua Diedrich

Borchers:131- sala comercial 50mi.
R$450,00
REF 258 - Nova Brasilia - Rua João

Planincheck - casa comercial com

120m2• R$ .1.300,00
REF 173 - Centro - Rua lateral Angelo
Piazera - sala com 65m2. R$

1.500,00

GALPÂO

REF 266 - Vila Nova - Rua 25 de Julho - Salas comerciais nóvas:
sala comercial e/60m2. R$ 800.00
sala comercial c/55m'. R$ 750,00 •

sala comercial c/40m'. R$ 600.00

-REF 161 - Guaramirim - 16 x 60 =

960m2 - R$ 3.685,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



E'I!I o CORREIO DO POVO
l.a.iI FIM,DE,SEMANA, 20/21 DE SETEMBRO DE 2008 IMÓVEIS

o prazer esta em cada
detalhe qual é o

tamanho do seu

sonho?

MORADAS DA SERRA
- Localização
privilegiada, espaço
gourmet, com forno de
pizza, churrasqueiras
deck e piscina e play
ground, coberturas
especiais. Rua Hilario
Floriani esquina com

Joao Planinscheck (ao
lado da jartec)
Aptos torre B ' 01 suite
mais dois quartos
sacada com

churrasqueira, entrega a

partir de março de 2009

Seu imóvel está aqui.

(bJ
HA'BITAT

" , "

CRECf1583..J �
@VENDE ®ALUGA
®ADMINISTRA

www.imobiliar'iahabitat.com.br

3371.8009

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

Ref. 1831 - Casa - Chico de
Paula - 4 dormitórios, 2 bwc,

garagem, demais

dependencias. Terreno de
3506m2 .R$ 245.000,00

ReI. 1911 - Figueira - suite, 3 .

dormitórios, 2 bwc, copa:
cozinha, sala, garagem p/2
carros R$ 270.000,00

ReI.1211-Casa,VilaLenzi-Sufie,2donm.,chur. R$250.000:00-õtimoparapontocomercial.
Ref. 1831 - Chico de Paula, 4 dorm., 2 bWc, 2 vagas de garagem R$ 245.000,00
ReI. 2341 - Apto - Bombinhas -1 surte, 1 dormrtório, sacadac/chur., prédio c/ piscina, play
ground, área delestas, elevador. R$ 250.000,00 - Acerta troca c/imóvel em Jaraguá.
" Apto em Balneário Camboriú, COBERTURA. alto padrão, 4 surtes, 1 donm., dep. de
emporegada, 4 vagas de garagem + espaço p�et ski e 1 moto, piscina privativa e demais

depenências. R$1.500.000,00 (entrada deR$ 500.000,00) esaldoem 72vezes.
ReI. 2001 - Apto - Vila Nova c/l suíte, 2 dorm., 1 vaga de garagem R$ 250.000,00
Ref. 1511 - Barra Velha - sobrado "alto padrão" R$ 260.000,00
ReI. 1041 - Barra Velha - sobrado lindo proxa praia R$ 270.000,00
ReI. 1911 ,Figueira' s.uíte: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 umacasa com 3 dorm. R$ 400.000,00
Ref. 281 - Penha- casaalto padrão "Irente p/ o mar" R$ 550.000,00·
Ref. 1571 - Centro sala comercial ótimo para clínica, c/255ni' + 2 aptos 275m' +
sobrado c/píscina R$1.000.000,00
ReI. 2561 • Vila Lenzi - 3 dormrtórios. 1 bwc, garagem, demais dependências.R$ll 0.000,00
TERRENO
ReI. 774/775 - Jaragua Esquerdo -prox. arena - R$ 80.000,00
Ref. 1731 - Jaraguá Esquerdo R$ 50.000,00
ReI. 2472, Terreno, Rau - 416m2 - R$ 50.000,00
ReI. 1951 - Terrenu -.Chico de Paulo 392,00m2 R$ 55.000,00
Ref. 2352 - Terreno - Jaraguá Esquerdo - 300m2 - R$ 55.000,00
Ref. 1801 ' Água Verde - 455m2 R$ 65.000,00
Ref.2021- ViiaLenzi-406m'-R$60.000,00
ReI. 2181- Figueira - 306,00m2- R$65.000,00
Ref. 2461 - Terreno - Barra do Rio Ce'rro - 510m2 - R$ 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.
ReI. 22 - Terreno - Vila Lenzi -435m2 R$ 80.000,00
ReI. 1532 - Ilha da Figueira - 503.30m2 R$ 90.000,00
Ref. 2561 - Terreno· Vila Lenzi com casa de madeira - 634.50rn2R$ll 0.000,00
ReI. 2481 - Terreno - Vila Lenzi - 420m2 - R$125.000,00
ReI. 2351 - Terreno - Jaraguá Esquerdo- 886m2 - R$175.000,00
Ref. 1941 - Vila Lenzi 250.000m2 R$ 250.000,00
Rei. 2431 - Area - BraçTnho - 2.2.000m2 R$ 280.000,00
SíTIO /CHÁCARA
Rei. 861 - Molha/Massaranduba-260.000m' R$135.000,OO
ReI. 741 - Rioda Luz - 2 casas c172m', em alv., água corrente - 6.200rn - R$ '120.000,00
Rel.1141 - Garibalde - area de 5777m2 com casa R$ 220.000,00
ReI. 1741 -Garibaldi 75000m2 R$ 320.000,00
ReI. 663 - Massaranduba -7lagoas casas, area de festa 238.000m'. R$ 600.000,00

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

www.imoveisemjaragua.com.br

- asa 2 suites, 3
dorm., 3 aWG, gar. p/4 carros,
e casa des fundos c/2 dorm.,
closet. Casa Irente ótima p/
comércio, e fundos para

moradia.

CASAS/APARTAMENTOS
ReI. 2451 - Casa - Estrada Nova - 2 donmitórios, 1 bwc, garagem R$ 68.000,00
Rel.801 - Estrada Nova - casa alvenaria R$ 70.000,00
ReI. 1 001 - Jaraguá 99 - 3 dormitórios, sala, cozinha, bwc. R$ 75.000,00
Re.1.2221- Vila Lenzi - 2 donmrtórios, 1 bwc, garagem e demais dep. R$ 75.000,00
ReI. 2101 - Schroeder- semi acabada, 3 dormitórios, bwc, garagem R$ 79.000,00
Ref. 2452 - Casa - Esirada 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 - casaS dormit.demais depend. R$ 85.000,00
ReI. 2111- Casa - Guaramirim -4dormitórios, 1 bwc, garagem R$ 85.000.00 .

ReI. 1672 - Vila Lalau - apto em construção, Residencial Vermont, com 2 dormitórios,
sacaca c/churrasquelra, garagem, a partir R$ 85.000,Op
Rel.'2421 - Casa - Figueira - 2 dormitórios, bwc, garagem, R$ 85.000,00
Ref. 1701 - Água Verde, 2 dormitórios, cozinha, bwc, lavanderia R$ 95.000,00
Ref. 2391 - Apto - Jaraguá Esquerdo - suite, 1 dormitório, 1 vaga de garagem, Entrega
em setembro 2008 - R$l 03.000,00
ReI. 541 - Ilha da Figueira - casa alvenaria - 65m' - terreno com duas casas - casa

madeira - 57m' terreno esquina - 8$11 O.OOO,OQ
ReI. 2411 - Casa - Figueira - 3 dormitórios, bwc.qaraqern R$11 0.000,00
ReI. 2491 - Casa - Tila Martins - 4 donmitórios, 1 bwc, garagem e demais

dependências - R$ll 0.000,00
ReI. 2371 -Casa - chicodepaula -3 dorm., 1 bwc, 1 vagade garagem R$110.000,00
Ref. 2161- Figueira- 3 donmitórios, 1 bwc, garagem e demais dep. R$110.000,OO
Re1.1901- Rau -1 suíte, 1 dormitório, bwc, garagem p/ dois carros. R$110.000,00
ReI. 2302 - Apto - Nova Brasilia - 1 suite c/sacada, 2 dormitórios, bwc, 1 vaga de

garagem, Entrega em setembro 2009 R$11 0.000,00
ReI.2071-Apto-JaraguáEsquerdo- 1 Suite, 1 donm., 1 vagadegaragemR$117.000,00
Ref. 2041 - Casa - Vila Lenzi - 2 dormitórios, R$120.000,00
ReI. 1 091 - Casa 3 dorm. 2bwc, 2 salas portão eletr., piscina R$125.000,00
ReI. 1241 - Vila Nova - casa 130m2 madeira - R$130.000,OO
Ref. 1661 - Centro - apto em construção, Residencial Aquarela, com 1 suite, 2

dormitórios, coznha, garagem, sacada c/chur. c/119m'. R$145.000,00
Réf. 1841, Araquari - Sobrado com 3 dormitórios, 3 bwc R$140.000,00
Ref. 1811 - Chico de Paula - Gasa mista com 3 dormitórios, 2 salas, área de festas

c/churrasqueira e piscina + 1 kitinet + area de 60m2 - oficina R$160.000,00
Ref. 2401 - Apto - Centro - Ed. Isabella - 1 suite, 2 dormitórios, 1 bwc, 1 vaga de

garagem R$160.000,00
.

Ref. 581- Casa - Chico dePaula - 3 donm., garagem p/2 carros R$160.000,00
ReI. 2581' - Oasa- Vila Lenzi - 2 suites, 3 dormitórios, 2 bwc, demais dependências,
garagem R$160.000,00
ReI. 2321 -·Apto· Centro - suite. 2 dorm .. bwc, 1 vaga de garagem. R$163.500,00
ReI. 831 - Vila Lenzi - 5 quartos, sala, copa, bwc, suite, chur., cozona R$180.000,00
Ref. 1512 - Casa - Barra Velha- Sobrado cfsute, 2 donm., lavabo, churrasqueiraR$ 200.000,00
Ref. 2141 - Casa - Figueira - Sobrado c/ suíte, 3 donm., 2 vagas de garagem R$ 21 0.000,00
Re1.2231-Gasa - Rio Molha - surte, 3 donm., 2 BWG, demais dependeênciasR$ 220.000,00

Rel114 - Sobrado "alto

padrão" Sala c/pé direito alto.
R$ 395.000,00
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IMÓVEIS
.NATO Corretor de Imóveis

CREG114.407 (47) 3371-3851 - 9929-0273
R - se • sl�janltb@tbQst.com.br

• JOÃO PESSOA - CASA 4 QUARTOS ii
• AGUA VERDE - TERRENO 700 M2 ESCRITURA

AL\4MURADAR$85MIL R$60.000,00
• AMIZADE - TERRENO COL: .MAX SCHUBERT • CENTRO - APTO. MOBILIADO 1 QUARTO E
R$ 20.000,00 SEM ESCR DEP. GAR 85 MIL
• AMIZADE - TERRENO 320 M2 ESCRITURA R$ .' CENTRO - APTO. 1 SUITE 2 QUARTOS
45,000,00 J NEGOCIAVEIS
• VILA NOVA - APTO. MOBILIADO COM 3 • PROX. - CENTRO - CASA 1 SUITE 2 QUARTOS
QUARTOS R$ 130.000,00. NEGOCIAVEIS
• VILA NOVA - TERRENO 400 M2 PROX. PMJS I

. FIGUEIRA - ÃREA PARA GALPÃO 1500 M2

R$100.000,00 . NEGOCIALVEL '

• VILA NOVA - TERRENÓ 600M2 ALTO R$ r • FIGUEIRA - CASA 2 QUARTOS MISTA PROX
55000,00 HOMAGO R$ 66 MIL
• VILA LALAU - SOBRADO 2 SUITES 2 QUARTOS;i • OURO VERDE - CASA SUITE E 2 QUARTOS
NEGOCIAVEIS

,
LINDA R$ 85,000,00

• AGUA VERDE - TERRENOS 400 M2 i • RAU - CASA NOVA 1 SUITE E 2 QUARTOS
ESCRITURA R$ 50,000,00 GAR CHUR R$ 1 50 MIL- CEF
• AGUA VERDE: TERRENO 450 M2 ASFALTO' • RAU - APTO 2 QUARTOS DEMAIS DEP. LINDO
ESCR R$ 53,000,00 » GAR R$ 80 MIL Foto 007 - Casa nova no
• AGUA VERDE - TERRENO 370 M2 ESCRITURA I' BARRA -_ TERRENOS 350,00 M2 R$ Rau GEF R$ 150 mil
R$ 40,000,00 I 46,000,00 NEGOCIAVEIS

_____'&.-=��� -_��"�""_.___"'_='''''�m-_H''''':'.·.".._''"'''.._'''=' �'=_�
FINANCIAMENTOS I

IDELL
PRADI
IMÓ\IEIS

-CASAS COM 2 QUARTOS, SALA, COZINHA, BANHEIRO, AREA DE

SERViÇO E GARAGEM, VALOR APARTIR DE R$ 80.000,00 - VALOR
INCLUI: TERRENO + CASA + DOCUMENTAÇÃO PARA
FINANCIAMENTO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL

, BAIRRO: BARRA
PROl SUP'ERMERCADO BREITHAUPT
VALORES A PARTIR DE 70,000,00 lil',=.,,_""__""=_._w==w_,=, -=_==_�'*"_...�'I:.��"""'>>>rlw,''''�'''''=���W$',,'IiW!.S�'

CHÁCARAS
Ref 3012 na Barra,
124,000,00m2
Ref 3013 Schroeder
12,500m2
Ref 4050 Rio da Luz II
185.000m2 ideal para
Reflorestamento
Ref 4055 Rio Cerro II
870,000m2 ideal para
Reflorestamento
Ref 4057 Fazenda em

Corupá 6,335,000m2
ideal para Reflorest

:JRef 3030 Chácara com
Ref 3014 Sítio 21.765m2 ,

Sia Luzia LINDO DE VIVER Ref 1027 _ 70m2 Schroed r Lcas���mlza�_

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

TERRENOS
Ref 4010 300m? Centro,
Corupá
4020 Ter, Vila Lalau
409m2
4021 Três Rios 380m2
4025 João Pessoa
350m2
4018 Amizade _ Ville de
Lyon 330m2

.

'

CHEGA DE 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

* Taxa de 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.

EM BREVE TEREMOS OUTRA LOJA EM GUARAMI�IM COM PREVISÃO PARA-OUTUBRO A INAUGURAÇÃO

Credito 1 aparc. adesão parc. ( 2 à 150 )
50.000,00 1x 1.203,60 453,60
60.000,00 1x 1.444,32 544,32
70.000,00·· tx 1.685,04 635,04

, 80.000,00 1x 1.925,76 725,76

j
90,000,00 1x 2.166,48 816,48
100.000,00 1x 2.407,20 907,20
110,000,00 1x 2.647,92 997,92
115.000,00 1x 2.768,29 1.043,29
120,000,00 1x 2.888,64 1.088,64
130.000,00 tx 3.129,36 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

complemento 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 modalldades de comtemplação: sorteio,
comtemplação 40% lance, comtemplação

'

50% lance,
.

