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Os países em d.esenvolvimento respon
dem atualmente por mais da metade
dos emissões de carbono do mundo, se
gundo estudo divulgado pelo consórcio

- Global Carbon Project. De acordo com o

relatório Carbon Budget and Trends 2007

(Orçamento do carbono e tendências),
até 2005 os países ricos eram os respon
sáveis pelo maior parte dos emissões de
C02 produzidos pelo homem. "Hoje, os

países em desenvolvimento respondem
ppr 53% do total", dizem os cientistas.

Segundo o relatório, o maior aumento _

dqs emissões veio de países como China
.e índia. O estudo aponta que as emissões
de carbono contabilizaram 10 milhões de
toneladas em 2007. Sozinha, a queima
de combustíveis fósseis respondeu por
8,5 bilhões de toneladas e o restante foi

proveniente do uso inadequado da terra,
principalmente do desmatamento.

Fonte: BBC Brasil
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Estrelas do cinema
ajudaram marcas
Bette Davis foi uma das primeiros atrizes de
Hollywood a fazer propaganda de cigarro.
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Pais devem ficar
atentos aos sinais
Estudantes com dislexia sõo rotulados de pre
guiçosos, o que pode atrapalhar aprendizagem.

Página 9

A difícil matemática
na luta por uma vaga

" Se na eleição para prefeito a conta é além dos votos que o candidato recebe,
simples, vence quem for o mais votado, é levado em conta o número de vagas
o mesmo não se pode dizer do vereador. na Câmara, o partido e a coligação da
Na briga por uma vaga na Câmara, o sis- qual faz parte. Entenda como acontece
tema utilizado é o proporcional, onde

'

a escolha.
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ERASÓO
QUE FALTAVA
Virei conselheiro
sentimental
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lRAJE INFORMAl.
A ONU condena as

gravatas
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No proximo dia l°de outubro, o

campus do Centro Universitário de [a
raguá do Sul vai abrigar mais uma edi
ção do UNERJ Mix, uma das ações que
a Instituição tem realizado" dentre tan
tas outras, para se apresentar à comuni
dade, de modo especial aos estudantes
de ensino médio que em breve estarão
se preparando para ingressar na vida
acadêmica.

Entretanto, mais do que um evento
de caráter mercadológico, o UNERJMix

PONTO DE VISTA

. Convite 00 UNERJ Mix
deve set entendido como uma oportu

. nidade para se conhecer a estrutura de
um espaço de ensino e todas as possi
bilidades que ele oferece para uma for
mação técnica que capacitará o profis
sional para o mercado de trabalho.

O UNERJ Mix concentra uma sé
rie de atividades que tem envolvido
um grupo responsável pela- sua orga
nização. É uma espécie de vitrine por
onde o visitante circulará conhecendo
detalhes que vão das opções de forma
ção à estrutura de laboratórios e de bi
blioteca, os recursos de tecnologia da

informação disponíveis no processo
de aprendizagem, e as possibilidades
de prática inerentes a cada curso, por
meio de exemplos que estarão visíveis
durante a mostra.'

DO LEITOR

,Dia Mundial do Coração
No dia 28 de setembro de cada ano comemora-se o Dia

Mundial do Coração. O objetivo deste dia é alertar a popula
ção para os fatores que colocam a saúde deste órgão em risco e

ensinar a prevenir as Cardiopatias, sendo que uma das formas
mais .ímportantes de prevenção é cuidando da Alimentação
que fazemos diariamente. Mas, o que percebemos atualmente
é um desequílíbrio nas escolhas diárias, havendo uma ingestão
abusiva de alimentos ricos em gorduras e açúcares, provocan
do assim o sobrepeso e doenças associadas, como, Diabetes,
Hipertensão, Aterosclerose, Hipercolesterolemia [taxasaumen
tadas de colesterol), Trigliceridemia (taxas aumentadas de tri

glicirídeos), que podem levar às doenças Cardiovasculares. Por
isto, ressalta-se a importância de uma alimentação o mais na
tural possível, trocando os salgadinhos, o pacote de batata frita
ou bolacha recheada, por frutas, iogurtes, barrinhas de cereais,
substituirido também as lasanhas, pizzas e outros alimentos
industrializados, pelo famoso feijão e arroz. Estes por sua vez
estão ficando esquecidos, pois juntos formam a combinação
perfeita de nutrientes que nosso organismo precisa, como o fer
ro, os carboidratos, as proteínas e as fibras. A combinação feijão
e arroz deve voltar à fazer parte do cardápio diário e deve ser

acompanhada de saladas e carnes cozidas ou grelhadas. Trocar
também as sobremesas à base de cremes e açúcares, ricas em
calorias, por frutas, principalmente após o almoço, quando as

frutas ricas em vitamina C (abacaxi, laranja, morango, tangeri
na, acerola) auxiliamna absorção dos nutrientes ingeridos nesta
refeição. No caso dos carboidratos, deve-se preferir os integrais

.

(pão, arroz, cereais) e aumentar o consumo de água durante o

dia, evitando ingerir líquidos durante as refeições.
Lembrando também que os hábitos de uma alimentação

saudável, deve ser iniciado na infâricia, onde começamos a

ter nossas preferências alimentares e neste caso os pais tem
grande responsabilidade. Para finalizar, ressalto que todos os

alimentos podem ser consumidos, porém com moderação e

a preferência deve estar sempre voltada para os alimentos
naturais. Dicas importantes para preservar a saúde do seu

coração: diga não à obesidade e controle seu peso; meça a

sua pressão arterial e consulte o seumédico periodicamente;
diga não ao Fumo e ao sedentarismo; verifique a quantidade
de sal nos rótulos dos Alimentos e evite o estresse e escolha
uma alimentação saudável.

IONARA !..AIZ VERDIN CAMARGO, NOTf!lC!OI\!l:!>IA DO SE:!>! li: REPRESEN·
TANTE DO 1I1(II:n.EO DAS W.JrRWJON!SiAS DE .1ARAGOÁ no SUL E

�,:' Os textos pa'ra esta coluna deverão ter no maximo tODD caracteres e 'p�d_em ;,��!:
;"'enviados.-·para o' e-mail redacao@ocorreiodopovo.com.br. ou' por. carta pelra' a'
:.)' Rua Procópió Gomes de Oliveira; 246, CEP ,89251·200, ex. Postal 18. É obrigatório'
r:"informar nome completo. profissão, ,/CPF:e *, telefone (* não serão publicados):�� � �..,.

• v�.. ,_-' .' ,�. -
v , '.""

Como acontece em anos anteriores,
6 nosso evento é aberto à comunidade
em geral. Fazemos questão de receber
não apenas os moradores de Jaraguá do
Sul, mas de toda a nossa microrregião,
pois aUNERJ tem um vínculomuito for
te especialmente com o Norte/Nordeste
catarinense. O que nos deixa muito sa

tisfeitos, porque temos a consciência de
que esse relacionamento é o pilar que
tem motivado para a missão â. que se

destina o Centro Universitário.
.