· Não é-necessário o pagamento do lance em

dinheiro, pois o valor é descontado da carta
de crédito Cnlombo.
· Um exeíente investimento, pois mesmo

corntemplado sua carta de crédito Colombo
continua rendendo".
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IMÓVEIS
A Chave do Melhor

Negócío, agora também
em Jaraqué do Sul!

9925-2801

438- B. ESCOLINHA
TERRENO C/ 8.81 0.66m2.

De frente p/ BR em

Guaramirim.

569 � BARRA RIO- CERRO
TERRENO C/ 36.151 ,20m2.

R$ 120.000,00.

estrutura pronta pI
construir em cima; +'
casa de alv.; + casa de

mad.; + 01 ktt

net.Valor:180.000,00
(pode obter até 2.000,00
mensais de aluguei).

0661 - CHÁCARA na Estrada Canivete em
Guaramilim C/6,000 pés de pupunha; 2.500 pés
de banana; árvores frutíferas; nascente de água;
01 casa de mad, e TERRENO c 169,431m' Valor.
240,000,00. Aceita-se proposta: Casa ou terreno

prox, ao CENTRO de Guaramilim,

0102 -LINDA CHACARA Cf6Q.OOOm' a BOOm do

pesque-pague Sardanha em Guaramilim CI
CASA de 130m'CI 03 donn; sala; coz: bwc;

lavand; area de festas; fogão a lenha � churrasq.
e piso: CERAMICO. Valor: 230-:-000,00.

0298 - SíTIO de frente Pi BR Cll B.OOOm' no

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

lBO.OOO,OO.

'REF: 37B- Linda CHACARA c/52.000m' no
bairro 02 mamas em Schroeder cl casa de alv.
el 03dorm; sala; coz; bwc; despensa; varanda;

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

schroeder até RS 80.000,00.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



IMÓVEIS

���
CORRETOR DE IMÓVEIS - CREC17.146

3370-1788 I 9113-1311

Vende sobrado
em alvenaria

com 170m2, em
terreno de

1.000,00m2, Ilha
da Figueira. R$

140.000,00
(Troca por até

2 imóveis)

Vende terreno rural com área de 284.600,00m2 em ltopava-Açú
(Schroeder) com plantação de Banana R$ 240.000,00

Rua Rinaldo Bogo, 780 • Ilha da Figueira· Jaraguá do Sul
luca.corretor@uol.com.br

Nem"7in PArAir::ll Filho_Creci9414
COMPRA I VENDE I ALUGA
nemezioimoveis@pop.com.br

9974-1915 I 9923-6418

salas, coz, BWC, lavd. despensa, pfelet.

SCHROEDER 3quartos BWC.d+ Oep.faltando acabamento 42mil.
SCHROEDER centro 4 quartos d+ dep garagem pf2carros 127mil.
SCHROEDER TERRENO 463,25M2 COM CASA DE MADEIRA2,QUARTO BWC,48 MIl.
SCHROEDER 3 QUARTO BWC, COZINHA AREA DE SERViÇO E FESTA 468,96M2 184MIL.
SCHRÔEDER % ÁGUA DE MADEIRA, TERRENO Cf 450M2, 46 MIl.

1 "�\_lJlIlú!!Jd\\\l!a"=%$'h�'1I'tt1.1111.�IIII.i"1�J!1,,�!!'!.f.i&1-!Jd'tt\_�.•.J\l!Jd$'L1l1t. stil.
SANTA LUZIA - Area de 11.000m'. R$ 215.000,00
SCHROEDER 396m2 Prox.marisol R$18.000,00
SCHROEDER BRAÇO DO SUL - cf 450m2. R$ 20.000,00
SANTO ANTONIO - cf 326m2. R$ 30.000,00 á vista, cf financ. próprio
SCHROEDER CENTRO - Otimo Ponto Comercial1500m2 R$ 165.000,00
Terreno Água Verde 525m2 R$73mil prox. A UNERJ

rh-CENTRAL
�IMÕ�!�!

PedroSchiesslJunior 3371-9432
8408-7796 f CREC/13595 Rua Venâncio da Silva Porto, 257Ronnie Leonel Lux

Nova Brasília
9653-6690

www.©efttr��im<nflêlisj$.c@m.br

Excelente ponto comercial,
terreno de esquina r) 360m',
+ terreno de 400m' r) imóvel
construido de t 20m', c/ 2

escrnras, vende-se tia totBJ
ou parcial, na Vila Lenzi.
Excelente investimento.
CONSULTE-NOS

cód. 6018, 8arra do Rio
Cerro, terreno com área de

11.000m'. Ótima
oportunidade. R$

120.000,00 Negociáveis

Rua Walter Marquardt, 2155 - Jaraguá do Sui - SC

* Compressor de ar

* Rompedor de pedras de concreto
* Trator de esteira

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

Cod 6022 - Czerniewicz,
casa c/ 150m', cf suite + 2

quartos, acabo em gesso,
massa corrida. graliato,
garagem, chur., e demais

dep. R$ 180.000,00
IMPERDIVEl

Tina I

SÃO FRANCISCO DO SUL
Vende-se casa com vista para o mar, pré

fabricada em madeira de lei com 197m2, em
terreno de 12.300m2• R$ 300.000,00

TR: (47) 3444-1723

Consulta
TARO

,Saúde, Amor
" ,

e Negócios'

Florentina Fiedler ICORRETORA DE IMÓVEIS
Creol nO 9839

(47) 3370-8097 I 9163-4439

8412-4890
-- --

SOLANGE

�m.,,,,,< "',,� «� � � ='�"'h ",:«��, M""",�<l<l =� �, "'* < "'" 'io.'f.."'- 1>< .w¥ "'" """ "'" "'''''''''''�"'' ""-�x»M,." *� �"�"

NOVO ENDEREÇO: RUA: ÂNGELO RUBINI, 972 BARRA DO RIO CERRO fRENTE A BUZMAQ

Isa te Carlini www.imoveiscarlini..com.br
isacarlini@hotmail.com

3310-&310
Corretora de Imóveis

Ref. 700 � VILA LENZI - Casa com 303,00m2, terreno com
.

450,00m2 R$ 280.000,00

Ref. 05 - Centro - Sobrado cf Galpão com 356,00m2 01 siíte, 04
dorm. demais dep. com churrasqueira e garagem pf04 carros.

R$ 320.000,00

Ref. São Luiz - Casa em alvenaria com 140.000,00 cf 01 suíte, 02
dorm. e demais dep. c/churrasq, e garagem.

R$ 155.000,00

Plantão de Vendas
9965-9934 CRECI/SC 9.419

9111-8051 CRECI/SC 11.155

Ref. 1701 - Corupá - Centro - Terreno com duas casas, uma em

madeira, outra em alvenaria. R$ 85.000,00
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EMPREENDIMENTOS
,

IMOBILIARIOS

IMÓVEIS
COMPRA-VENDE-ALUGA

AV. MAL. DEODORO DA FONSECA, 1698
(EM FRENTE AO REGISTRO DE IMÓVEIS)

NOVOS TE,LEFONES: 3275�0500 • 3275-0077 • 3370-0ltaQ-;

CÓD. 29.1 - CASA EMAlVENARIA NO JARAGUA
ESQUERDO COM 180m' - PRÓl<. A SPEED PNES.

BARRA DO RIOC� - RUA ILDOM,R K.

SA1l.ER, PRÓXIMO AMAlWEE MAlHAS.

R$ 285.000,00

cóo. 74.2 - APARTAMENTO NO LAYANE
FERNANDA (APTO 204 Cf !J5m2) - SUíTE Cf
SACADA, 2 DORMITÓRIOS. BWC. SALADE

ESTAR/JANTAR, COZINHA, ÁREA DE

SERViÇO, SACADAa CHURRM;QUÉIRA E

a......'l
CÓO. 5.'f - APARTAMENTO MORADAS DA SERRA (APTO 32 C/97,59m» -

NOVA BRASiLIA. RUA JOÃO PlANlNSCHECK - SUiTE, 2 DORMITÓRIOS,
SALA, COZINHA, BWC, SACADA COM CHURRASQUEIRA. GARAGEM-

CÓD. 74.1- TERRENONABARRAOORIO
CERRO C/360m" - RUAVlRGIUO PEDRO RUBINI.

ESQUINAC/ARUALUIZ SAllER.

CÓD. 14.1 - CASA DE ALVENARIA NO

AMIZADE. PRÓX. AO SAlÃoAMIZADE.

CÓD. 70.1 - TERRENO NAAGUAVERDECf
450m', PRÓX. A IGREJASÃo JUDAS -

PRONTO PI CONSTRUIR - R$ 80.000.00.

cóo 153.1 - CASA C/210M2 E TERRENO

Cf 600M2 - R$ 350.0Q0,00.

CÓD. 73.1 "TERRENO COM 2 CASAS SENDO
UMA DE AlVENARIAC/ suiTE, 2 QUARTOS.
BWC, CÓZlNHA. COPA, AREA DE SERViÇO,
SAlA DE ESTAR E ÁREA DE FESTAS. RUA

BERNARDO KARSTEN.

ISABELA, Cf 98m' - surre, 2 QUARTOS.
2BWC, SAlADE ESTAR/JANTAR. COZINHA

MOBILIADA, ÁREADE SERVIÇO E GARAGEM. APARTAMENTO Cf VISTA PARA O MAR.

R$ 120.000,00.

,.
CÓD. 81.1 - TERRENO NA BR-280 C/6AOOm'
CI GALPÃO DE 1.000� (PÉ DIREITO DE 6m) -

PRÓXIMO AWEG QUíMICA.
• CÓD.96.1-

TERRENO
COMERCIAL NA
VILA NOVACI

1.762,91m2 - PRÓX.
AO POSTO MIME.

cõo. 87.1 - CASA NO CENTRO C/126m' E
TERRENO C/450m' • 3 QUARTOS, 2 BWC,

COZINHA. SAlA DE ESTAR/JANTAR, DISPENSA,
AREA DE FESTA, GARAGEM E JARDIM.

I

i
.�
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CLASSIMAIS
,

FIM-DE-SEMANA, 20/21 DE SETEMBRO DE 2008

I Segunda a Sexta das 8h às 19h. Sábado das 9h às l-lh. www.strasbourg.com.br DIRIJA ESSE PRAZER

CAEP - Central de Atendimento Especializado Peugeot: 0800 703 2424 - www.peugeot.com.br Peugeot usa e recomenda lubrificantes TOTAL.

Strasbourg .

_

Jaraguá do Sul - (47) 3274-1900
Rua Reinoldo Rau, 414

Blumenau - (47) 3331-4500
Itajaf - (47) 3344-7000

Brusque - (47) 3396-8661
Rio do Sul - (47) 3522-0686

a BANCO PEUGEOT

'Pctos somentepara finsilustrativos. Peugeot207XR 1.4LAex· aconas-ancarcôeo 2008/2009. pintura sólida, freteinc!uso. Preço público sugerido para vendá a vista: RS 37.790,00. Taxa de jorosde 0,99% a.m, vâffda para toda a Unha Pe�'900t 207. Promoção vàlida para quem fírancíarcom o

Banco Peugeot nas condições da campanha descritas a seguir. Simulação, na modalidade leasing pelo PSA Fínance Arrendamento Mercantil S.lA, considerando o velcuro Peugeot 2:07 XA 1.4 � Flex, 3 portas anO/modelo 08lO9, pintura só!ida, Frete incluso para todo o Brasil. Preço pUblico
sugerido para senda à vista a partir de A$37.790,00. Plano de 24 meses sendo: Entradade R$lS.895.00 {50':!:') à vista, mais 24 parcelas mensais lotais fixas de R$ 918.24 com vencmenío da 1� (primeira) parcela para 3.0 dias. Taxa lmama de Retorno íTIR} de 12,55% a.a. e 0,99% arn. a CET
{Custo Efetivo Total) da operaçãcce arrendamento mercantil é de 16,36% a.a. e 1.2;7% a.m. com irtcidéflcia de ISS e Te inclusa na CET (Custo Efetivo Total). Valor total financiado: AS 40.932.76. Suje1to à aprovação de crédito. k. condições acima poderão ser alteradas se houver mudanças
significativas rcmarcado financeiro, sem avlscprêvc. Os equipamentos atados sáo itens de série da versão Peugeot 207 XS Automática t.st, 16V Flex- 5 pertas- aro'mcdelo 200812009� o preço público sugerido para vende a vista; R$ 53.800,00. Aescolha do ilem opcional air bag duplo
frontal e latera! está vinculada ao item bancos revestidos de couro. e vce-vesa, e são itens exclusivos para a versão XS Automática 1.6116V Flex,5 portas. Peugeot 307 HB Presence 1.6L 16V mecânico Flex, 5 portas. ano/modelo 08/09, pintura sólida, Frete Incluso, Muito mais pormenos,
Oranâdade.;02 unidades em estoque naCcncessonàna. Peugeot 2Q6 Sensation 1AL Flex, 3 portas. anoimodelo OSi08, pinturametaíica preto perla neta, através do PeugeotOnUne. Frete incluso. Preço público promocional sugerido para vençla à vista através do Peugeot On Une; R$28.690,00.
ESlOquede 03 unidades na ccceesscnsa. Peugeot207 XS Automática 1 ,6L l6V Rex, õponas, anoimodelo 29Q8t"2009 - 05 unidades. Peugeot 207 SWX$Automática 1.6l16V Flex. 5 portas, arlO/rnode:o 2008/2009- 04 unidades. Peugeot 307 .HB P�sence 1.6116V mecânico Rex, 5 portas.
anomooelo 08/09. pi�lUIa sólida - 02 unidades. Peuqeotzüê Seosaton 1.4l Flex, 3 portas, anolmode!o200S1200S, pinturametàâca prelo perta nea -03 unidades. Preços válidos de 17/09!2008 a 04110/2008 ou enquantodurarem 05 estoques. Para maisinformações sobre preçoseconoições
especiais, consultaaRededeCOncessionárias Peugeot. ligue para 0800703 2424 ou acesse 'kww.peugoot.com.br.
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PRO.,.E10RESDE CJlÇAMBA'
PARA. rODAS AS PICK UPS"

l

�

SUA AVENTUR COM SEGURANÇA.
RACKE BAGAGEIROS PARA TODOS OS MODELOS�

ENGATE$DE
CARRETAS'

PARATQDOS
OS MODELOS
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.

� F'I'
TINO AUTOMOVEIS

-

AT

({)33'73-1387 / 3373-1387
Rod. BR-280 km 60, sin - Imigrantes - Guaramirim

Rua Walter Marquardt, 2670
Fone: (47) 3370·7500

la

AS MELHORES TAXAS DE MERCADO
CARROS COM PROCEDÊNCIA

O CLIENTE É ESPECIAL
Promoção
RS 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 1.8 1995
ESCORT 1.8 ZETEC 19997
ESCORT GHIA C/ AC 1989
ESCORT XR3 1987
FIORINO BAU KIT GNV 2001
FIORINO BAU KIT GNV 1991
GOL CITY C/ KIT GNV 2005
GOL PLUS 1995
HONDA TWISTER 250 2004
JEEP FEROZA 4X4 1994
KA 1998
PALIO 4P 1.61998 COMPl
PAllO EX 4P VElTE 1999
PALIO WEEKEND 1,5 AR 1997
PREMIUM CSl 4P 1991
ROYALE C/ 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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LINHA RENAULT

COM3ANOS
DEGARANTIA
+ PREÇOS SEM AUMENTO

·DETABELA

A PA�trfo� 0%

Liberte BLUMENAU
(47) 3144-3144

ITAJAí
(47) 3341-3341 RENA(JI.T

JARAGl:IÁ DO SUL
(47) 3274-0000

JOINVILLE
(47) 3145-3145
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com

R$ 20.000,00
de entrada

60x R$ 620,00
48x R$ 720,00
36x R$ 895,00

com

R$ 15.000,00
de entrada

60x R$ 393,00
48x R$ 456,00
36x R$ 567,00

EM DISSE

I
NÃO É POSSIVEL'

M��

• 2004, cor branca, completo.

• 2008, cor branca, bancos de couro,
teto solar, completo.

'Modelo 2009, cor preta, 39.50000
ar condicionado, direção hidráulica.

com

R$ 20.000,00
de entrada

de 44.500,00 60x R$ 582,00
Ror 48x R$ 676,00

R$ 42.500,00 36x R$ 84000
a Vista sem troca

f

com

R$ 20.000,00
de entrada

de 43.000,00
60x R$ 544,00

Ror 48x R$ 632,00
R$ 41.000,00 36x R$ 785,00

a vista sem troca

com

R$ 20.000,00
de entrada

de 40.000,00 60x R$ 468,00
Ror 48x R$ 544,00

R$ 38.000,00 36x R$ 67600
a vista sem troca

I

de 26.000,00
Ror

R$ 25.000,00
a vista sem troca

• 2007, cor cinza, completa.

• 2002, cor bege, bancos de couro, completa.

• 2007, 1.800 krn rodados.

'2007, cor preta, ar condicionado,
trava e alarme .

'2006, cor prata. completo.

• 2004, cor preta, completo.

• 2004, cor bordô, completo.

'2006, cor branca, lDT, ar quente .

*_REAUZANDO�
ti. SR8MN� f_illm�if
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GOL 1.0 2PTS, PRETO. 95,
Cf OPCIONAIS + qNV

. VERONA Gl 1.6, 94,
. A�UL; CO� OPCIONAIS

ESCORT Gl 1.6, 94 .

PRATA, COM OPCIONAIS
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www.giovaneveiculos.com.br

EMAIS ...

ASTRA CD 2P rocas 16 04
ASTRA Gl 2P GNV 99
ASTRA SEDAN Gl 1.8 99
ZAFIRA confort06
VECTRA Gl cornpl. + gnv 00
VECTRA gl campI. 00
CELTA 4P flex c. ar 06
CELTA SPIRIT 05
CELTA 01
CORSA 1.8 completo 05
CORSA SEDAN 03
COSA WIND 2P 01
CORSA SEDAN AR + OH 01
CORSA WIND 4P 00
CORSA SEDAN 00
GOL G4 2P ar + opes 06
GOL SPECIAL 04
GOL 1.6 POWER campI. 03
GOL SPECIAL 01
GOL CLI 1.8 + COURO 96
PAllO WEEK. Advent 1.8 06
PAllO WEEK. 1.5 campI. 99
PALIO ED 4P ar + trava 98
ECOSPORT XlS 04
FOCUS GL campI. 05
COURIER 1.6 07
KAOO
FIESTA 1.0 4p 97
ESCORT 1.6 campI. 01
ESCORT GLX compl. 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 compl. - 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

ZAFIRA CONFORT 2006
TEMOS�MUITO MAIS OPÇOES!!!'

CONSULTE-NOS IMERIVA 1.8 2004 COMP. + GNV PALIO 4P FLEX 2007 C. AR

Grupo t3�t:Jt;t 30 Anos
PARA VEíCULOS

CRÉDITOS I 70

MESES

13.15700 21991Agora talDbelD
consórcio de iIDóveis 15.350,00 256,56

17.543,00 293,22g ...

MESES 329,87CRÉDITOS' ........

MESES 19.736,00
21.92800 36651

30.000,00 a95,60
35.000.00

327.02
25.42000 4248846 -t ,53

436.0340.000,00
38 -s,53

28.69400527.47

65405
50':000.00 659.34

. 76306

545.04

872.07
98 ....08

....090.09
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FORD ECOSPORT 1.6l
XLS I Flex I 2009

,paRi 53.800
(cat ESA9)

FORD Ka I.OL
flex 12009

apaR$ 26.190

- M 'tt- A· t , ·

Ltd' (47) 3274-2800
.� ore I U ornovers a "",H"""",,�

Promoçáll "Vooê Pode Comprar um Ford Z1!ro" (válida até 22/09/2008 ou enquanto durarem os estoques): Ford Ka tOL Flex 2009 (cat KBA9) a partir de R$ 26.190,00 à vista. Ford Fiesta Hatch tOL flex 2009 (cat FAA91 a partirde RS 29AOO,00
à vista. Ford Fiesta Sedan 1.0L flex Z009 (cat SAA9l a partir de RS 32.400,00 à vista. ford EcoSpar! XLS 1.6L flex 2009 (cat ESA9) a partir de R$ 53.800,00 à vista. Na compra de urn Ford Fusion o cliente poderá receber urn bônus de 60,000
pontos no cartão Fidelidade TAM. Para saber mais infonnaçães sobre o regulamento do Programa Fidelidade, acesse www.tam.oom.br. Consulte o regulamento da promoção 'Fusion nas Alturas" no site www.ford.com.br. O regulamento do
Programa Fidelidade está disponivel no site www.tam.oom.br. Valores para pintura sólida e frete incluso. Toda linha de automóveis e pick·ups Ford com zero de entreda, financiamento namodalidade Leasing em 60 meses com carênoia de 120
dias para pagamento da l' parcela, taxa de juros a partir de 1,52% am. - 19,84%a,a. através do Programa Ford Credit e Custo Efetivo Total (em 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 despachanta, manutenção ou qualqueroutro serviço prestado pelo Oístnbuidor, SujeilO à aprovação de créd'tto. Estas condições de financiamento podem oscilar de acordo com a região
e o perfil de crédito do consumidor. Estas ofertas não abrangem os veículos destmados a locadoras, auto·escola, autarquias e órgãos públicos, táxi, test·drive, transporta de passageiros ou qualquer outra modalidade de venda direta. Ford
EcoSport vencedor da cirtegOlÍa Utilitários Esportivos da edição "OIlal Comprar - 2008" da Revista Auto Esporte, publicação de nO 516 veiculada em Maio de 200S. Fotos meramente ilustrativas. As infunnações e ofertas nesse anúncio substituem
e invalidam o anúncio publicado em 16/09/2008.

•••• <fID>
Seguros ford

CARTÃO FORO UNICARD, SOLICITE JÁO SEU.
Acumul.alá AS 10.000'em dostllrrtos na rompra d. ser Ford lBro.
c.¢al>"_""'"'I!01i!onas;4004-l!l6iH__0Il0072ll1001J.

VIVA O NOVO
Ford Empresas: (11) 4174.3929
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�QJ1l�1I@mfl
www.marcollamultimarcas.com.br

TODOS ANUNCIAM

AGORA,

É só AQUI.
VENHA CONFERIR.

BR 280 na 460 - Chico de Paula - 89254-580 - Jaraguá do Sul - SC
Em frente a Carinhoso Roupas. Tr: 3275-1920

grandcar@grandcarautocenter.com.br
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KIT SPORT PRE SOM FN

METALleO

PAllO FLEX· 4PTS OK 08 AG
DH VE TE LT D11<IT GELEB.II

UNO FIRE 1.0 02 AQ DT LT

FIESTA· 4PTS 08 OK AQ DT LT

PAllO W ELX - 4PTS 1.0 16V

02 AC DH ALVE TE DT lrFN RLL

BLAIZER EXC - 4PTS 98 4.0
AL AC DH VE TE RE DT LT

PICASSO GLX 4PTS 2.0 16V 03 AC OH RLL FN BE GOURO GNV
AB4 VE TE RE CB CO RLL

ANTES DE COMPRAR SEU CARRO NOVO ...

CO LTEmNOS
(47) 3370-3015 CORSA JOY 4PTS 1.0 AQ DT LT

MERIVA CD· 4PTS 1.8 04 AG

OH AB2 ABS At VE TE RE FN
DT LT RLL

CELTA SPIRIT· 2PTS 1.0 FLEX

06 AL AC TE DT LT

KAGl·2PTS 1.002AQ DTLT

MERIVA . 4PTS,1:8 03 AL

AC OH VE TEDT LT

. .

Rua Presldente Epitàcio Pessoa 570 , sala 02 - Jaraguá do Sul � se
..
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3372-2222

Av. Getúlio Vargas, 712 - Centro

,!:;0I\lllt
�oôas de liga leve
freio a disco

• partida el�trlca e
a taedal-
• il"ldicadordigital
demarcha
-marcador de
cQrnbustivel

COlin:
• rodas de liga
leve
• freio 11 disco
• partida elétnica
ea pedal

AQ08T&A!;,
All OH VIE urr ASS ABAG CO HE AD

AlI OH VTE ,ABS<A.BAG HU WT PI'
AR OH vTE WTAMG ASS RE RD FN COURO CO 2000

AR}JH V�Lm HERllvii pg "2001

AR UH VTE WT A,BAG RO REW PI' 2005
, i\llllHVTEDT A,BÁGÁ8Sfio'!l!1WP? Z0Q5
All UH VIE lOT A,8AG HD RE FN COURO W PP 2004

MiBP Í\!'LDH viÊ fufFN 'Ri?VliilP ,� 'zoo;i
AR OH VTE LOT AJl.�G Al RD RE FN COUROW

'"_STRASBOÜRG'I�
1 �: I
\

__ , �_.� _.M_ .. ".)
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VEíCUlOS-

�
HONDA

Av. Waldemar Gruba. 2120 13310.4800
www.gabivel.co•.b� . Tudo que Voce Quer
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AGORA EM
JARAGUÁ DO SUL
Jaraguá do Sul (47) 3275-1012

Blumenau (47) 3035-3766

WIN 110 FLASH 150

FR£IOA OfSCO
CÀMBlO SEMI.AUTOMÁTICO
PAtTlDA ELÉTRICA
P.A.1NEL COMPlfTO
SUPER fCONOM!CA,

MOTOR 150 ee COM REDUTOR DE VI6AAÇAO
PARTIOA ELETRICA E A PEDAL
PAJNEL COMf'lErO COM INDICADOR DE MAA.CI'WI
IND!CADOR DE COMflLJSTfvEL
fWOADISCO

Não passe aperto,
passe na Cifra.
CRÉDITO RÁPIDO

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL, NÃO PERCA ESSA CHANCE!
As opções abaixo com desconto em folha, para sua tranqüilidade, agora também na Golden!

CRÉDITO PESSOAL

FINANCIAMENTO DE VEÍCUL OS

NOVOS OU SEMINOVOS

Empréstimo para:
- Servidor Público
- Servidor Estadual
- Servidor Municipal Jaraguá do Sul
- Servidor Federal
- Funcionários de Correios e CELESC
- Empréstimos Aposentados e Pensionistas INSS
- Empréstimo para pessoa física com cheques

REFINANCIAMENTO DE
.s

:� VEÍCULOS MESMO COM MULTAS

OU IPVA VENCIDOS

Rua Exp. Antônio Carlos Ferreira, 850 - SL 01 Nova Brasília 3370 6261E-mail: financiamentos@ibest.com.br -

,
..

VISITE UMA DE NOSSAS FILIAIS

Filial Jaraguá do Sul
Av. Getúlio.Vargas,-184 - .centro·":,TeL� (47) 327S-693J I (47) -3275-6932

('VE��'EDORES (AS) COM OU SEM EXPERIÊNCIAS
l O CONSÓRCIO BREITKOPF ,EMPRESA COM MAIS OE 40 ANOS DE !l
1 EXPERIÊNCIAS NO MERCADO ,ESTÁ SELECIONANDO PROFISSIONAIS �
! PARA VENDAS DE ALTO NIVEL PARA JARAGUÁ DO SUL �
� OFERECEMOS EXIGIMOS I
: GARANTIMOS REMUNERAÇÃO MINIMA 2' GRAU COMPLETO OU CURSANOO �
! VALE· TRANSPORTE BOA COMUNICAÇÃO E AFINIDADE �<

VALE· REFEiÇÃO COM ATIVIDADES COMERCIAL.
OPORTUNIDADE DE CRESCIMENTO

INTERESADOS DEVERÃO INVIAR CURRICULO PARA
CONSORCIO.JARAGUA@BREITKOPECOM.BR OU COMPARECER
Ã RUA REINOlDO RAU,460 JARAGUÁ DO SUL S/C MUNIDOS DE

DOCUMENTOS, ATÉ O DIA 26/10/08.

II
Finasa
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 aMENOR prestação da cidade

CONFIRA ...

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



CLASSIMAI�����������-

Astra2.0Adwntage�2009

Porapenas R$46.990
1!axa,cr.�(;M)( CDI!1!ll etn1!lfada50%].

te(Q)�[p) � WJ
�����llD�CID 3372-2271

Prisma 1_4JoyEconoFlex2009

Por apenas R$ 31.990 í\
taxa 0,99% (24x com entrada 50%). �

�-----------------------I
I .

Financiamos: I
I * Carros Caminhões à partir de 1976 I
I [I
I �eCfinanCiamos:.arros a partir de 1990 III

* Carros a partir de 1980 II
I
I
I
I
I
I
II

I
I
I
I

Financiamento para veículos:
* A partir de 1997 até 60x
* A partir de J 994 até 48xSycred

FINANCIAMENTOS

I
I

Fone: (47) 3055-3400

r Correspondente Bancário: ---�

I BuncoUaycoval ii BANCOPAULlSTA

III.

Rua Reinoldo Rau, 60 - Sala 02 - Centro I
. Market Place - Jaraguá do Sui - SC I

----------------------
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Venha conferir nossos serviços!
,

(047) 3376-0251
Rua Ângelo Rubini, 900

Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul - SC

Fones: (47) 3222-2853/9980-1928
www.reaJconsorcios.COfl.).br
sac@realconsorcios�com.br

Fale online
gibacont@hotmail.com

Confiro Nossas Cartas Contempladas
Utilize seu FGTS e saia 90 aluguel!