Portanto, agende uma visita ao cam

pus. da UNERJ e vivencie ao lado de
milhares de' estudantes momentos de
conhecimento e de integração. Traga'
sua sugestão e nos ajude a fazer com
que este projeto se torne ainda melhor,
como referência para a educação.
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FALA Aí!

"Todo mulher
é chato e todo
homem é bobo."

PEDRO BIAL, APRESENTADOR
DA GLOBO, sobre os que
participam do Big Brother.

" É possível
reduzir (alguns

impostos) no futu roo "
OTACíuo KARTAXO, secretário
adjunto da Receita Federal, depois
de novo recorde na arrecadação de

impostos em agosto.

"Metade fico voando, o
outro fazendo cero�"

PAULO MALUF (PP-SP), DEPUTADO
FEDERAL, comparando Brasília a uma

colméia de abelhas.

PESQUISA
Democrotas têm pronto poro divulgação
uma pesquiso avaliando o desempenho
do candidato Cecília Konel!. Porém, vai de
pender do Justiça Eleitoral já que o PT, do
candidato Dionei do Silvo, tento impugnar
o divulgação dos números. É possível que
neste final de semana soia o veredicto.

INCOERÊNCIA
No propagando institucional veiculado no

tevê o Superior Tribunal Eleitoral estimu
lo o eleitor o ir às umas poro escolher os
prefeitos e vereadores mais competentes,
pelo bem dos cidades. E, 00 mesmo tempo,
ensino o eleitor o votar em bronco.

.

Momentos da campan,ha
o que dizem os candidatos à Prefeitura de Jaraguá do Sul. CECILIA KO
NElL (OEM): "Eu dei um posso o frente porque o povo quer, é o povo
que está pedindo, não uma ou duas pessoas." DIONEI DA SILVA (PT): "No
eleição passado o coligação que ganhou o eleição lançou boato de que
tínhamos renunciado. E, pelo ausência do nosso povo nos ruas, cuidando
mais do fiscalização dos urnas, os pessoas acabaram acreditando." MOACIR
BERTOLDI (PMDB): "Agora faltam médicos? Fizemos um concurso público,
aprovando 45 médicos e ficaram dois. Aí, jogar p Moacir Bertoldi no cova

dos leões é fáciL" LUIS CARLOS ANDRADE (PTC): "E difícil (falto de dinheiro
poro o componho). Eu não tenho essa possibilidade, só que isso tem
um lodo bom: ninguém vai poder se meter no Prefeitura se o povo me

escolher."

NO ALVO
Em todo o suo vida, Pelé se negou
o fazer propagando de bebidos
alcoólicos e cigarros. Mos nunca

se furtou o abocanhar ricos cachês
recomendando pomadas, compri
midos anestésicos e fortificantes
milagrosos, estimulando milhões
de pessoas à auto-medicação. O
senador Osmar Dias (PDT-PR) quer
por um fim o isso. E propõe o mu

dança do frase "consulte um mé
dico se os sintomas persistirem"

. poro "consulte um médico antes
de consumir qualquer medica
mento." Aplausos poro o senador.

QUALIDADES
No quesito competência, pelo visto o

. dúvida é só do eleitor, porque todos
os quatro candidatos o prefeito e vice
se acham extremamente preparados
poro governar o cidade e dizem isso
no propagando eleitoral que distri
buem. Entre eles, só três, incluindo
os candidatos o vice, têm p.assagem
pelo Prefeitura do terceiro maior
pólo econômico de Santo Catarina,
ocupando o chefio do Executivo ou

secretarias.

RECURSOS
Orçamento compartilhado, participati
vo ou o nome que queiram dor está nos

propostos dos quatro candidatos o pre
feito de Jaraguá: Em tese, isso significo
dizer que boa porte dos investimentos
em obras, por exemplo, ocorrerá por
decisão dos moradores de bairros, ele
gendo os nrioridades que entenderem
como mais urgentes. No prático, é ver
poro crer. Com o orçamento do Estado
isso também é feito há anos. E fico no

teoria, sempre.

_111-
Saint Sebastian

F L A T

(47) 3275-7500
www.saintsebastian.com.br
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COEFICIENTE ELEITORAL

JARAGUÁ DO SUL

Se na eleição para prefeito
. vence quem for o mais votado,
o mesmo não se pode dizer do
vereador. Na disputa pelas vagas
na Câmara, o sistema utilizado é
o proporcional, onde além dos
votos que o candidato recebe, é
levado em conta o número de
vagas na Câmara, o partido e a

coligação da qual faz parte.
Nesse complicado cálculo, o

primeiro passo é chegar ao coefi
ciente ou quociente eleitoral. Ele se

. obtém diminuindo do total de elei
tores aqueles que faltaram (as abs-

c tençôes] e os que votaram em bran
co e nulo. O resultado são os votos
válidos. O próximo passo é dividir
os votos válidos pelo número de
cadeiras da Câmara de Vereado
res. Este é o coeficiente eleitoral.

O partido que não atingir este
índice não pode receber nenhu
ma cadeira. Na prática, sígnífica

. que um vereador pode ser mais
votado que outro que for eleito
e mesmo assim ficar de fora da
Câmara. Foi o que aconteceu nas
eleições de 2004 em Jaraguá do
Sul, quando alguns candidatos
derrotados receberam um núme-

ro de votos superior ao de adver
sários vitoriosos .

O último pleito também ser

ve de exemplo paramostrar a im
portância da coligação e do lança
mento de diversas candidaturas.
:E que para se chegar ao número

.

de vagas que cada partido terá na
Câmara, o total de votos dos can
didatos da coligação é dividido
pelo coeficiente eleitoral. Histo
ricamente, nenhum vereador da

.

cidade atingiu sozinho o coefi
ciente eleitoral, que em 2004 foi
de 6495, quase o dobro dos votos
do vereadormais votado.

As vagas que não forem pre
enchidas pelo coeficiente eleito
ral sãopreenchidas através deum
outro cálculo, conhecido como o

demaiores médias. O total de vo
tos de cada partido é dividido pe
las cadeiras que ele obteve mais

. uma. Depois da divisão, os que
ficarem com as maiores médias

elegem a próxima cadeira. Só

poderão concorrer à distribuição
das sobras das vagas os partidos
e coligações que tiverem obtido
coeficiente eleitoral

CAROLINA TOJVIASEW

POLíTICA----------

As contas para ser elei-to vereador
Ser o candidato mais votado nem sempre é suficiente na disputa proporcional

SAIBA QUE:
• Se você anulo ou voto em

bronco seu voto não tem nenhu
ma serventia no distribuição dos
cadeiras.

• se você voto em um deter
minado candidato. este será so

mado 00 de outros candidatos do
mesmo partido ou coligação.

• Se você voto no legenda,
seu voto é somado aos votos dos
candidatos que pertencem àque
la legenda. Coso o partido esteja
coligado, entram no conto os votos
dos candidatos e o voto de legenda
de oútros partidos.

• Se o partido que você
votou não atingir o quociente
eleitoral, ele não pode receber
nenhuma cadeira.

• Você pode votar em um

candidato que recebeu muitos
votos e ele pode não se eleger;
enquanto outro com muito me

nos votos é eleito.