CARTAS DE CREDITO

Créditos
R$10míl
R$20mil
R$70mil
R$100mil
R$150mil
R$190mil

Parcelas
R$ 89,00
R$ 180,00
R$ 625,00
R$ 892,00
R$1.071,OO
R$1.650,OO

.TONER JET PRINT
CARTUCHOS ORIGINAIS

COMPATíVEIS
E REMANUFATURADOS

(47)3370-0005 (47)3371 ..7605
Filial: 2° Piso Shopping Cenler Breithaupt -

Atendimento especial até 22h

Domingos e Feriados sob consulta

Matriz: BR 280 km 69

(Em frente Posto Marcolla)
,

E·mail: jetprint@netuno.com.br

Ano/Modelo 2005, Cor Prata,
Gasolina. Ar·condicionado.
Direção hidràulica. Vidros. Travas
e Retrovisores elétricos. Alarme.
Freio Abs, Air Bag II, limpador e
desembaçacor traseiro, Rodas de
Liga-leve, CO Player, Bancos em
Couro.

Ann/modelo 06/07, Cor
Prata. Flex, Ar-condicionado.
Direção hidrnulica. Vidros.
travas e retrovisores
elétricos. Alarme, Limpador
e desembaçador traseiro,
Faróis de neblina,
Computador de bordo,
Rodas de Liga-leve.

•
Ano/Modelo 01/02, Cor
Branca, Gasolina - Valor RS
17.500,00, Ar-Quente,
Limpaoor e desernoaçador
traseiro.

Carro.
completo, com
tranquilidade

incluída

Ano/Modelo 03i04, Cor Cinza, Gasolina, Ar
ccndíciorrado, Direção Hidrâlica. Espelhos, Vidros
e Travas Elétricas. Alarme, Rodas de Liga-Leve,
Air Bag II, Freios ABS, Limpador e Desembaçacor
Traseiro, Faróis de Neblina, CO Player cf Controle.
no Volame .

• Carros nacionais e importados • Frota atualizada • Semi-novos revisados
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7nformática
Kids

R$ 39,90

INfORMÁTICA I TECNOLOGIA

mensais

Promoção válida até 23/09/08 .

apenas

;_:
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IOT.EIOOK IIAUTEC W1645
INIEL CEURINMÓBILEM550 1.13Ohz
1024 MD DOR21 DID�RW I HD 120 OB

EM24VEZES
ou R$ 1.599,00

à vista

IITEl DUll CORE E2180
2.00hz /1024 MB DDR2
DID-RW I lID 160 DB
MONITOR LCD 17"

EM 24 VEZES
OU R$ 1.299,00

à vista

MICRO IITEL CELEROI 430 1.66hz
512 MB DDR21 DID-RW lHO 80 GB
MONITOR LCD 15"

EM 24VEZES
ou R$ 1.099,00

à vista

Rua Marina frutuoso, 873 I Centro I Jaragvó do Sul - se

fatorx.inform(\'Jtica@gmail.com I 3273.0090 TECNOLOGIASUPERANDO EXPECTATIVAS.

_

*Final'lclamento sujeito a aprovação cadastral. Imagens de cunho meramente ilustrativas. Ofertas válidas até que dure o estoque.
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_ PRODUTOS & SERViÇOS

Mais recursos.Melhores humanos.
iRASAIJIO·TEMfOIÁRIO . IfClUTAMENTO E SElEÇÃO. (ONSUlTORIA . ESTÁGIOS

-

Rua Henrique Piazera, 103 - Centro Jel, 3276-0700
www.grupometa.com� � a

JARAGUj DO SUL Desejável conhecimento na função e 1° grau
completo ou cursando.
AUXILIAR DE SERViÇOS GERAIS
Disponibilidade para atuar em horário comercial.
Desejável conhecimento com limpeza e

irrigação de flores.
AUXILIAB DE ELETRICISTA
Conhecimento na função é curso de elétrica.
Disponibilidade para atuar no bairro ilha da
figueira.
1l.!OO.IJA!l DE PRDPUÇÃO
l' grau Incompleto.
A!JX!l.!All1ll'J'BQ.P.l1.Ç._.\Q
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.
CONTiNUO(A)
2° grau completo ou cursando. Conhecimento
nafunção.
COMPRADOR(A)
Desejável Ensino Superior Cursando em

Logistica; Marketing; Administração.
Conhecimento na função. Disponibilidade para
atuarno bairro São Luis.
COSTUREIRA(o)
Disponibilidade para atuar no horário normal,
primeiro ou segundo turno. Desejável
conhecimento em reta e overlok.
COSTUREI!!A!ID.
Disponibilidade para atuar no primeiro ou

segundo turno em Schroeder. Conhecimento em
reta ou overíok ou interlok.

C!l.s.TUREIRA(O)
Disponibilidade para atuar no bairro Água Verde.

Conhecimento em máquinas reta, cobertura e

overlock.
COZINHEIRO(A)
Desejável conhecimento na função e 1 ° grau
completo ou cursando.

ENI!!ell1\!!PJ!iI.\WIIlLCONJ.sm
Ensino Médio Completo. Desejável
conhecimento com entregas ou atendimento a

clientes.
FERRAMENTEIRO(AI
Conhecimento com torno, fresa, setor de
ferramentaria. Disponibilidade para atuar em 2
tumo no Bairro Rio Cerro II.
FRESAOOR(A) CNC
Conhecimento em fresa CNC: noções de leitura e

interpretação de desenhos mecãnicos.
Disponibilidade para atuar no bairro Barra do Rio
Cerro II.
FRESAOOR(AI CONVENCIONAL
Conhecimento em fresa convencional: noções
de leitura e interpretação de desenhos
mecânicos. Disponibilidade de atuar no bairro
Barra Rio Cerro II.

Glli.NI..WJ.ll.JA
Ensino Médio Completo. Conhecimento na

função e liderança de equipes. Disponibilidade
para horário comercial.
I.M.ffif�s.ºR(A)_m�.!l.!l.BAflÇ.P
Desejável noções como impressor Flexográfico.
Conhecimento em operarmáquinas.
INSTALADOR(AI DEACESSÓRIOS
Conhecimento com instalação de acessórios
automotivos.
MOTORISTA
Desejável1 ° Grau Completo. Necessário carteira
de habilitação categoria "D". Disponibilidade
para atuar na Barra do Rio Cerro em Horário
normal.
M.OmfI!.S1A
Necessário possuir carteira de habilitação

categoria "B".
MPJ1IJ1IJ!.O.!UIll .. MeC.ÂNI.C.lli.l.\l
Cursando Técnico em Eletromecãnica ou
mecânica. Conhecimento na montagem de
máquinas.
MQ!HI.\Il.PJ!(.l.\lpeM.!Í.V.EI.S
Disponibilidade para atuar no primeiro turno.
Conhecimento na função.
NUTRICIONISTA
Ensino Superior Completo. Conhecimento em
cozinha industrial.
OPERADORtAI OE MÁQUINAS
Desejável conhecimento em interpretaçâo de
desenho técnico e 2° grau completo ou
cursando. Disponibilidade para atuar no bairro
Vila Lalau.

Q!'�!l.IlPQ!l{l.\l.!,l.�.MAQUI.NAPU.I!.RAB.
Desejável conhecimento na função e 2° grau
completo ou cursando. Disponibilidade para
atuar no bairro Vila Lalau.
!'.!NIQB.{AJ!,l�M!ÍveIS
Disponibilidade para atuar no pdmeiro turno.
Conhecimento na função.
!'1NIOJUru
Conhecimento com pintura de pistola.
Disponibilidade para atuar no Bairro Ribeiro
Cavalo.
f..1ll).flS.S_Il..R{A)
Conhecimento nas áreas: de recursos humanos,
secretariado. vendas, administrativo.
disponibilidade para atuar das 18;00 ás 20;00
horas.
PRPFEªSQR(AI OEWEB DESIGNER
Conhecimento e Fireworks, flash, dreamweaver,
publicação FTP. Disponibilidade para atuar no
bairroJaragwiEsquerdo.
PROMOTOR(A) DE CARTÃO
Disponibilidade para atuar no 2°iurno.
REPOSITOR (A) OEMERCADPRIAS
Disponibilidade para atuarno segundo turno.

RETIFICADORtAI
Conhecimento em retifica cilíndrica.
Disponibilidade para atuar na Barra Rio Cerro II.
SERRALHEIRO (A)-SETORMETALÚRGICO
Disponibilidade para atuar em horário normal no
bairro Ilha da Figueira. Conhecimento com

metrologia e interpretação de desenho.
SOLDADOR (AI
Conhecimento em solda mig. Disponibilidade
para atuar na Ilha da Figueira.
It��
Ensino Técnico em Eletrônica cursando ou

completo. Desejável noções em concertos de
aparelhos telefônicos.
TPRNEIRO(AI CNC
Conhecimento em torno CNC: noções de leitura
e interpretação de desenhos mecânicos.
Disponibilidade para atuar no bairro Barra do
Rio Cerro II.

TORNEIRO(AI MECÂNICQ(A)
Conhecimento em torno convencional: noções
de leitura e interpretação de desenhos
mecânicos. Disponibilidade para atuar no bairro
Barra do Rio Cerro II.
VENDEDOR (A) EXTERNO(AI
Conhecimento com vendas. Desejável Vivência

.

com telefónia móvel. Disponibilidade para atuar
em Jaraguá do Sul e região.
VENDEDOR (AI INTERNO(AI
2' Grau Completo. Desejável Conhecimento em
vendas interna. Noções de informática.

para atuar em Guaramirim no 2 turno.
IIJ!X!LI.IlBAQI\'IlNISl!l..AIIY.!ll!ll
Desejável estar cursando ensino superior.
Conhecimento no setor de compras.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO
1 ° grau cursando ou completo.
CONSULTPR(AI COMERCIAL
2° Grau Completo. Desejável curso Técnico
Agricola, curso de vendas. negociações.
Disponibilidade para atuar na rnicrn-regiáo.
C.!l.S.TILIID!lAl.Pl
1 ° grau cursando ou completo.
Disponibilidade para primeiro ou segundo
turno.
DESENHISTA - RAMO CONSTRUÇÃO CIVIL
Desejável estar cursando ensino Superior.
Conhecimento em Auto Cad e informática
ESTAMPADOR (AI
Conhecimento com estampa manual.
LioER OE PRODUÇÃQ
Desejável estar cursando Ensino Superior.
Conhecimento com liderança de equipes.
Disponibilidade para atuar em 1 ou 2 turno.
MECÂNICO (Ill DEMANUTENÇÃO
2' Grau Completo necessário curso técnico
na área. Conhecimento com manutenção
eletromecãnica e instalação predial.
Disponibilidae para atuar nos seguintes
horários: 1 turno, 2turno e3turno.
OPERADOR (AI PE JIGGER
Desejável connecírnento na função e

disponibilidade para atuar no 2° turno em
Guaramirim.
OPERADOR (A) DE MÁQUINAS
2° grau cursando ou completo. Desejável
conhecimento na função.
VENDEDOR (AI EXTERNO(A) - SETOR
ALiMENTiclO
Ensino Médio Completo. Noções de vendas
externas.

ALMOXARIFE
Desejável Ensino Médio Completo.
Conhecimento na função disponibilidade para
atuarna Ilha da Figueira.
ALM!!XM!.Iff
l' Grau Completo. Conhecimento na Função.
Desejável curso de operador de empilhadeira.
Disponibilidade para atuar em 2 turno, no
bairro Vila Lalau.
ANALISTA DE RH
Desejável estar cursando Ensino Superior.
Conhecimento com folha de pagamento assim
com em raís 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.
ASSISTENTE COMERCIAL
Conhecimento com informática, setor
financeiro. Ensino Médio Completo.
ATENDENTE/CAIXA
Desejável Ensino Médio Completo.
Conhecimento de informática. Disponibilidade
para atuarno 2 turno e nos finais de semana.
AUXILlARTÉCNICO
2° grau completo. Desejável noçôes de
eletrônica. Conhecimento com instalacào de
rede em computadores. central telefônica,
câmeras CFTV.
AUXILIAR AOMINISTRATlVO(AI EM VENDAS
Desejável Ensino Superior em andamento nas
áreas de Marketing, logística; Administração
de Empresas. Disponibilidade para atuar no
bairro Jaraguá Esquerdo.
AJ.tXJ.lJA.Il.Ilf..!;.!)ZJJlliA

GUARAMIRIM
AUXILIARADMINISTRATIVO(A)
2° Grau Completo. Conhecimento em
atendimento telefônico: contratação de fretes:
faturamento de notas fiscais. Necessário
noçóes em planilha do Excel. Disponibilidade

,

Os,interessados del/em compar�ter çóm .�ua Ç�rteira ·de Irab�Úho Q� Meta'Re'cur·s'os Humanos,., "N ."
., >�' � �_\ ��

�
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r. POR NOSSA CONTA!!!
CHURRASCO Iii·.

.O

Rua Bernardo Dornbusch,2630

3372·1798
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ca"iI baby «�JJy
(47) 3370-1645.

* Adestramento de cães * Hospedagem
* Banho e Tosa * Pet Shop * Creche para cães

* Passeio com cães * Venda de filhotes

. Hotéis para animais com cuidado dobrado!
Boa opção para não deixar seu bichinho só em casa,

seja por um dia, seja por um mês!

É recomendável que o dono deixe algum pertence para confortar o animal, caso ele sinta saudade!

Na hora das férias, das viagens, dos feriados, ou mesmo do trabalho, não dá para
deixar o animal de estimação desamparado. Se você não tem a quem confiar o

bichinho, a melhor dica é adotar o serviço de lugares especializados para abrigar
animais. Neles, é possível deixar o animal durante dias, ou mesmo adotar o serviço de
daycare, a chamada "creche animal", onde você pode deixar o seu melhor amigo antes
de ir para o trabalho e pegá-lo novamente à noite.

O dono também não pode esquecer de deixar com seu melhor amigo algum pertence
(peça de roupa, bicho de pelúcia) no qual o animal possa sentir o cheiro de seu

proprietário, o que, muitas vezes, conforta a saudade que uns dias de ausência podem
causar.

"Em alguns casos, pode valer a pena levar até peças de roupa do dono, de forma que o

animal se sinta menos triste. Na verdade, tudo isso serve para diminuir o sofrimento
que, de todo jeito, o animal vai sentir com a separação, mesmo' que seja temporária",
explica o Canil Baby Dolly. O ideal estabetecírnento para deixar seu animal, local que
não possuem clínica veterinária integrada ao hotel. A razão é considerada que uma

clínica, onde ficam cães doentes, não é o espaço mais indicado para um hotel.

Mais informações no Canil Baby Dolly que oferece os seguintes serviços:

Adestramento de Cães, hospedagem, banho
e tosa, petshoa, creche para cães, passeio

com cães e venda de filhotes.

i

I cati';1 baby <I�lIy
, I

j
I
1

• Adestramento de cães' Hospedagem
• Banho e Tosa * Pet Shop * Creche para cães I* Passeio com cães * Venda de filhotes ASSOCIAÇÃO JARAGUAEHSE

PROTETORA DOS ANIMAIS

(47) 3370-1645 !

9123·0657
www.fotolog.terra.com.br/ajapra

3372-2614
Rua Bernardo Dornbusch, 2181 - Vila Lalau

Rua Fritz Bartel, sin - CEP 89256-120 -

Baependi - Jaragua do Sul - SC

Rua Roberto Ziemann, 2156 - Amizade
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·······················PRODUTOS & SERViÇOS

d sexta-feira das 8:00 as 11 :30 e das 13:30 as 17'3
. to' de segun a a . O.

Horário de atendlmen .

"
,

VAGAS URGENTES!!! VAGAS PARA JARAGUA 00 SUL

(47) 3371-8075
www.back.com.br

selecao.jaraguadosul@back.com.br

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.

AUXILIAR DE SERViÇOSGERAIS - Para trabalharcom esmerilhadeira (rebarbadora). Horário normal.
TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES - Formação técnica na área.

TELEMARKETING - Ensino médio completo. Conhecimento na área de televendas ativo e receptivo.
MONTADORDEMÁQUINAS - Ensino fundamental completo, conhecimento na função (áreamecânica).

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 .

MATRíCU14S ABERTAS.:
FAÇAA SUA ESCOLHA!

E AUMENTE A SUA RENDA!

ESCOLA DE CABELEIREIRO ClEM SAHB -

JARAGUÁDO 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

Maisfinform�9ães: 41 � 32154'125.-
Rua João Marc�tro, tS6'Centrp .. Jarag do Sul,l'SC

E-mail: j�ragúa.ciem:sahb@terra.corrtbr
wWVl!.rna�sot

.<

ib.cem.br

.

que o SI;:$C preparotl pra �oc�.
<' 4L 7' &

SESC abre inscrições para cursos nas áreas de

Artes Visuais, Teatro, Música e Dança.

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 Jaraguó do Sul.

Confira os cursos disponíveis. com matrículas abertas:
·::_Desenho, Pintura, Gravura, Fotografia, Cinema, Vídeo.

:' Teatro, Formação.de Contadores de Histórias, Formação de Escritores.
- Danço de Salão, Dança de Rua, Dança Contemporâneo,

Dança Educação (3 a 10 anos) e Circo.
- Teclado, Violão, Violo Caipira, Cavoco, Violino, Violo, Musicolizaçóo
Infantil e Musicálizoção Adulto, Flauta, Percussão, Canto e Coral.

GARANTA SUA VAGA. MATRICULE-SE HOJE MESMO.
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UNIVERSIDADE DA BELEZA,

ESCOLA PARA CABELEIREIROS

CIASSll\IlAIS O CORREIO DO POVO
Agora está ainda mais fácil de encontrar o que você praeuml

EnContro lias amigos e casais

ShOW ee streer tese.
com maiS I>e 15 mUllleres

Horária de atendimento
a partir das 18h,
de Segunda à Sábado

Rua Joaquim Francisco de Paula, 10
Chico de Paula
Tel. 3273-2347 I 8853-9716

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

* Bordas recheadas
* Entrega à consultar taxa

lJiSk Pizza----
3275-2876
Todos es dias a partir das 18h30
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felicidade de fazer com que cada dia

A Hexagonal Engenharia está completando

9 anos. Neste período muita água passou

por baixo da ponte, muito trabalho mas

também muita felicidade foi construida. A

lieldade, há 9 anos

represente trabalho, qualidade e conquistas.

Obrigado a todos, equipe Hexagonal,

colaboradores e clientes, por fazer parte deste

.

grande empreendimento, construindo

felicidade no seu dia-a-dia

Côd. 163· BARRA DO RIO CERRO -

SOBRADO com aprox. aOO,OOm' - andar
térreo: uma wile, 3 saías, banheiro
social, sala de jantar, cozinhamobiliada,
despensa, area de serviço, área de
festas com banhejro, churrasqueira e

cozinha, piscina, garagem para 3
carros. Andar supenor: suite com
closel e sacada, quarto com sacada,
mais um quarto com escritórto,
banheiro. Teto em gesso. Ar.eita-se
negociação por Imóvel de menor valor
ou automóvel. Valor: R$ 340.000,00

Côd. 101 - CENTRO - CASA
com 130.30m2 de área
construída. ótima localização
central, com: 01 suite, 02
quartos, 01 banheiro social,
sala, cozinha, área de serviço,
Churrasqueira e garagem para
04 carros. Contém ainda uma

edícula com 04 peças,
medindo 50m2. Aceita-s�
negociaçãO por imóvel de
menor valor ou automóvel.
Valor: RS 260.000,00

C6d. 114 - VILA LENZI -

TERRENO medindo
560m2, com uma CASA
de madeira medindo
68m2, contendo, 03
quartos, 01 banheiro
social. 01 sala de
Jantar, 01 sala de estar.
01 copa,OI.cozinha,
área de serviço e

garagem para 01 carro.

Valor: R$ 75,000,00

www.hexagonalengenharia.com.br

HEXAGO
engenharia&construções

3274-8844

oInve t
Sonhol

Cód. 115 - NEREU
RAMOS - TffiRWO

'", medindo 375m2, com
uma CASA de madeira
medindo 68m2,
contenQo, 03 quartos, 01
bw)helro social; lavabo,
01 salil de janlàr, 01 sala
di: estar. copa, área de

serviço, �hurrasqueira e
garagem paraOl earro.
Valor: R$ 55.000,00

CÔO, 116 - SÃO LUIZ
CASA mistamedindo
84m2, contando 02
QUartos, sala, .

cozinha,02 banheiros e
área de serviço. em
TERRENO com área
tolal de 722m2,
Acena financiamento

. :���;�i�'(if"!
bancário. Podendo ser

;., Fmanciada pela GEE
Valor: RS 95.000,00

Cód. 119- SANTO
ANn'iNIO - CASA
de madeira medindo
70m2, contendo 03
quartos, sala,
cozinha, 01
banheiro social,
área de serviço e

garagem para 02
carros. Área total do
terreno: 364,SOm2.
Valor: R$
45.000.00.

Construindo qualidade de vida

PLANTÃO
(47) 9929·8265
(47) 9973-3581

-

Cód. 122 - RAU - CASA
esclitUrada, com rua

asfaitada, cortl!lndo 03
quartos, sala, copa, cozinha,
01 banheiro social. despensa,
área de serviço e garagem
para 01 carro. Contém ainda
um galpão nos iuntlos.
medindo 1lOm2. A área Intal
do lerreno li de 360m2.
Valor de R$ 85.000,00 ã
vis1a ou 45.000,00mais o
fll1anciaroenlo.

Cód. 125 �AVAÍ -

Guaramirim,lSC - CASA
NOVA medindo 92m2,
toda murada,localizada
no resilJencial
K'panema,contendo 03
quartos, sala, cozinha, 01
banheiro social, área da
serviço, varanda,
garagem pJ 01 carro e

jardim. Imóvel passível de
financiamento bancMo.
Valor: RS 135,000,00

Cód_ 118-RAU - CASA
escriturada. medindo
186m2, contendo 01
surte, 02 quartos, 02
salas, cozinha
mobiliada, 01 banheiro
social, 02 despensas,
área de serviço,
garagem pi 02 carros,
churrasqueira e área de
festas. Área total do
terreno é de 450m2.
Valor: R$ 220.000,00

Côd. 123 - JARAGUÁ
ESQUERDO - CASA
escmurada. mediildo
180m2, contendo 05
quartos, sala'C/ 02
ambientes, cozinha,
copa, 03 banfwlros
socials, área de

.

""'_""" .<, 'I festas, garagem pi 02
carros e jardim,
Imóvel passivel de
linanciamento. Valor
R$ 250.000,00.

Cód. 104 - RAU - TERRENO URBANO medindo 2.535.00ma, focalizado à
Rua 1.239 (asfaltada), próximo à Lulimar Embalagens. Acena-se
negociação por imóvel de menor valor ou automóvel. Valor: RS
131).000,00

Côd. 105· RAU - TERRENO DE ESQUINA medindo 3S6,OBm', locaüzado
à rua 1.249, íote 26, próximo à ponta em construção que ligará os
bairros R,au e Amizade. Valor: R$ 85.000,00
Côd. 106, 1Q9, 110 - RAU - TERRENOS - 0310tes urbanos, cada um
madindo 345,OOm' (15m x 23m),localizados à rua 1.249, íotes 11,12 e

13, em frente à creche, próximo à ponte em construção que ligará os
bairros Rau e Amizade. Aceita-se negociação por im6vel de menor valor
ou automóvel. Valor: R$ 75.000,00 cada lote,

Cód. 112 - SCHROEDER - TERRENO plano, próximo a Mansol, localizado
à Rua 17 deievereiro, S/n, SchroederiSC, medindo 14,OOm X 28,30m
Valor: RS 22.000,00

·CÔd. 113 - LAGES/SC - CHÁCAR.A medindo 50.000m2, localizada na

Vila Maria, acesso norte, próximo ao Hotel Rex e dislante 1500m do
parque Conla Dinheiro (onde acontece a festa do pinhão. VENDE-Sf ou
TROCA-SE por imóvel em Jaraguá do Sul e Região. Consulte-nos para
maiores informações.

Côd. 124 - RAU - TERRENO medindo 345m2 (15 X 23), localizado à
Rua 1.249. Próximo à ponte em construção que ligará os bairros Rau e

Amizade. Local plano e rua de macadame.
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• Botão ex1emo paro abertura da

Itampa do parta-malas
• Cintos laterais traseiros de 3 pantos
• Espelhos retrovisores
externos com comando interno -.

• Gaveta parta-objetos
sob o banco do motorista

• Pára�choques no cor do veículo
• Póra-sol com espelho
para o motorista

• Páro-sol com espelho paro o passageiro
• Pneus 175/65 R14

ITENS DE SÉRIE
• Ajuste manual de altura
para ° banco do rqpfuristo

• 8 allo-fulantes (paSsivos)
• Ajuste manual de altura para
° banco do matórista

• Ar-condicionado
• Chave com controfe _remoto
• CompulWor de baida
• Direção hidróulica
• Ajuste manuol de allura
para ° banco do motorista

Caraguá Auto Elite
Uma relação de confiança.
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AMYR KLINK

Palestra
empresarial

A palestra empresarial Planejamen
to: Ingrediente de Sucesso, com Amyr
Klink, está marcada para terça-feira
(23), às 19h30, no Grande Auditório da
Scar (Centro Cultura Artística) de Jara
guá do Sul. Os temas abordados vão de
Comprometimento e trabalho em equipe
até Mobilização para qualidade de vida.
O valor do ingresso para nucleados é de
R$ 45, associados e estudantes pagam
R$ 50 e os demais interessados investem
R$ 65. Mais informações através do tele
fone 3275-7024.

FALECIMENTOS

Faleceu dia 18/9, Me$$i�s Manoel
Silva, com idade de 37 anos,

o sepultamento foi realizado dia
18/9, com saída do féretro da Ca
pela Mortuária da Vila Lenzi, se

guindo para o cemitério Municipal
da mesma localidade.

LOTERIA"
.

03- 14 - 18 - 61 - 13

CORRETORES
DE IMÓVEIS

Empresa do ramo

Imobiliário
necessita de

CORRETORES
DE IMÓVEIS
para trabalhar
em Jaraguá do
Sul e Região.

É necessário

experiência mínima
de 6 meses e

condução própria.

Enviar curriculum
vitae para o e-mail:

\

ric02003@ig.com.br

Contatos via fone:

47 8403.8453 ou .

479984.6757
".

VITRINE----------

EXCEPCIONALMENTE NESTA EDiÇÃO NÃO SERA PUBLICADA A COLUNA GE\�TE E INFORMAÇÃO.
. HOJE

LANÇAMENTO DA SCHÜTZENFESl
O desfile de lançamento da 200 Schützenfest acoot�ce hoje, a partir das 9h30. Os participantes devem sair da Estação Ferroviária com destino ao

Museu Emílio da Silva. Após o passeio, apresentações artísticas, shows com bandas e danças folClóricas prometem animar o evento. A 200 Schützenfest
está agendada para o �ia 8 e vai até 12 de outubro, naSociedade Aliança, no Bairra Rio Cerro, emlar�guá do Sul.

Palestras de vendas e economia
A palestra Show de Vendas Bottini está confirmada para o próximo sá

bado (27), às 10h, com o pioneiro de vendas pela televisão Ciro Bottini. Às
I,. 14h, a palestra Perspectivas da Economia Brasileiro será ministrada pelo

economista Maílson da Nóbrega.Os dois eventos acontecem na Scar. O valor
do ingresso é de R$140. Para os interessados mais informaçtíes através do
número 3275-7033.

FAÇA PARTE DE UMA

EQUIPE CAMPEÃ
CONTRATAMOS :

VENDEDORES DE AUTOMÓVEIS
e

RECEPCIONISTAS TÉCNICOS
enviar curriculum

ESCLARECIMENTO
ÁREA 51 Diversões Ltda, inscrita sob CNPJ 07281757/0001-40,
situada a Rua: Barão do Rio Branco, n° 862 - centro - Jaraguá
do Sul - SC. Vem em público esclarecer que, em virtude da gan
hadora não possulrdocumento de identificação, não recebeu

o premio sorteado no dia 14/09/08. Comunicamos que o sorteio

será feito no próximo domingo, dia 21/09/08, valendo os mesmos

I'
. cupons da urna-mais os de 6a feira e domingo ( 19 e 21/09/08);
conforme regulamento interno e decisão dos presentes. Preço do

ingresso: R$ S,OO individual e R$ 8,00 ocasal. ÁREA 51, em'nome
.. de seus propríetários.firma ô devldoesclarecimento.

Jaraguá do Sul, 15/9/08.

FEIRA CIENTíFICO
NO MARISTA

A 10a edição da Feira Científico Cultural do Colégio
Marista São Luís está movimentando as atividades
deste segundo semestre letivo. Realizada a cada
dois anos; nesta edição o tema para estudo éi
"Marista em prol da vida".
O objetivo principal é' despertar nos alunos a

necessidade para o cuidado; o cuidado com a vida,
com o planeta, com o outro, com o lugar onde se

vive, com o todo.
Diferente das outras edições, nesta feira os projetos
estão sendo realizados por sala e cada turma busca

apresentar sugestões de cuidado e respeito com a

vida.
Outra novidade desta edição será a 1 aFeira do Livro,
que acontecerá simultaneamente a Feira Científico
e busca despertar nos alunos e na comunidade em

geral a importância e a valorização da leitura de
bons livros.
Estão envolvidos. neste projeto da 1 oa Feira
Científico toda a comunidade educativa marista e

, uma série de pessoas da comunidade que auxiliam
nos projetos. *

�'U", C O l E' G ! O.....**'1(;,:

MARISTA
SÃO ru

í

s
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UMA UNIAO FELIZ
Conheça 10 coisas que você não deve fazer na preparação do seu casamento

• O NOIVO TEM QUE USAR UM CRAVO BRANCO NA LAPELA?
E ESTE TEM QUE SER DE FLOR NATIJRAL?
O noivo deve usar uma flor na lapela, não necessariamente precisa ser

crovo. Os pois e padrinhos também usam, porém a do noivo deve ser diferen
ciado dos demais paro dar destaque o ele.