O
o
o
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5
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A partir de hoje, sem uso de bandeiras
Coligaçõ�s entram em acordo após reclamações feitas à Justiça Eleitoral
JARAGUÁ DO SUL

OS casos de perturbação de

sossego através da campanha
com o uso de bandeiras na via

pública levaram a Justiça Eleito
ral a convocar uma reunião com

os representantes dos partidos
políticos e coligações, aberta
também à imprensa, na tarde de
ontem. Os participantes entra
ram num acordo e aceitar cessar
a partir de hoje o uso de bandei
ras em esquinas e sinaleiras, de
forma estática, ao longo do dia,
com exceção de carreatas, passe- Promotor e juíza alertaram represententes sobre os casos de perturbação'
atas e conúcios.

Segundo a juíza eleitoral
Eliane Alfredo Cardoso Luiz, de
quinta até ontem forani cerca de
,20 reclamações relacionadas a

barulhos e arruaças de pessoas
contratadas pelos partidos e coli

gações para fazer campanha com
bandeiras. Ela também informou

que umaviatura policial foi fixa
da D JS locais, mas que as recla

mações persistiram.

Ex-deputado passa bem
o ex-deputado federal e médico neurologista Vicente Caropreso deixou o

hospital e está em coso, onde se recupera de uma cirurgia feita no tarde de quin
to-feira. Diferente do divulgado, ele foi vítima de angina, e não de um infarto.

Jaraguó com mais lazer, arte e

cultura só com Plano municipal
de Cultura. 'sso vai acontecer
quando tivermos um vereador

comprometido com a

órea culturol.

Cassuli

Cassuli Advogados Assoe
Rua Donalda Gehring, 135' F

"
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ELEiÇÃO ENTRA NA RETA DECISIVA
o Correio do Povo apresenta perfil dos candidatos a prefeito na região

.Á uma seroarra do dia decisivo das eleições,
O Correió do Povo relembra atrajetória .dos·;'can
dídatçs' Hkprefeito nas cidades de Corupá,.iGua-

râmirim, Massaranduba e Schroeder. A. idéia é

a;uaaJ!flàs eleitores do Vale na análise do, pedil
de' Gad� um dos COIl.correntes e cOlltribu,if para

a escolha que pode melhorar o futuro €la região.
A aprese1:1ta�� dos candidatos aparece em or-

dem al£abiHica. ÓEBORA v9LPI

CONRAOO MÜlLER (PP)
COLIGAÇÃO: A forço do povo
NOME/NÚMERO NA URNA: Coni / 11

IDADE: 53 anos

NATURALIDADE: Corupá
ESTADO CIVIL: Casado
CÔNJUGE: Mario Bernodete Komar Müller

FILHOS: 3

FORMAÇÃO: segundo grau
VIDA PÚBLICA: atual prefeito, três vezes vereador
e presidente do Câmara (entre 1996 e 1998).

FELIPE VOIGT (PP)
COLIGAÇÃO: Unidos por Schroeder
NOME/NÚMERO NA URNA: Felipe Voigt /11
IDADE: 51 anos

NATURALIDADE: Schroeder
ESTADO CIVIL: Casado -

CÔNJUGE: Érico Voigt
FILHOS: 5

FORMAÇÃO: primeiro grau
VIDA PÚBLICA: atual prefeito de Schroeder,
duas vezes vereador (1992 e 2000).
OUTRAS CANDIDATURAS: candidato como vice-prefeito (1996).

LUIS CARLOS TAMANINI (PMOB)
COLlGAÇÃO:Vivo Corupá
NOME/ NÚMERO NA URNA: Tomonini / 15
IDADE: 49 anos

NATURALIDADE: Corupá
ESTADO CIVIL: Separado
FILHOS: 3

FORMAÇÃO: Técnico em Contabilidade e

Técnico em Eletromecânico

VI�A PÚBLICA: duas vezes vereador (1989 e 1996), duas vezes pre
feito (1997 o 2000 e 2001 o 2004), presidente do Câmara (1993)
e secretário de obras (1995).

'

OSNILDO KONHl (PSOl)
SEM COLIGAÇÃO
NOME/ NÚMERO NA URNA: Osnildo Konell

(Konell)/50
- IDADE: 39 anos

NATURALIDADE: Schroeder
ESTADO CIVil: Casado .r

CÔNJUGE: Mario Konell
FILHOS: 2

FORMAÇÃO: segundo grau
OUTRAS CANDIDATURAS: candidato o vereador (2004)

EVALDO JUNCKES (PT)
COLIGAÇÃO: Renovo Guoromirim
NOME/ NÚMERO NA URNA: Pupo/13
IDADE: 48 anos.

NATURALIDADE: Guoromirim
ESTADO CIVIL: Casado
CÔNJUGE: Rito Cristofolini Junckes
FILHOS: 4

FORMAÇÃO: acadêmico de Direito (Fomeg)
VIDA PÚBLICA: duas vezes vereador e atual presidente
do Câmara de Vereadores.
OUTRAS CANDIDATURAS: candidato o vereador (1992)
e candidato o deputado estadual (2006)

LAURO FROHLICH (OEM)
COLIGAÇÃO: Pro frente Guoromirim
NOME/ NÚMERO NA URNA: Louro / 25
IDADE: 54 anos

NATURALIDADE: Guoromirim
ESTADO CIVIL: Casado
CÔNJUGE: Roseli Frohlich
FILHOS: 4

FORMAÇÃO:,superior incompleto (Administração e Marketing)
VIDA PÚBLICA: vereador (1992), secretário de obras, vio'ção e sa

neamento básico e secretário munlclpnl de agricultura, pecuária
e meio ambiente. Também foi líder comunitário o frente de as

sociações, igrejas esíndíeetcs.
OUTRAS CANDIDATURAS: candidato o prefeito (1996).

IDADE: 47 anos

ALMIR
TREVISANI (OEM)
SEM COLIGAÇÃO
NOME! NÚMERO NA URNA:

Oueijinho/25

MÁRIO FERNANDO
REINKE (PSOB)
COLIGAÇÃO: Crescendo
com seriedade
NOME! NÚMERO NKURNA:

Fernando Reinke/45
IDADE: 51 anos

NATURALIDADE: Mossorondubo
ESTADO CIVIL: Co-sodo
CÔNJUGE: Suzone Elisa Froehlich Filhos: 3

FORMAÇÃO: Ciências Exatos (FURB)
VIDA PÚBLICA: duas vezes vice-prefeito (2000
e 2004), suplente do vereador Dorato Petri (in
memorion) e líder comunitário em entidades
artísticas e religiosos.
OUTRAS CANDIDATURAS: candidato a

vereador (1996)

OOENIR
OERETTI (PP)
COLIGAÇÃO:
Mossorondubo Progresso

,

e Trabalhá

NOME/ NÚMERO NA URNA: Odenir
Deretti/ll
IDADE: 50 anos

NATURALIDADE: Mossarondubo
ESTADO CIVil: Casado
FILHOS: 2
VIDA PÚBLICA: prefeito (1993) e
secretário de Transportes e Obras

(1997).
OUTRAS CANDIDATURAS: candidato

oprefeito (2000 e 2004)

NILSON BYLAAROT (PMOB)
COLIGAÇÃO: A hora do mudança
NOME! NÚMERO NA URNA: Nilson ByloordV15
IDADE: 45 anos

. NATURALIDADE: êuarumlrlm
ESTADO CIVIL: casado
FILHOS: 2

FORMAÇÃO: curso superior incompleto (Ciências Contábeis)
VIDA PÚBLICA: duas vezes vereador (1988 e 1992) -e uma vez presi
dente do Câmara. Também atuou como chefe do agência regional
do Cason e secretário municipal de saúde, bem-estar social, esporte,
_cultura e turismo. Foi, ainda, diretor do Hospital Municipal Santo
Antônio, secretário adjunto do Secretario de Desenvolvimento Regio
nal (SDR) de Joraguá do Sul, diretor do SDR e diretor de articulação
regional do Secretario de Estado do Infra-estruturo.