• AVAlSA É MESMO OBRIGATÓRIA NUMA FESTA DE CASAMENTO?
Não é obrigatório. E apenas tradição e também obre o baile. Vocês pode

riam dançar uma outro músico lento e depois os músicos chamariam os pois,
padrinhos e demais convidados poro se juntarem aos noivos.

1 - ORGANIZAR SEU
CASAMENTO SOZINHA
Para organizar, preparar e coordenar o dia

mais importante da sua vida, com o estilo que
você merece, profissionais qualificados e ade
quados ao seu perfil. Com economia dá para ter
um assessor para eventos, um cerimonial ao seu

lado. Esse profissional vai acompanhar passo a

passo, antes e durante o seu casamento, até o fi
nal da festa lhe proporcionando a tranqüilidade
e a segurança necessária.

2 - CHAMAR UM AMIGO
PARA PRESTARALGUM SERVIÇO
Ás vezes nós temos um amigo que fotografa

legal, uma amiga que faz bolos gostosos, um tio

que tem um automóvel bonito. Sem perceber vo
cês impõem a essas pessoas uma responsabilidade
e um stress que elas não estão acostumadas e isso

pode perturbá-los acarretando um desempenho
frustrante e quem per
de são os noivos.

3 - CONTRATAR

SERVIÇOS
SEMUM

PLANEJAMENTO
Um planejamento

prévio de quanto se

pretende, ou melhor,
se pode gastar com o

casamento, é muito

importante para que
vocês possam iniciar
uma etapa nova lila
vida com tranqüílí
dade e sem dívidas.
O seu assessor ou

cerimonial pode lhe
ajudar a montar essa

previsão de gastos ou

compre uma agenda
bem completa.

rá surpresas desagradáveis, além de gastos des
necessários.

6 - DETERMINAR TODAS AS MÚSICAS
Apesar de vocês não gostarem desse ou da

quele estilo de música, deixem o músico tocar um

pouco de tudo, eles vão sentir o que está agradando
mais vendo a pistamais cheia. Tenho certeza que o
melhor para vocês é ver o salão bem animado.

7- DEIXAR DE FAZER LISTA
DE PRESENTES
A lista de presentes ao contrário do que se

pode pensar é um conforto para os convidados.
Eles ficam sempre na incerteza: O que será que
eles estão precisando? Aonde será que encontro

um presente bonito e que agrade os noivos? Quan
do a lista existe fica tudo mais tranqüilo para o

convidado e para os noivos, facilitando inclusive
as futuras trocas.

4 - ESCOLHER O LOCAL PARA A
CERIMÔNIA SEM LEVAR EM
CONTA O NÚMERO DE CONVIDADOS
Os locais para realização do seu casamento

não podem ser nem grandes e nem pequenos de
mais. Ao escolher a igreja para sua cerimônia e

o local para sua festa, tenha sempre em mente o

número aproximado de convidados. É extrema

mente desagradável para os noivos verem aquele.
corredor imenso e vazio. O contrário também é

complicado: superlotação, convidados de pé.

'5 -DEIXARDE FAZER CONFIRMAÇÃO
DEPRESENÇA
A confirmação de presença é imprescindí

vel. Com aproximadamente vinte dias do casa

mento vocês devem dividir a lista de convidados
. em duas partes: la "ternos certeza que vêm" za
"achamos que vêm". Essa segunda lista tem que
ser conferida por telefone aqui você pode usar o

serviço de seu assessor.ou cerimonial. 1$0 evita-

8-CONVIDAR
UMNÚMERODE
PESSOAS PARA
ACERIMÔNIA
RELIGIOSAE
SELECIONAR
CONVIDADOS
PARAA

RECEPÇÃo
Esta é uma situ

ação extremamente

desagradável para a

pessoa que não foi
convidada para com

parecer a recepção,
Por mais que se tenha

discrição, essa infor

mação que haverá
uma recepção restri
ta, sempre de alguma
maneira acaba sendo
abordada por alguém
e aquele que não sabia

por que não foi convidado vai se sentir despresti
giado e com certeza decepcionado com os noivos.

9 - CHAMAR PARA O CORTEJODAMAS
E PAJENS MUITO NOVOS
As crianças com.menos de cinco anos são

sempre uma surpresa: podem entrar lindas, mas
também podem não entrar ou voltar na meta

de, ou chorar assustada com o barulho e com as

pessoas. Se ainda assim vocês fazem questão de
crianças bem pequenas, pelo menos não dêem a

responsabilidade das alianças para elas.

10 - DECIDIR CASAR COM UM TEMPO
DE PREPARAÇÃO MUITO CURTO
Um tempo bom para preparação do casamen

to é em tomo de 10 a 12 meses. Esse tempo lhe
proporcionará além de uma organização e plane
jamento econômico dos seus gastos, umamelhor
seleção de profissionais, como também de locais
para cerimônia e recepção ....
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SO POR
DEUS!!!

Sinceramente, era só o que faltava!
Acho que não vou ligar mais a TV.
Num momento tão importante para
o povo exigir de seus candidatos um

mandato de excelência, com os olhos
sempre esticados na saúde, educação
e saneamento básico, BrasH afora,
uma deputada carioca instituiu o dia
10de setembro como: o Dia Estadual
do Frescobol. Ela atende pelo nome de
Graça Pereira·. Não merece uma raque
toda?! Só uma? Várias!!

NOVIDADE
A primavera chega e deve trazer no
vidades nas academias mais hypadas
de Jaraguá. Segundo os freqüenta
dores assíduos, deve sair. a música
eletrônica da pesada das caixas de
som e entrar uma trilha mais MPB.
Isso durante o dia, porque à noite os

"sarados" querem DJ ao vivo. Vai aqui
uma dica: que tal convidar um DJ por
semana? Uns vão adorar, outros nem

tanto. Como tudo na vida.

só O QUE ME
FALTAVA
Não sei se todos viram. A "atriz"
leila Lopes - ex-professorinha do
novela das 8 e otuol estrelo do ci
nema pornô nacional- está na capo
da revista Premium deste mês. E,
como é de se esperar, a atriz, que
diz ter 38 anos (sei), aparece pelada
no recheio da publicação. Ainda a

chamada de capa avisa: "leila Lopes
como você nunca viu antes". É pro
rir! Dá medo pensar no que o publi
cação vai mostrar de tão inédito.

SOCIAL----------,

'TE CONTEI!

Troféus e Medalhas

........3.215:-4044

M;ainara Klug Lemos colou grau, ontem, no curso de Direito pela Unerj
'
..

LEITOR DO DIA
O leitor do dia é o querido amigo e diretor da Rádio Ami
zade FM, Celso Luiz Nagel, que sempre lê esta coluna
para ficar por dentro das novidades de nossa sociedade.
Além disso, na segunda-feira(22) ele estará estreando
mais um aniversário. Valeu!!!

MOINHO
Hoje à noite, na Moinho Disco, rola solto a pagodeira do
Nova Tendência. Eles, além de embalar o festerê, estarão
gravando o primeiro DVD do grupo. O evento contará com

participação especial de vários artistas com renome na

cional. Vale o pena conferir.

NIVER
• Amanhã, mais conhecido como domingo, o meu amigo
e empresário, Paulo Albus terá seu telefone tocando a

cada minuto, em função de mais um aniversário. Para
béns, saúde e muita felicidade.

NOVOAMOR
_ Olha só. Aquela empresária balzaquiana, nado bonita e

um pouquinho acima do peso, está de amor novo. Sém
pre discreta, muito trabalhadora e cheia de planos, resol
veu assumiNlue _gosta mesmo e de mulher. Daí anda no

maior paixoo: tom uma morenàçoj- sem medo de ser feliz.
Aliás, na minha feijoada o amor simplesmente aflorou. O
buxixo arde que nem "-Pimenta do Ouintal de Casa".

• Ouem também apaga velinhas neste domingo é minha
amiga, lá de Pomerode, Heike Weege. Mil Vivas.
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. N dir e os amigos.
Os pais Nlcolau � a

ora a totinha Nelly
mandam os pad�a�e�:!Pletou 3 aninhos.
Naura. que la

Os pais Cris e CI' d'felicidades para�ur'�desejam muitas
Bruch. que comemoro

m a Sarah Larissa
u seus fO anos dia fO.

Parabéns poro o Iindinha Beatriz .Drews
Cardoso. que completou 7 anos dia 18.

Os padrinhos Ro9��io e Carmem
desejam felicidades.

Em click para o coluna a toto Gabrielli
com suo pinscher Duda.

A secretária da
EMEF Anna Towe
Nagel Edlaine

Maria Tubbs Coelho.
que coordenou a

participação dos
alunos nos Jogos da
Semana da Pátria.
parabeniza as

alunas Alice Daiara
Muller e Izabella

Cristina Coelho. pelas
medalhas de prata
e bronze no xadrez
individual feminino.

Este gatinho
é felipe

Hornburg. que
completou
3 aninhoS

dia 12. Quem
deseja muitas
telicidades são

. os pais Edemir
e Cleonice e

-

sua maninha
fernando.

Vereador

Por uma Câmara de Vereadores
comprometida com a comunidade e

pela eficiência na Gestão Pública.

A mãe Edimara ma db"Gustavo RUdiger. qu
n a ellOS para o fofinho• e completou 6 anos dia 8.

Parabéns para .

a gatmha Thaísa Fidérda. Cunha. que dia 4 completou
IS

2 aRlnhos. Os pais Giba e Débtoda família desejam felicida::�.e

O CORREIO DO POVO mSABADO. 20 DE SETEMBRO DE 2008

Por Jéssico Ehmke Kroetzer
recepcoo@ocorreiodopovo.com.br

..��-
.

'mpática NicoUe
.

parabéns para :es�ompletoU 9 a�os
Richter lubbs. � Cláudio e Claudia
dia 10. Os �als felicidades. .

deselam

N� foto as crianç�s do CEI Franz. D�rn e

CEI Dona Nina em Corupá que �sslstlr.am a

apresentação do Boi de Mama0 no dia 4.

organizado pela Divisão Municipal de Esportes.

ra a coluna a gatinha .

fazendo pose po
I I •• que completa hOle

llr· er \lrawu Sl\l
'.,Bruna les. Parabéns e mUhas ..9 anlnhos. .

m seus familiares. quedeselafelicidades e o
.
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O QUE OS PRESIDENTES QUEREM •••LUIZ MARINS, CONSULTOR
E PALESTRANTE

Para comemorar os 9 anos de sua instalação, a Fundação Luiz Al
meida Marins Filho - www.fundacaolamf.org.br - realizou o "Diálogo
Professores-Presidentes de Empresa" com mais de 800 professores e

dirigentes educacionais da rede pública de ensino da região de So

rocaba, SP. O objetivo era que os presidentes de grandes empresas
dissessem aos professores o que eles (presidentes) buscam nas pessoas
e o que os professores devem ajudar a formar para que sejam empregá
veis, num mundo extremamente competitivo como o que vivemos. Par

ticiparam 20 presidentes de empresas como Bradesco Seguros, Vida e

Previdência; Magazine Luiza; ZF do Brasil; Splice doBrasil; Federação
das Associações Comerciais e Associação Comercial de São Paulo; Ca- .

cau Show; Panrotas, dentre outros. Se pudéssemos resumir o que eles

querem de um futuro colaborador, faríamos a seguinte lista de, no

mínimo 10 itens:

grupos;
4. Inovação e criatividade: uma pessoa que tenha a capacidade de

pensar "fora da caixa" e faça a diferença;
5. Que tenha conhecimentos básicos de matemática;
6. Que tenha conhecimento da língua portuguesa, escreva corretamente;
7. Que tenha capacidade de se comunicar com eficácia, seja capaz

de fazer exposições orais em público e passar uma idéia com clareza;
8. Que tenha conhecimentos de inglês e, desejável, de espanhol;
9. Que cuide de sua saúde física;
10. Que tenha bom humor e uma visão positiva, da realidade.
O que mais chamou a atenção dos educadores é que os presiden

tes enfatizaram a formação básica, a inteligência emocional, a capa
cidade de trabalhar em times, a vontade e disposição para aprender
e as habilidades sociais como características essenciais para o su

cesso profissional. A escola deve formar pê'!soas de bem, mais do

que informar bem.1. Uma pessoa emocionalmente equilibrada;
2. Uma pessoa que tenha valores. Valores éticos, morais, honestidade;
3. Que tenha capacidade de trabalhar em times, em equipe, em Pense nisso. Sucesso!

INDICADORES CÂMBIO
COMPRA VENDA VARIAÇÃO
1,828 1,830 -4,74%
1,447 1,447 1,00%

MOEDA
Dólar comercial (R$)
furo (em US$)

RAIO-X IBGE

Aumenta contribuição previdenciária
Administração pública foi o segmento com o maior acréscimo em 2007
BRASh.IA

A Pnad Z007 (Pesquisa Na
cional por Amostra de Domi

cílio) mostrou envelhecimen
to da população, porém desde
1990 a proporção de trabalha
dores contribuintes com a pre-

.

vidência ultrapassou a meta

de. O dado foi divulgado essa

semana pelo IBGE (Instituto
Brasileiro de Geografia e Es

tatística) e constatou aumen

to de 4,Z% na população com

mais de 40 anos, enquanto no

grupo com até 14 anos houve

redução de 0,7%, na compara
ção com Z006.

Conforme a pesquisa, o en

velhecimento foi generaliza
do, exceto na região norte do
País, que registrou aumento de
1,3% na comunidade de zero

a 14 anos e com 40. anos ou

mais foram de Z3,7%. Nas cin
co regiões subiu a proporção
dos ocupados que contribuí
am para a Previdência Social.
A região sudeste apresentou o

maior percentual, 61,6% e o

Nordeste, o menor, 3Z,1%.