_

OUTRAS CANDIDATURAS: candidato o prefeito (2004).

NATURALIDADE: Mossorondubo
ESTADO CIVIL: Casado
CÔNJUGE: Rosileo Rode Trevisoni
FILHOS: 2

FORMAÇÃO: Técnico em contabilidade
VIDA PÚBLICA: três vezes vereador (1996,
2000 e 2004) e uma vez presidente do Câ
mara. Também foi secretário do Junto de

Serviço Mi,litor, secretário do Câmara, líder
comunitário e presidente dos Bombeiros
Voluntários de Mossaronduba.
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ESPECIAl----------

TENSÃO PRÉ-VESTIBULAR-�

Preparação para o teste altera rotina dos estudantes
JARAGUÁ DO SUL

Ansiedade, dúvidas e in

segurança. Sentimentos que
afloram a pele dos estudan
tes diante do turbilhão de
informações comum ao perí
odo pré-vestibular. O tempo
de mudanças e decisões fica
ainda mais difícil quando se

tem pela frente altos índices
de concorrência. No curso de
medicina da UFSC (Universi
dade Federal de Santa Cata

rina), por exemplo, são 4.074
inscritos disputando cem va

gas. Um índice de 40,74 con

correntes/vaga.
'RennanBertoldi, 17 anos, é

um dos estudantes que sonha
com uma boa posição nesse

ranking. Consciente do grau
de dificuldade do exame se

letivo, ele diz que se prepara
para a prova desde o início do

, ano. "Estudo pelo menos uma

hora por dia em casa", afirma
Rennan que além de freqüen
tar o ensino médio regular em
uma escola particular de Jara
guá do Sul, faz cursinho pré-

vestibular todas as noites.
Essa maratona em cima

dos livros faz com que os ado
lescentes alterem a própria
rotina. Lucas Ritzmann Engel,
17 anos, abriu mão dos trei
nos de basquete para poder se
dedicar aos estudos. "É difícil
conciliar o tempo. Parei de ir
às festas também", conta o ga
roto que sempre sonhou em

cursar Direito.
.

Para os especialistas, essa

ansiedade é comum e os es

forços devem mesmo ser in
tensificados neste momento

estratégico. "O pré-vestibulan
do precisa dobrar as horas de
estudo. Indicamos quatro ho
raspor dia em casa, incluindo
a resolução de exercícios. E
um sonho que eles têm e em

muitas universidades só es

tudando para entrar", 'afirma
a professora de literatura Ro
sicler Schuster, que também
é coordenadora de cursinho

pré-vestibular.

DEBORA VOLPI

'DICA É REVISAR CONTEÚDOS
A professorq, Rosider Schuster) que há 18

,

apos trabalha. com .curs�? pré-v�stib��, explica que este, tipo g� Gtifsoiserve C��OHlÍIla
revisão, cio -que já foipassa� qo C:? Ensino

;t:4édio. T8ll,lbém é comum � r ção de símu-
Iàdos baseados em provas de vestíbúlares ante

r!ore,�. Já as aulas preçisam ser em c1!ma tlescon-
traídq, p��s �car�� d '

os é grande.
Para '�l1eny.nãb' te

'Il)Il pré-vestibUléll,'ii'a
"'gim um porn material
IIibase para os estudos: Quem es a:mais

longe dos bancos escblru:y� precisa de uma reVi.}·
são aindamaj.s aprofundada. E

"O aluno deve procurar urpa boa apostila �e
ensinomédio e trabalhar fccado em cima doma
têrial didático, mas éimportante que ó material
seja atualizado", sugere. Ainda de .acordo com

a professora, resolver exercícios das apostilas e

treinar a redação podêmstrazer mais.segurança
para o dia do teste.

Já a dica para encarar a temidaprova âe,reda
-çãd"é ficar atento aos ternas da atualidaçle lend�
j?�gl. "O �uno. pfyq!pa ter domínio de t�€Dic.á
fexfual e ter opiniãó fOrmada", diz. ,

..

s "

"1\ Boa'a1lln$ptàÇão, diScin�;ejÍrlanter as..

horaS

:l�árps de•.sonp, pelom�nosoi\?" �bé� s�g a,ti,

'-iírae� quepo€}.em,.garantlr a trân,�Uili.dflae fiest1iIWf&eiffurbúlenta •• "ESte é um momento estratégico?
�ndE1.;éR�ciso abi'ir maó.�e algumas �oisas ara

<ucan.çar o obj�tivo final",�sm;p.e aespê
fii0:-'

- - -

'"

,�;"

Lucas abriu mõo dos treinos de basquete para lntensltíenr os estudos. O sonho dele é cursar Direito

Primeiro lugar no curso de
veterinária da Udesc, Marthin quer
se dedicar à pesquisa

ESFORÇO RECOMPENSADO
Marthin Raboch Lempek. 21 anos, respim de Marthin mudou eômpletamente. Hoje, ele

com alívio após ter se destacodo em um dos mora em Lages, no planalto serrano ,cotari-
vestibulares mais difíceis do Estado. Primeiro nense, divide umà cosa com quatro colegas e

colocodo em medicina yeterirrária, na Udesc, o aprendeu coisas simples como "lavar roupa,
estudante relembm a maratona vivida no ano por exemplo". O estudante, que também fez
anterior ao teste. "Fazia cursinho e estudava vestibular para medicina humana, e chegou a

em cosa. Eram no mínimo, seis horas diárias cursar durante um ano ano, diz ter descoberto
de estudo e resolvia 120 exercícios por dia", a realização profissional. "Hoje, façoestágio
conta. Não havia tempo disponível para festas em biologia molecular. Quero seguir nesta

o e via televisã(l só mesmo para acompanhar as • área de pesquisa". Para quem vive a ansie-
.

notícias. "Também lia revista, pelo menos duas dade do período, pré-vestibulat o veterano em

por semana, pam se preparar para a prova de testes sugere: "E tempo de largar as festas e

redação. Tudo era para o vestibular Eu não ti- se voltar para os estudos. Tem que revisar os
nha vida", brinco. assuntos para garantir um bom vestibular Vale

Tanto esforço foi recompensado. E a vida a pena porque se não estudar não entra".
,
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O Correio do Povo: É comwn a ansiedade neste

período pré-vestibular?
Ivone Karsten: É muito comum O jovem ser toma

do de ansiedade e insegurança no momento de es

colher a profissão, já que a intenção normalmente é
exercer essa profissão para o resto da vida ou, pelo
menos, por um bom tempo. Parte desta ansiedade
se dá às opções de cursos e carreiras a seguir. O jo
vem fica emmeio a uma série de escolhas possíveis
e ao olhar para si mesmo parece ter alguma iden
tificação com cada uma. E é freqüente vermos jo
vens interessados em extremos, ou seja, aomesmo
tempo em que pensa em cursar Engenharia se vê
interessado emMedicina.

.

OCP: Como a família pode ajudar nesse processo,
sem impor ou pressionar os jovens?
IK: Em diversos casos a ansiedade está mais nos

pais do que nos jovens. Mas tudo tem que estar
focado no interesse do estudante. Ele se agrada
em seguir a carreira do pai ou de alguém da famí
lia? Ótimo. Porque não? Mas se não tiver identifi
cação com a área, esqueça, porque será frustran
te. O que importa é que a pessoa fique feliz com

a escolha. Podemos vir a gostar de certas coisas

que a princípio não p.ercebemos? Sim, claro, nos
sos interesses se ampliam e se modificam. Em
muitos casos, vale a, pena concluir o ensino mé
dio em conjunto com um curso técnico e partir
para o mercado de trabalho. Após um tempo, a
escolha fica mais clara. Porque essa loucura que
é imposta ao jovem, de terminar o ensino médio
e já ir para a Faculdade? Com isso, as empresas
perdem enormes potenciais, porque cargos como
torneiro, modelista, prograinador, costureira, en
tre outros, vão sendo desconsiderados pelos jo
vens, mas são carreiraS ínteressantíssimas.

OCP: Como controlar a ansiedade?
'IK: A ansiedade bloqueia o pensamento e trava a

real percepção da realidade, do que é o seumaior
interesse ou até vocação. Então, controle a sua

. expectativa. Faça uma reflexão interna calma e

ponderada, analítica e não de cobrança. Avalie,
verifique o que realmente é importante para
você. Só a clareza de pensamento poderá ajudar
nessa decisão. OCP: Que profissões você definiria como tendên

- cias para o futuro? E na nossa região, o que o mer
OCP: O que deve ser levado em conta na hora de cado maisdemanda?

optar por um curso? IK: Nossa região é de uma variedade de opções de
IK: Sugerimos que o candidato atente aos seus in- trabalho impressionante. Há oportunidades para
teresses, gostos, habilidades, sim, mas também todo tipo de áreas, ramos e especialidades. O que
procure orientação. Não recomendamos os testes o mercado quer, no entanto, são profissionais
vocacionais sem acompanhamento, pois tendem realmente qualificados. Mercado saturado? Sern
a confundir mais do que ajudar. Temos verifica- pre há oportunidade' para o talento especial. E .

do como ajuda interessante a "Análise de Perfil, isso passa, não só pela questão técnica em si, mas.
aplicada e acompanhada por psicólogo, pois esta pelas características comportamentais que tem

vai mostrar não só interesses e inclinações, mas sido a grande busca das organizações. Além dis
as competências necessárias para determinados so, há inúmeras oportunidades nas empresas em
cursos. Isso tem sido de grande valia para estu- áreas técnicas e produtivas que são sim, grande
dantes e pais. opções de carreira.

.
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ATENÇÃO AOS PRAZOS:
II UFSC (FLORIANÓPOLIS)
Vagas: 4.571
Cursos: 70

Inscrições: até 9/10
Vestibular: 7, 8 e 9/12
Como se inscrever: somente via internet
Outras informações: www.vestibular2009.ufsc.br

• UDESC (CAMPUS DE JOINVILLE)
VagaS: 320
Cursos: 8

Inscrições: até 5/10
Taxa: R$ 65
Como se inscrever: somente via internet
Outras informações: www.vestibular.udesc.br

• UNERJ (JARAGUÁ DO SUL)
Vagas:610
Cursos: 11

Inscrições: a partir de 6/10
Vestibular: 23/11
Taxa: R$ 55

-

Outras informações: www.acafe.org.br

• FACULDADE JANGADA (JARAGUÁ DO SUL)
Vagas:280
Cursos: 3

Inscrições: a partir de 6/10
Vestibular: dezembro (data a definir)
Outras informações: wwwfaculdadejangada.com.br

• FAMEG/UNIASSELVI (GUARAMIRIM)
Inscrições: a partir de 13/10
Vestibular: novembroídata a definir)

. Outras informações: wwwJameg.edu.br

,II FATEJ/ANHANGUERA UARAGUÁ DO SUL)
Vagas: 960

.

Cursos: 8

Inscrições: até 31/10 (pela internet)
Vestibular: 9/11
Taxa: R$15 (até dia 11/10), R$ 25 (12/10 a 26/10) ou R$ 35
Outras informações: wwwJatej.com.br

• CEPEG (JARAGUÁ DO SUL)
Vagas: 175
Inscrições: a partir de 24/11
Taxa: R$ 20

.

Não há vestibular, o candidato precisa apenas ter
concluído ou estar cursando o Ensino Médio.
Outras informações: www.cepeg.org.br

• CEFET (JARAGUÁ DO SUL)
Vagas: 224
Cursos: 7

Inscrições: até 13/11
Vestibular: 14/12
Taxa: R$18
Outras informações: www.cefetsc.edu.br·

,..,

NAOPERCA
*0 Correio do Povo publica na primeira

quinzena de outubro o Guia do Vestibulando '

com informações variadas sobre o mundo
acadêmico e o mercado de trabalho.
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Tragédia por falta de sinalização
Motociclista não vê lombada, perde o controle e bate contra um muro

J! I 1
I

JARAGUÁ DO SUL

A falta de sinalização de
uma lombada .nova na Rua Pas
tor Alberto Schneider, em fren
te à EscolaMunicipalGertrudes
Milbratz, foi um dos fatores que
colaboraram para a morte da
chefe de almoxarifado Andréia
Pereira, 27 anos, na quinta-feira
(24). De acordo com testemu
nhas a motociclista não perce
beu a obra reivindicada pelo
presidente da associação de
moradores no dia 22 e instalada'
na manhã do dia do acidente.
Andréia perdeu o controle da
moto fi} se chocou contra um

muro de uma residência vizi
nha à escola. Foi atendida, mas
morreu no hospital.