Pela primeira vez, o IBGE in
cluiu na Pnad dados das áreas
rurais de Rondônia, Acre, Ama
zonas, Roraima, Pará e Amapá.
A população representava, em
Z007, 1,9% do total do País e

�

Z3,9% da região norte. Nos es

tados-da região norte foi apon
tado os maiores percentuais de

pessoas de zero a 4 anos, sobre
tudo em Roraima e no Amapá.
As regiões sudeste e sul regis
traram os menores percentuais
entre a população na faixa de
zero a 14 anos, com destaque
para Rio de Janeiro (5,7%), São
Paulo (6,3%), Santa Catarina

(6,1%) e Rio Grande do Sul
(6,3%).
A contribuição para a Pre

vidência subiu em quase to
das as atividades. A adminis
tração pública foi o segmento
com o maior aumento, passan
do de 74,4% para 85,9% entre

1997 e Z007. Na indústria de
transformação, o percentual

.

de contribuintes passou de
63,4% para 67,1% no mesmo

período. Quedo de 15% de contribuiçéio previdenciário no setor agrícola

.'.
..
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ELEiÇÕES

Filho de Lula é inelegível, decide TSE
Marcus poderá recorrer ao próprio TSE ou ao Supremo Tribunal Federal
BRASíLIA

Por 5 votos a 2, o Tribu
nal Superior Eleitoral (TSE)
decidiu, na noite de quin
ta-feira que o filho do pre
sidente Luiz Inácio Lula da
Silva Lula, Marcos Cláudio
Lula da Silva, não poderá
disputar uma vaga à Câmara

Municipal de São Bernardo
do Campo, em 'São Paulo.

Com isso, o TSE mante

ve a impugnação do registro
de candidatura de Marc1'l'S
Cláudio a vereador, por ine
legibilidade. De acordo com

nota divulgada pela asses

soria de imprensa da Corte,
Marcus Cláudio poderá re

correr da decisão ao próprio
TSE ou ao Supremo Tribu
nal Federal (STF), uma vez,

que o processo envolve ma

téria constitucional.

Ainda segundo a nota do
TSE, prevaleceu a tese do
relator da matéria, ministro
Felix Fischer, em urn voto

em que resumiu em dois

pontos a condição de ine

-legibilidade por parentesco
de Marcos Cláudio Lula da
Silva, com base no parágra
fo 7° do artigo 14 da Consti

tuição Federal.
,

O primeiro ponto se ba
seia no fato do pré-candida
to ser filho de presidente re

eleito, cuja jurisdição (que o

ministro-relator interpretou
como circunscrição) abarca
todo o país. O segundo im

pedimento, na avaliação de
Fischer, está no não afasta
mento .de Lula do cargo de

presidente da República no

prazo de seis meses que an-

tecedem as eleições.
,

Ministros entendem que Lula deveria ter se licenciado do cargo para permitir candidatura do filho

Estado terá R$ '530 milhões
para o saneamento básico

ur
-c

Põo francêswi mudar de gosto e de preço
Farinha de trigo deve ganhar mandioca na composição nos próximos dias

CNR/AD. . R$ 530 milhões. Desse .valor, 'R$ Com o objetivo de reduzir
Santa Catarina já tem sele- • 250 milhões já estão contrata- a dependência do Brasil à im

cionados mais de R$ 530 mi- dos", aponta Leodegar Tiscoski. portação de trigo, 'um projeto
lhões para investimentos no Opaís tem números lamen- pretende incluir até 10% de
PAC Saneamento. A informa- táveis sobre serviços de esgoto, farinha de mandioca na receita
ção é do Secretário Nacional de água, drenagem pluvial e desti- do pão francês. Já aprovada no

Saneàmento Ambiental, do Mi- .no do lixo. "Seria necessário R$ Congresso e próxima de ser san
nistério das Cidades, Leodegar 200 bilhões para resolver a si- cionada pelo presidente Lula, a
Tiscoski. No início do próximo tuação do saneamento no país", medida já provoca polêmica,
ano haverá nova seleção com garante Tiscoski. O Brasil ainda -pois deverá alterar o gosto do
possibilidades demais recursos amarga o índice de ter apenas tradicional pão de cada dia.
para o Estado. 30% do esgoto tratado. Os ou- . Para ficar no ponto, o pão

"O Programa de' Aceleração tros 70% 'vão' parar no lençol tem que ser feito com. boa fari
doCrescimento (PAC) contacorn

. freático, rios.ipraias e afins. Em nha de trigo, ingrediente que o

R$ 40 bilhões, uma média de R$ Santa Catarina esse número é país precisa importar: Ao todo,
10 bilhões por ano até 2010. Ao ainda mais alarmante. Segundo' 75% vêm de fora. Justamente
Estado de Santa Catarina estão. Tiscoski, o Estado tem apenas para diminuir essa dependên
selecionados dos cofres federais 12% de esgoto tratado. cia, a farinha de trigo deveria

passar a ser misturada com fé
cula de mandioca. "Dá certas

alterações
.

no desenvolver da
massa. Isso muda a característi
ca crocante do produto", afirma
JoséNascimento, vice-presiden
te do Sindicato da Indústria de

Alimentação de Brasília (Siab).
Prefeituras, estados e gover

no federal ficam obrigados a

comprar pães, biscoitos e mas

sas feitos coro a farinha mis-
o turada. Na iniciativa privada,

é opção. Os moinhos que ade
rirem à novidade se livram de

Secret.ário de Saneamento, Tiscoski, destaca situação caótica do setor alguns impostos. Pão tradicional deve ter sabor alterado para barlltear o preço nas prateleiras
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INTERNACIONAL---------

Venezuela expulsa chefe de ONG
Human RightsWatch tinha divulgado balanço criticando gestão de Hugo Chávez
CARACAS

A Venezuela expulsou o

diretor para as Américas da

organização de defesa de di
reitos humanos ;HRW (Human
Rights Watch), o chileno José
Miguel Vivanco, após a di
vulgação de um relatório que
critica as instituições e o go
verno. A organização não-go
vernamental acusa o presiden-

-- te de manipular os tribunais a

seu favor e solapar a liberdade
de expressão.

O relatório da HRW apre
senta um balanço dos 10 anos

de gestão de Hugo Chávez no

qual afirma que o governá
"debilitou as instituições de
mocráticas e as garantias de.
direitos humanos" neste perí
odo. O Ministro das Relações
Exteriores da Venezuela, Nico
las Maduro, disse que Vivanco
violou a Constituição do país.
O documento foi divulgado
uma semana após a expulsão
do embaixador dos Estados
Unidos na Venezuela.

No documento, a organiza
ção -afirma que depois do fra
cassado golpe de Estado con-

tra o presidente venezuelano,
em ZOOZ, Chávez teria "toma- .

do" as instituições do Estado.
Entre as principais áreas

criticadas aparecem "o contro
le" do governo sobre o poder
judiciário, "discriminação po
lítica aos opositores", "limita
ções à liberdade de expressão
e ao sindicalismo".

"Existe uma ausência de
controle judicial, o que tem
sido aproveitado por Chávez
para aplicar políticas discrimi
natórias", afirmou José Miguel
Vivanco, diretor da HRW.

Para German Sálton, repre
sentante do Estado venezue

lano na Comissão Interame
ricana de Direitos Humanos,
o informe é "incorreto" e não

. contempla aspectos que, a seu
ver, são "conquistas" dos 10
anos de governo.

'1\ realidade venezuelana
mostra números diferentes des- .

te informe: o governo erradicou
�o analfabetismo, levou saúde à

população mills pobre, garante
acesso ao trabalho, isso é res

peito aos direitos humanos, não
violação", afirmou Sálton. José Miguel Vivanco foi expulso da Venezuela após divulgação de relatório que critica governo Chávez

Rússia descarta p'ossibilidade
de guel1ll com Estados Unidos
MOSCOU

O vice-ministro russo das
Relações Exteriores, Alexan
der Iakovenko, descartou qual
quer possibilidade de guerra
com os Estados Unidos e tam-

.

bém qualquer ação militar na
região do Cáucaso.

'1\ possibilidade de uma

eventual guerra entre EUA e

Rússia está descartada", afir
mou Iakovenko. '1\ Rússia

. descarta, desta maneira, qual
quer ação militar no Cáucaso

. depois das garantias de segu-'
rança dadas pela União Euro

péia", acrescentou.
ADE enviará zoa observado

res à Geórgia até l°de outubro

para fazer cumprir o plano de
paz concluído depois do confli
to armado ocorrido entre Rús
sia e Geórgia no mês passado.
O bloco também deu à Rússia

garantias escritas de segurança.
A França, que preside a DE no

semestre, entregou às autorida
des do Kremlin uma carta neste
sentido do presídente georgia
na, Mikhail Saakachvili.

Rússia e Geórgia vivem
sob forte tensão desde agosto,
quando Tbilisi, que é aliada
dos EUA, enviou tropas para
retomar o controle sobre a Os
sétia do Sul, região separatista
que declarou independência
no começo dos anos 90. Mos
cou reagiu à ofensiva porque
apóia o pequeno território e

mantém forças de paz na re

gião. O conflito se estendeu,
então, para a Abkházia.

Os dois países assinaram
.

um cessar-fogo, intermedia
do pela França, mas desde
o início dos conflitos vivem
sob tensão. Líderes de vários

países já fizeram apelos pela
paz e pelo compromisso russo

com a integridade territorial
da Geórgia.

. Senador critica
vice de Me Cain
WASHINGTON

O senador republicano Chu
ck Hagel declarou essa sema

na que Sarah Palin, candidata
a vice-presidente na chapa de
seu partido, não tem "nenhuma
credencial em política interna-

o

cional" e "não está preparada
para ser presidente".

Em entrevista ao jornal
Omaha-World Herald, Hagel'
disse que é um "exagero afir
mar que ela (Palin) tenha ex

periência para se tornar presi
dente dos Estados Unidos".

Hagel foi um grande apoiador
da pré-candidatura de John Me
Cain para a presidência em ZOOO,
mas não aceitou apoiar o candi
dato republicano este ano .

Opositor da invasão do Ira

que pelos Estados Unidos, em
julho ele fez parte da comitiva
de senadores que acompanhou
o candidato do partido Demo
crata, Barack Obama, em sua
visita ao Oriente Médio.

Pês�âos'Rlf�cglhem objetos [e casa destruída on

ue aérelrno.rte-americano na .cidade.de Adwar, g
de oito pessoas da ín�sl1Ja famílio. Segundo .exér os EUA; o

dlvo da 'qperaçõo era um suposto líder rebelde. Autoddades e vizinhos
afirmam que a família npo tinha, conexõo com insurg�ent�s.
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Meninos do futsal perderam o semifinal poro Brusque e hoje disputam o medalha de bronze contra Caçador

JOGUINHOS ABERTOS

Camtê conquista uma

proto no primeiro dia
Basquete feminino está em mais uma final
JOINVILLE/JARAGUÁ DO SUL

No primeiro dia de com

petições no caratê dos 210

Joguinhos Abertos de Santa
Catarina, que acontecem em

Joinville, os jaraguaenses con
.

quistaram uma medalha de

prata. A equipe masculina de
kata (luta imaginária), formada
por [éferson Parizotto, Cleber
Maurício e Walério Büttner, ter
minou em segundo lugar, atrás
apenas de Blumenau. Jéferson
ainda ficou em quinto no kata
individual. Já as meninas. ter
minaram em quarto lugar no

kata e em quinto no kumitê por
equipe. Hoje acontecem as dis
putas individuais por peso.

Nas modalidades coletivas,
-

a primeira boa notícia do dia
veio com o basquete feminino.
Com-a vitória por 62x53, a Fa
culdade Jangada/FME fará sua

quinta final consecutiva con

tra Joinville. O confronto de
hoje, às 17h30 no Ginásio Abel
Schulz, vale como tira-teima, já
que cada uma das cidades levou
o título duas vezes -.Jaraguá em
2004 e 2007 e as joinvilerrses

em 2005 e 2006.

Já o handebol masculino
não teve a mesma sorte, mas
chegou bemperto da decisão.
Faltando dez segundos para o

fim do jogo, tomou o gol que
deu a classíficação para a final
para Concórdia, que venceu

por 26x25. Resta aos jaragua
enses brigar pelo bronze, hoje
'às 15h30 contra Criciúma.

"Queremos. esta medalha por
que este grupo merece, Joga
ram muito na competição",
disse o técnico Ev:ertonSales.

O futsal feminino também

disputará o bronze hoje. On
tem as meninas da Malwee/
Girolla/Kelme/FME perderam
por 3x1 para Brusque e enfren
tam Caçador hoje às 16h30 no
Ivan Rodrigues, na briga pelo
terceiro lugar. "Sabíamos que
seria um jogo difícil. E ganhou
quem errou menos", alegou
o treinador Maurício Berti. O
futebol ficou de fora das se

mifinais depois da vitória por
2xO de Críciúma por Florianó
polis. E o futsal rnasculíno da

- -Malwee/FME. joga a semifinal
hoje, no início eta tarde.

O CORREIO DO POVO fIISABADO, 20 DE-SETEMBRO DE 2008

Mais dois anos
Nos últimos dias, surgiu um boato em Joinville de que o alo/fixo Leco
estaria negociando com o JEC. Mos ontem o assessoria de imprensa
do Malwee confirmou que o camisa 8 renovou por mais dois anos com
o time jaraguaense. Ele é um dos jogadores mais queridos do torcido,
que o chamo de "Guerreiro". Falando em JEC, o tricolor dispensou
o pivô Serjão logo depois de anunciar Willian. Isso só vai aumentar
o responsabilidade do ex-jogador do Malwee, que chego como uma

espécie de Salvador do Pátrio no time do cidade vizinho.

ELITE DA GINÁSTICA
Está confirmado poro dezembro o etapa final do Circuito Caixá de
Ginástica Artístico e Ginástica Rítmico. A competição acontecerá nos

dias 5 e 6 de dezembro no Arena Jároguá. Temtudo poro os irmãos
.Diego e Daniele Hypólito e também o gaúcho Doione dos Santos es

tarem neste evento. A ílato já está reservado poro Santo Catarina,
. cômo informo o site do Confederação Brasileiro do modalidade. Antes
de receber o elite nacional do ginástica, o Arena sedio também uma

Etapa doBrosileiro de Caratê, de 13 o 16 de noyembro.

BREAKERS EM BRUSQUE
Amanhã é dia de brigarpor.uma vogo no final do Campeonato Cata
r!nense de Futebol Americano. O Jaroguá Breakers jogo foro de coso
contra o Brusque Admirals, precisando venGer pqra enfrentar o Coxias
Panzers no final, já programado poro o dia 11 de outubro no Ernestão
'em Joinville. Os joraguaenses nunca venceram os brusquenses, mos
peló primeJ�p .vez çhegom com condições de quebr.or q escrito.

�>i·· -;{ ,�, )c:;�:' "',
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Tricolor promete uma· nova postura
"Com o decorrer do campeonato a equipe amadureceu", revelaAgenorPiccinin
JARAGUÁ DO SUL

No primeiro turno da Divisão
Especial do .Campeonato Catari
nense, o Juventus bateu na tra

ve e perdeu a classificação para
o Brusque. Além disso, o time
não se achou em casa, brigou
com a torcida e a parceria JEC e

[uventusfoí ameaçada. Para o re
turno, que tem início amanhã, às
15h30, no João Marcatto contra
o Hercilio Luz, fi técnico Agenor
Piccinin prevê um comporta
mento diferente, dentro e fora
das quatro linhas.