CláudioPereira, pai davítima,
não se conforma com a situação
e está tomando as providências
necessárias para entrar com uma

ação contra a Prefeitura. "Bota
ram aquela coisa sem avisar nin

guém... eu tenho que pagar tudo

rrtIe eles cobram e eles não fazem
.

o trabalho deles direito", falou
emocionado ontem durante o ve
lório. De acordo com o secretário
de Urbanismo, Alberto JoãoMar-

catto, e funcionários da secreta
ria de Obras, as placas verticais

.

de sinalização foram instaladas
por voltas das 10h,mas a pintura
na lombada não foi feita devido
ao mau tempo. Com relação ao .

possível. processo, Marcatto diz

que irá colaborar com as inves

tigações necessárias e aguardar
o laudo de especialistas para se

declarai.
'

O funcionário da empresa In
frasul, Agenor Silvério, uma das
testemunhas do acidente, de
clarou que a motociclista estava

acima da velocidade permitida
na via, informação corroborada

pelo garoto de 14 anos Jean Car
los Kreis, estudante que passava
pelo local na hora do acidente.
Cláudia Soares da Silva, morado
ra da casa ao lado da escola e pri
meira pessoa a socorrer a vítima,
confirma a instalação das placas
verticais, mas concorda que sem

a pintura os motoristas não con

seguem visualizar a lombada. No
mesmo dia outro motociclista se

acidentou com ferimentos leves
no mesmo local.

FREDERICO CARVALHO

FESTA DE AMIGOS

·CORUPÁ FAZ SUA 4° STAMMTISCH
A partir dos 10h, o Avenida Getúlio Vargas se enche de alegria

durante o realização dn 40 Stammtisch de Corupó. Quase 40 grupos
participam do festa que, de acordo com o presidente do comissão or

ganizadoro do evento e diretor Social do Lions municipal, Jaime Albano
Melchert, deve ter uma circulação de sete mil pessoas até às 17h, quan
do oficialmente termina o celebração.

I
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Pai desolado promete tomar providências legais contra o municípl0 que não pintou lombada na Alberto Schneider

Ruralistas devem declarar
'ITR até o final de setembro

Terça-feira é o último dia

para as pessoas físicas e jurí-
.

dicas proprietárias rurais apre
sentarem a declaração do ITR

(Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural).

Aquele que não entregar a

documentação através da in
ternet ou disquete - nas agên-'
cias do Banco do Brasil e da
Caixa Econômica - até o pró
ximo dia 30 pagará uma multa
de 1% ao mês, calculada sobre
o total do imposto devido, não
sendo inferior a R$ 50. Caso
o proprietário seja' isento ou

o imóvel imune à cobrança a

multa iguala-se ao valor míni
mo de R$ 50.

Em Corupá o proprietário
rural pode dirigir-se à Secre

.taria de Municipal de Agrí
cultura e Meio Ambiente mu

nido de RG, CPF, declaração
anterior de ITR e escritura do
imóvel. Em caso dé compra

ou venda de terreno, deve-se
levar as novas escrituras e o

Certificado de Cadastro. do
Imóvel Rural (CCIR).

Schroeder e Guararríirim
contam com o apoio do Sindi
cato dos Trabalhadores Rurais
das duas localidades, que de
vem ser procurados pelos inte
ressados. Em Schroeder - onde
mais . informações podem ser

obtidas pelo (47) 3374-1246 - já
foram recebidas 250 declara
ções e, de acordo com a secretá
ria do sindicato, Diva Strelow,
até a semana que vem devem

. ser entregues outras 150.
.

No município de Guarami
rim o contato deve ser realiza
do com a auxiliar de escritório
do sindicato da região, Juliana
Anacleto Pscheidt, no telefo
ne' 3373-0070. Quem preferir
pode procurar empresas de
contabilidade que realizam
este tipo de serviço.

Tochas e castiçais manti
veram a animação dos pares
e restaurantes de Jaraguá do
Sul durante o apagão da noite
de quinta-feira, por volta das
21h30min. Um gato subiu no

transformador da' subestação
da Celesc provocando curte
e deixando cerca de 70% da
cidade sem luz por cerca de
50 minutos.

.-

De acordo com. o Diretor
da Celesc em Jaraguá do Sul,
LuizMelro, à demora no aten

dimento ocorreu pelo muni
cípio depender do Centro de

Operações de' Joinville, que
atende a Macro Região Nor
deste. Ele co;rnpleta afirmando
que problemas com animais
na rede são corriqueiros, prin
cípalmente com os joões-de
barro, que por lei não podem
ser removidos depois que
constroem seu ninho; O últi
mo registro de acontecirriento
semelhante foi em 2007.
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SEU FILHO

ç
Adjetivos nada elogiosos que acompanham a

vida de um disléxico adoecem a auto-estima
Burro, lerdo, preguiçoso,

incompetente, são alguns de
les. Definida como um distúr
bio de aprendizagem na área
da leitura, escrita e soletra
ção, a dislexia tem alta incí
dência nas salas de aula. Pes

quisas realizadas em vários

países mostram que entre 5%
e 17% da população mundial
é disléxica.

A síndrome não é o re

sultado de má alfabetização,
desatenção, desmotivação,
condição socioeconômica ou

baixa inteligência. É'uma con

dição hereditária de caráter

genético; que apresenta ainda

alterações no padrão neuroló

gico. "O diagnóstico deve ser

feito por uma equipe multi

díscípíínar, corn . psicólogos,
I,' pedagogos e foneaudiólogos",

explica Rosemari Mello, presi
.! dente da Associação Brasileira

de Dislexia.
Os sinais mais evidentes

)
. do problema são a dificulda:de

."- na leitura, escrita e na alfabe
. :·Jização. "Isso te-m graus, mas'

-

é comum a pecha de preguí
.. çoso, de vagabundo. Imagina
como fica a cabeça da criança
em uma .turma em que todos
estão lendo e escrevendo e ela

não? É só' preguiçar O alvo'
_

mais prejudicado é a auto-esti-
----------""""'-.-

,;
.
ina e é o que provoca a evasão

� escolar, leva ao caminho das
r

drogas, da marginalidade ou à
.

depressão", -analisa, "Há pes
quisas na Inglaterra'segundo'"

as quais 50% dos encarcera-

dos são disléxicos. Se for feito
um levantamento. semelhante

.

no Brasil, provavelmente dará
.

um número grande", acredita
Rosemari, que se descobriu

Professores e pais devem estar atentos para sinais de dificuldades

dísléxíca aos 37 anos,ao levar
o filho à ABD para tratamento.
'Até aquelemomento, eu min
ca tinha lido um livro inteiro
e já havia descartado comple
tamente a idéia de fazer facul
dade."

A trajetória de Rosemari,
que fez supletivo, prestou ves-

tibular e está no quarto ano de
Psicologia, mostra que a disle
xia exige treinamento. "É uma

questão de adaptação, é preci
so ensinar uma forma diferen
te de aprender."

A maior procura por diag
nósticos ocorre entre crianças
de 5 a 16 anos.

O CORREIO DO POVODSABADO, 27 DE SETEMBRO DE 2008

Para Vereadora:

"Sempre ao seu lado"
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SINAIS NA PRÉ-ESCOLA
*A dlslerín é definida como um transtorno de aprendizagem no área do
leitura, escrita e soletração, mas não é resultado de má alfabetização,

.

desatenção, desmotivação ou baixo inteligência. Como saber, então, se a

criança deve ou não ser eneemlnhade para um diagnóstico? A escola cos

tuma ser o local em que os sinais de alerta ficam mais evidentes e mudam
a cada fase. No pré-escola, fique atento aos seguintes sintomas:
• Imaturidade no trato com outras crianças.
• Fraco desenvolvimento do atenção.
• Atraso no desenvolvimento da fala e do linguagem.
• Atraso no desenvolvimento visual. -

• Dificuldade em aprender rimas e canções.
• Fraco desenvolvir:nento do coordenação motora.
• Dificuldade com quebra-cabeças.
• Falta de interesse por livros impressos.

SINAIS NA IDADE ESCOLAR
Nesta fase, se o criança continua apresentando alguns ou vários des sinto
mas o seguir, é necessário um diagnóstico.
• Dificuldade na aquisição e automação da leitura e escrito.
• Pobre conhecimento de rimo (sons iguais no final das palavras) e alite-
ração (sons iguais no início dos palavras).

• Desatenção e dispersão.
• Dificuldade em copiar de livros ou da lousa.
• -Dificuldadé no coordenilção motora fino (desenho, pintura, etc.) e/ou.
grosso (ginástica, danço, etc.).

• Desorganização geral, podemos citar os constantes atrasos no entrego
de trabalhos escolares.

• Dificuldades visuais. Como exemplo podemos perceber com certo im
pacto edescrdem dos trabalhos no papel e a própria postura da cabeça
00 escrever.

.

• Confusão entre direito e esquerdo.
• Dificuldade em manusear mapas, dicionários, listas telefônicos, etc.
• Vocabulário pobre, com sentençasturtas e imaturos ou sentenças longas
evagas.

• Dificuldade na memória de curto prazo, como instruções, recados, etc.
• Dificuldade em decorar seqüências, como meses do ano, alfabeto, etc.

.

• Dificuldade no matemática e também no desenho geométrico.
-

• Problemas de conduta como: retração, timidez excessiva, depressão e,
menos comum, mas tumhémpesslrel, tornar-se o 'palhaço' do turma.

• Grande desempenho em provas orais. _

SERViÇO: Associação Brasileira de Dislexia - www.dislexia.org.br.
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CRÔNICA

CARLOS HENRIQUE SCHROEDER, ESCRITÓR

A volta do consultório
sentimental

Eu só queda uma passagem de ônibus,
mas fui surpreendido pela acaso: "Ei, eu leio

. sempre suas crônicas, pô, escreve uma aí pra
quem tá na fossa, pô ...

" Disse o rapaz do ou

tro lado do guichê de passagens. Bom, tudo
o que eu queria na segunda-feira passada era

sentar no ônibus, escutar Radiohead e pensar
no curso que tinha que ministrar (de drama
turgia). Poderia eu ignorar a súplica de um

jovem padecendo de amor? (Com essa o Go- .

ethe se remexeu no túmulo). Como esquecer
os olhos suplicantes do rapaz? "Bah, cara, dói
muito, escreve alguma coisa pra quem tá so

frendo de amor...
" No pouco tempo que con

versamos (separados por um vidro), percebi
que a coisa era séria (pois seus olhos mare

jaram e suas mãos tremeram quando me en

tregou a passagem). Eles se conheceram ali,
no guichê de passagens mesmo, namoraram,
viveram no paraíso, mas a desaprovação dos
pais dela pôs fim ao romànce ( resumiu ele
em poucos segundos). É claro que eu não sou
a pessoa indicada para dar conselhos amoro

sosjacho que ninguém é), meu ramo de atua

ção é literaturae cinema, mas como prometi
(e. costumo cumprir minhas promessas), aqui
está o nobre careca que vos escreve todos os

sábados, dando uma de conselheiro amoroso.

Schroeder: conselheiro amoroso. Era só o que.

me faltava. Vamos aos fatos ... Um: Ele a ama.

Dois: Acho que ele faría qualquer coisa para
tê-la de volta. Três: ele quer ajuda. Certo, até
aí tudo bem, mas e agora? Meus amigos Kr

zysztof Kieslowski e Roland Barthes podem
ajudar. Primeiro passo: doses homeopáticas
da "Trilogia das cores" do polonês Kieslowski
(você encontra fácil nas locadoras da cidade).
O diretor brinca e se diverte com os acasos,
corn destinos marcados para se cruzar, pois a

inevitabilidade existe, embora cada um tenha

que viver a sua própria vida. Os três filmes -

mostram como o amor segue de mãos dadas
com a culpa, com o remorso; com o perdão,
com o sonho, e também com a desilusão.
Saber lidar com esses sentimentos tão con-·

traditórios é uma tarefa árdua, como muito
bem pontua o cineasta. Agora está na hora
de comprar o livro "Fragmentos do discurso
amoroso", do Barthes, filósofo e escritor. Ali
vemos o amor, seus riscos, glórias, seus luga
res-comuns e esquízofrenias, Arrumados as

sim, feito verbetes lúdicos de um dicionário
do amor, à livro tenta extrapolar esse discurso
instaurando o amor pelo viés semiológico da
leitura literária, pela vida, pela imaginação,
pela linguagem que assume vários caminhos.
Talvez, porque, o viés amoroso é o que faz as

pessoas se moverem e acreditarem em algu
ma coisa. Três filmes, um livro e um recado:
no amor e· na guerra vale tudo, mas cada um
acha seu próprio caminho de vencer.

VARIEDADES---------

l- • Cine Shopping 1
• Perigo em Bangkok (leg)
(15h,17, 19h,21h-lodososdias).

•.Cine Sh�pping 2
_

• Space Chimp� Micos po espaço (puP)

"Gato escaldado
tem nove vidasu

12 contos, a maioria vividos de fato pelo
autor. "O homem que roubou Q própria
agência dos correios", com título cute
explicativo; "Não beba água", sobre um

homem que tentou envenenar a esposo; .

"Aos olhos de quem vê", o preferi�o de
Archer, no quorum bonito e famoso joga
dor de futebol do Roma se apaixona por
uma mulher espantosamente rica.

Sàngue negro:
uma obra prima

Daniel Plainview e o filho são caçadores
de petróleo na Califórnia no início do
séc. XX. O desafio de um jovem pastQr, �Ii
Sunday, cuja ambição pessoal é confron
tada por Plainview, dá inicio a uma histó
rica jornada rumo ao abismo da loucura
causada péla corrupção.

NOVELAS'
-

CIRANDA DE PEDRA
Daniel percebe que Virgínia sumiu. Ferdinanda
e Frau Herta trancam Virgínia. Elzinha diz a lou
ra que vai casar com Cícero. Natércio liga paro
Daniel e oferece Virgínia em troca de louro.
loura se revolta. laum diz a Elzinha que tem o

solução pará o seqüestro. Rogério diz a Daniel
que pela lei Natércio é pai de Virgínia. louro
invade a mansão e diz que convocou a imprensa
para acompanhar a soltura de Virginia. louro
diz que vai morar com Daniel: Natércio queimo
os jornais e dá ordens a Ferdinãndo.

TRÊS IRMÃS
Virgínia pede que os moradores preservem o

cidade e a natureza. Violeta acusa o povo de ser

contru o progresso. Pacíficg diz que Violeta jo
gou os pescadores na miséria. Neuza diz o Nél
son que precisa ir a outra cidade fazer exames.
Waldete aconselho Paulinho a esquecer Dora.
Florindo não agüenta o perseguição de Jacaré
e lhe mostro o corto de Sylvie. Valéria seqüestro
Robinho. Suzana vai surfor e suo prancha bate
no de Eros. A prancha de Eros acaba se partindo
nos pedras, poro desespero dele.