"Montamos um time guerrei
ro, que quer buscar o resultado.
Com o decorrer do campeonato
a equipe amadureceu, sabemos
das dificuldades, mas nosso ob
jetivo é levar o Juventus à elite do
futebol catarínense", anunciou
Piccinin. Do plantel que jogou o

turno foram embora os atacantes

Márcio Nocrato e Almir Sergi
pano, o zagueiro Neto e o meia
Tinha. Além das quatro últimas

contratações (Vasconcelos, Mai
con, Fernando e Naka) o coman
dante prometemais quatro refor
ços para a próxima semana.

No retrospecto do campeona
to o Moleque Travesso leva van

tagem sobre o time de Tubarão. A
equipe de Jaraguá do Sul venceu
por 4x1 o Hercilio Luz fora de
casa. Por isso, na visão de Picci

nin, este é o jogo chave do returno.
''Precisamos da vitória, estamos
em dívidaçom o resultado emcasa

e o torcedor com o apoio ao time",
disse o treinador, que .não terá o

goleiro Laílson e os zagueiros Ro
drigão e Josemar, todos suspen
sos. Vale lembrar que o valor dos
ingressos será de R$10.

GENIEW RODRIGUES Depois do lumultuado jogo contra o Brusque, tricolor volto o encarar o torcido no Estádio João Marcatto

.Malwee vence o Concórdia
pelo Catarinense de Futsal

�
·

JARAGUÁ DO SUL

Em um jogo pegado, a

Malwee venceu por 6x4 o Con-
,

córdia ontem no GInásio do
Sesi pelo Catarinense de Futsal.
Anderson mareou o primeiro
gol, na saída do goleiro. O se

gundo foi de Pica-Pau, depois
de um passe de' Farrel, o ala
ficou livre na cara do gol. Em
seguida o concórdia descontou
com Duda e a Malwee ampliou
com o capitão Chico num gol
de voleio, 3xl.

-

O time visitante foi para cima
e conseguiu o empate com Vini
e Paranhos.· A Malwee voltou
a ficar na frente com Leco, mas

�
..
·

J

.
·

a equipe do Oeste deixou tudo

igual novamente com Adriano.
A vitória veio com gol de Ander
son, com um to9,uinho de leve.

.

Pica-Pau finalizou o placar, 6x4.
O time da Malwee viaja

hoje, 6h45, 'para Brasília (DF)
onde faz um amistoso amanhã,
às 10h30, no Ginásio Nilson
Nelson, com a Seleção do Dis
trito Federal. A partida marca a

reinauguração do local e servirá'
como teste das instalação para a

Copa do Mundo de Futsal, que
começa no dia 30. Pelo Estadu
al, o próximo jogo é contra o

São-Bento do Sul, na quinta-fei
ra (25) em Jaraguá do Sul.

Anderson (com o bola) mareou o·primeiro e o quinto gol na noite de ontem

Futebol Amador tem rodada empolgante
Segundona continua equilibrada e Primeirona ganha mais ritmo
JARAGUÁ DO SUL

Mais uma vez o fim-de-sema
na promete ser recheado de gols
e grandes lances no futebol ama
dor de Jaraguá do sul e região. Os
dois principais torneios, a Segun
dona e Prímeírona, acontecem

hoje e amanhã, respectivamente.
,

A Segunda Divisão (Taça SRD)
terá oito jogos hoje às 13h30, pri
meiro com os aspirantes depois
com os titulares. Além das oito

partidas da lOa rodada, Atlético
e Caxias se enfrentam no Cainpo
do João Pessoa no domingo em

jogo válido pela 4a rodada.
A liderança da Segundonà.

está com a Kiferro, que tem 14

pontos. O time da Vila Lalau en

frenta o IT Bordados, que tem 13

pontos e pode assumir a ponta da
tabela se vencer o jogo. Disputam
as primeiras colocações Cruzei
ro, Botafogo B, União Jagunço e

Guarany, todos com 13 pontos.
Pela Primeirona, Botafogo e

João-Pessoa 'd�fefidem o primeiro
lugar pela Chave A e B, respec
tivamente. O alvinegro tem o

clássico com o Cruz de Malta e o

alviverde não joga na rodada. Os
dois Vitórias,A e B, jogam fora de
casa, o B contra o Flamengo e oA
contra o XV de Outubro.

Botofogo enfrento o Cruz de Malta e Flamengo jogo contra o Vitória B
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BRASILEIRÃO

Duelos para fugir da degola
Três jogos abrem a 26a rodada da Série A do Brasileirão
DA REDAÇÃO

A abertura da 26a rodada
do Campeonato Brasileiro terá
três jogos neste sábado. E to
dos serão duelos importantes
na luta para fugir do temido re
baixamento à Série B. Dos seis
times que entrarão em campo,
a partir das 18h20 (horário de
Brasília), quatro estão nesta si

tuação incômoda.
O caso mais complicado é o

do Fluminense. Vice-campeão
da Copa libertadores deste ano,
o clube carioca está na 18a colo
cação e enfrenta o Coritiba, no
Maracanã, disposto a encerrar o

final de semana fora da zona dos
quatro times que hoje cairiam. O
tricolor apresentou, nesta sema

na, O' atacante Elias, que veio do
Bahia prometendo marcar mais
de 30 gols nesta temporada (ele
já tem 18).

Os paranaenses, em baixa
nas últimas rodadas, tentam
a reabilitação para voltar a

sonhar com objetivos maio
res. O discurso é de otimis

mo no Couto Pereira, mesmo
o time estando sem vencer

fora de casa há mais de um

mês. "O Coritiba tem quali
dades e condições de vencer

o Fluminense no Maracanã.
Tenho uma equipe muito

competitiva em mãos e não
tenho dúvidas de que pode

.

mos conquistar três pontos
fora de casa e voltar a vencer
no Brasileiro", disse o técnico
Dorival Júnior.

Técnico Cuco conversou com os jogadores no treino realizado ontem à tarde em Xerém, no Rio de Janeiro

Finalmente livre da zona

da degola, o Santos tem uma

parada difícil para seguir seu
bom momento na competição

- já são seis jogos sem perder.
O clube da Baixada Santísta
tem pela frente, fora de casa,
o perigoso Goiás, o melhor do

returno até o momento, que já
até pensa em vaga na Liber
tadores. Para a zaga do time

paulista, Fabão deve ocupar
o lugar de Domingos. O time

goiano não poderá contar com
Thiago Feltri, suspenso e An
derson Gomes pode formar du
pla de ataque com Iarley. Com
isso, o esquema mudaria do 3-
6-1 para o 3-5-2. A opção para
manter o esquema era Adria
no Gabiru, mas ele deixou o

treino de ontem sentindo uma

contusão e é dúvida.

Ronaldo quer voltar ao futebol europeu
Em entrevista a jornal francês, Fenômeno fala sobre interesse do Manchester City

Ronaldo segue se recuperando

RIO DE JANEIRO

Prestes a completar 32 anos
- faz aniversário na próxima
segunda-feira -, o atacante Ro
naldo ainda está motivado para
retornar ao futebol. Ontem,

. em entrevista ao jornal francês
I:Equipe, ele avisou que a sua

recuperação da cirurgia no joe
lho esquerdo está "maravilhosa
mente bem" e que espera voltar

'5. a jogar em dois ou três meses.
g Em fevereiro, Ronaldo so

� freu uma grave contusão no jo-
elho esquerdo, quando defendia

o Milan no Campeonato Italiano,
e foi obrigado a passar por cirur

gia. Depois disso, ele aproveitou
o descanso forçado para curtir
a vida - no verão europeu e na

noite carioca. Nesse período, seu
contrato com o clube italiano aca
bou e ele ficou desempregado.

Mas, no começo de setem

bro, Ronaldo iniciou um traba
lho forte de recuperação física,
utilizandoas instalações do Fla
mengo, no Rio. "É um desafio
difícil. Estou sofrendo, mas pro
gredindo. Em dois ou três meses,

acho que poderei voltar às com
petições", disse o atacante. "Sinto
uma paixão, um amor tão grande
pelo futebol que estou pronto
para fazer todos os sacrifícios que
sejam necessários".

E o futuro dele pode sermes
mo o Manchester City, clube
inglês que já manifestou inte
resse na sua contratação e que
tirou recentemente o brasileiro
Rabinho do Real Madrid. "Es
tamos conversando. Há grandes
possibilidades. Vgmos ver O' que
acontece", admitiu Ronaldo.
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PROXIMOS JOGOS - 26" RODADA
HOJE
lBh20 - Fluminense x Coritiba
lBh20 - Atlético-MG x Náutico
18h20 - Goiás x Santos
AMANHÃ
16h - Portuguesa x Botalogo
16h - Atlético-PR x Grêmio
16h - Sport x São Paulo
16h - Figueirense x Cruzeiro
18hl0 -Internacional x Vitória
18hl0 - Flamengo x Ipalinga
18h10 - Palmeiras x Vasco

SÉRiE B BRASllE!RÁIl
PROXIMOS JOGOS - 26" RODADA
HOJE
16h - Brasiliense x Gama
16h - Corinthians x Ponte Preta
16h - Bragantino x Marilia
16h - Barueri x CRB
16h - ABC x Paraná
20h30 - Fortaleza x Criciúma

4" RODADA DA 3" FASE
AMANHÃ
10h30 -Ituiutaba x MarcHio Dias
16h - Brasil x Guarani

2" RODADA RETURNO
15h - Concórdia x Pinheiros·
15h -Internacional x Joaçaba
15h30 - Juventus x Hercilio Luz
16h - Camboriuense x Próspera

JARAGUÁ IH} Silt
PR!MEiRA l!I\ilSAO
AMANHÃ (4" RODADA)
15h - Flamengo x Vitória B
15h - Cruz de Malta x Botalogo
15h - XV de Outubra x Vitória A

SfGIli\l!JA !l!1I1SÃIl
10" RODADA - HOJE (13H30)
JJ Bordados x Rio Cerro (Guarany)
Caxias B x Flamengo B (Caxias)
Cruzeiro x Guarany (Massaranduba)
Seleto/União Jagunços x Galácticos (Seleto)
Atlético x Ponte Preta (João Pessoa)
Botalogo B x Garibaldi (Botalogo)
Vila Rau x BatistVJB (Rio Molha)
Tupy x Kilerro (Schroeder)
Amanhã (Jogo adiado da 4" rodada)
Atlético x Caxias B (João Pessoa)

SÊNIÓR
- 7" RODADA - HOJE
13h45 - Vitória x Caxias (Vitória)
141130-MecâniCa TakYhalyx Flamengo (Y. Lalau)
16h - Rio Molha x Ponte Preta (Vitória)

ESCOUN!lAS
SEMIFINAIS - HOJE (SER MENEGOTTl)
8h - CT Falcõo x Peq�eno e a Bola (pré-mirim)
9h - Flamengo x Botalogo (pré-mirim)
10h - Botalogo x Pequeno e a Bola (mirim)
11 h - CT Falcão x Guaramirim (mirim)
14h - Pequeno e a Bola x Guaramirim (infantil)
15h - CT Falcão x Craques do Futuro (inlantil)
16h - Pequeno e a Bola x CT Falcão (juvenil)
17h - CT Falcão x Botalogo (juvenil)

MASSARAWIlIlBA
MUNICIPAL DE FUTSAL
I" RODADA (HOJE)
16h15 - Morangos x Rosa Urbana
17h15 -Amizade x União
18hlS - Trans Lickmann x Butuca
19h15 - Campinha x Cetelbrás

SC!íROWER
MUNICIPAL DE FUTSAL
5" RODADA (HOJE)
15h -Imigrantes A x União
16h - Itoupava Açú x AEA
17h - Arsenal x Independente
18h - Formareis x Bar. Rio de Julho
·19h - Posta Salomon x Ajax·
20h - Borges x Fica Massa

CílRUpA
VARZEANO - 6" RODADA
HOJE - XV DE NOVEMBRO
15h - Bllila Vista x Independente
AMANHA - XV DE NOVEMBRO
8h - Rio Natal x CA Corupá
1 Oh - Bar do Ivo/Oldiges x Merc. Billencourt
13h30 -(tapocu x SC Clínicas
15h30 - Poço d'Anta xAgro Corupá

GllARAMlRlM
MUNICIPAL FUTEBOL SUIÇO
3" RODADA
14h15 - DalrVGuaravel x Real Player (B. Rio)
15h30 - Beira Rio x Depecil (B. Rio)
14h15 - Bem Bolado x Diana (MM)
15h30 - MM x Beko's Eletrocon (MM)
14h15 - Barra Branco x Rio Branco (B. Branco)
15h30 - Vila Amizade x Barcelona (B. Branco)
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fI) O CORREIO DO POVO
SABADO, 20 DE SETEMBRO DE 2008

São José: Rodovia BR 1M· Km 205, Barreiros - (48) 3381-1100
Blumenau: Rua 2 de Setembro, 1065, Itoupava Norte - fF) 3334-4333
v.'WW.!lva-auto .br

preços válidos para pagamento à vista: B 200 -

C4S�50 - R$ 310.000,00 ano/modelo 08/09 e

Ofertl,l válida ate 30/09/2008
-

F,éte.e pintura met�lica não.incluscs,
çre�cidQs os lmpostos ctevidos à

CONTRA-CAPA-------�

Serviços de saúde e lazer na Arena
Pela primeira vez a Ação Co

munitária Weg acontece na Are
na Jaraguá. A 13a edição do even
to está marcada para amanhã, a

partir das 9h e vai até às 17h. Lá
a comunidade encontrará servi

ços gratuitos de saúde e lazer. As
ações sâo oferecidas por voluntá
rios e vão desde cortes de cabelo
até o preventivo de câncer. Esse é
um trabalho realizado pela Weg

em parceria com entidades, .em
presas, poder público, associa

ções, entre outros.
Com a intenção de viabilizar

o acesso à Ação Comunitária, a
Weg e a Viação Canarinho dispo
nibilizam transporte gratuito até
a Arena. O horário de saída dos
ônibus do Terminal será às 7h30,
9h e 13h e o retorno está agenda
do para omeio-dia e 15h.

Dentre os serviços, a organiza
ção do evento garante avaliação
física, acupuntura, massagem,
detecção de glaucoma e catarata
e orientações sobre medicina al
ternativa. A comunídade também
poderá fazer cadastro para poste
rior recrutamento da empresa, mi
nicurso de maquiagem, esclareci
mentos jurídicos, além de assistir

apresentações artísticas. Açõo Comunitário Weg oferece diversos serviços gratuitos poro populaçõo

Pínanciam

ML DIESEL
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