A FAVORITA
Zé Bob se aproxima do cativeiro. Donatelo teme

que Zé Bob coloque lora em risco. Zé Bob liga
poro o polícia dando o localização do cativeiro
e entro no coso. Floro ouve Zé Bob e fico ner

voso. A polícia conto o Gonçalo e Irene que Zé
Bob descobriu o cativeiro. Os bandidos prendem
Zé Bob num quarto. Os capangas tentam levar
lora e Floro para outro esconderijo, mas são

impedidos pelo chegado do polícia. Um bandi
do mondo Zé Bob negociar o saído. Dodi vê pela
televisão que zé Bob está no cativeiro.

OS MUTANTES
CAMINHOS DO CORAÇÃO
Jull ordeno que Eric, Telê e Metomorfo levem
Mario poro cela anti-fuga. Os alarmes do labo
ratório tocam e Juli diz que os invasores estão

chegando e que é hora de ir à São Paulo. O
comandante Kídor mondo deixar Mario na cela
e não manter os bebês e elo no mesmo lugar. .

Aquiles encontra Droco e o sacode, mos Draco
não reage. Cris invade o prédio de Gabriela.
Noti imploro que Gabriela o solte. Cris bote na

porto e Noti se esconde. Cris uso seu poder para
abrir o porto e Gabriela tento gonbor tempo.

CHAMAS DA VIDA
Pedro grito poro Antônio tomar cuidado. O carro

de Vilmo o'lQnço sobre Antônio e ele se joga.
Pedro tiro o capuz. Carolina aparece. Vilma ace

lero em direção o Pedro e Antônio, mos freio
00 ver Beatriz e páro ó 'poucos centímetros de

oUngi_-lo. Segurando o cômero Beatriz nôo con

segue ver quem é por causo dos vidros escuros.
Vilma sai. Pedro e Carolina entram no carro e

vão atrós. Antônio e Beatriz vão atrás.' lipe dó

águo à Vivi que está em choque, com o roupa

rasgado. Vivi choro. Ele diz que o orno.

(O resumo dos capítulos é de inteiro responsa
bilidade das emissoras).
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---------VARIEDADES

Junior Limo
vem com tudo
Júnior lima, irmão da Sandy, vai
estrear com sua nova bando, Nove Mil
Anjos, durante o Vídeo Music Brasil,
que acontece dia 2 de outubro. Com
visual diferente da época em que
cantava com a irmã, Júnior assume
o posto de baterista. A banda está
em los Angeles gravando o primeiro
disco, que deve sair ainda este ano.

Júnior começou a cerreirn solo em

2007, depois de 17 anos de parceria.

Praga de ator Tempestade
aos paparazzis ou bonança?
Murilo Benício reclamou da persegui- Fábio Assunção quer provar que é um

ção dos paparazzi aos famosos, em novo homem. Depois de ficar no olho
entrevista ao site Terra. "Quero que do furação por seu - nunca admitido -

todos eles morram até o fim de ano", - envolvimento com drogas no início do
diz o ator. "Eles são uma facção II essa ano, ele retoma o posto de protago-
perseguição é muito chata". Mariana nisto em Negócio da China. Na época
Ximenes foi outra convidada a dar sUn o galã pediu para deixar o elenco
opinião: "Eu lido muito bem com eles de A Favorita, onde faria o Dodi,
(paparazzi)". E confessa em seguida alegando motivos pessoais. Quando
que se incomodo ao ser fotografada o nssuntc'é drogas, o ator muda a

fora do trabalho. expressão. "Isso é passado".

SUDOKU
Moral
Recém formada, ela abre seu

escritório de advocacia. Já no

primeiro dia, ela recebe um

líomem e o manda"esperar.'
Para fazer aquela moral, pega o

telefone e finge uma conversa:
- Alô? Sim, clare! Eu não perco
uma causa! É muito fácil... Com
certeza, no próximo julgamento
o juiz nos dará sentença.
Quando desligou, toda educada,
ela pergunta: ,

-' Pois não, cavalheiro, no que
posso ajudá-lo?
O homem respondeu:
-Vim instalar a linha

telefônica!

DIVIRTA-SE ,

SOBRE OJ060
É um jogo de lógica muito si!l1ples e viciante, O objetivo
é preencher um quadrado 9x9 com números de 1 o 9 sem

repetir números em cada linho e cada coluna. Também
nõo se pode repetirnúmeros em cada quadrado de 3x3, PREVISÃO DO lEMPO Fonte: Ciram/Epagri

SOLUÇÃO
O tempo permanece instável com muitas nuvens

e chuva por alguns momentos na faixa leste
do Estado, em especial no litoral. Temperatura
elevada no interior e estável no litoral.

� Jan�guá !:itt Sul e Região

CRESCENTE CHEIA NOVA

HOJE

'MíN: 15° C
MÁX: 20°
Chuvoso

.DOMINGO
MíN: 15°C
MÁX: 22° C " , , ' , i

Sol com possibilidade
de chuva

MÁX: 23° C / s , i
So! com pancadas
de chuva

.!\.. LEÃO
'

�..:> (22/7 o 22/8)
:: '} Deixe os preocupa-

� � ções com trabalho
e dinheiro poro

resolver durante o semana. Você
preciso descansar. As dificulda
des persistem, mos nado será
resolvido hoje. Então, aproveite
o energia positivo e saio para se

divertir com amigos.

#
LIBRA

,.

(23/9 a 22/10)
Hoje você estará
mais voltado paro
suas emoções.

Situações ocorridos nos últimas
semanas levaram você o pensar
muito em suas escolhos. Hoje
você tira o dia poro refletir. Mas
não se deixe levar por viagens
mentais muito pessimistas.

-�I ÁRIES

�". (20/3 o 20/4)
Aproveite e tire o

..� l dia paro descansar
e colocar em alta

sua energia que foi desgostada
pela quadratura de plutão com

o sol. Seu corpo está cansado
e você preciso entender seus
limites. Relaxe, medite e se

aUmente de coisas leves.

)(
GÊMEOS
(21/5 a 20/6)
Se o ambiente .

doméstico começar
. a ficar muito tenso,
procure sair um pouco paro �e
distrair ou converse calmamente
poro entender o que está acon

tecendo, Não se deixe levar por '

provocações. Evite qualquer tipo
de brigas ou discussões.

ESCORPtÃO
(23/10 a 21/11)
Os encontros com
amigos serão
levados o sério.
Em compensação

o amor posso pelo melhor fase
do ano. VoCê estará mais sensual .

.

e romântico tambéin. Fole sobre
sentimentos; $Obretudo se o
rela¢.CJ'foi estremecida..

TOURO ,.. '"
CÂNCER

'

(21/4 o 20/5) �.� (2.1/6-0.21/7).
Não tente discutir. '-';"_'.-;:, HOle voce estara
seu relacionam,en- : 'ainda mais fechado
to afetivo hoje.. em seu mundo e '

Deixe e astral pesado passar e provavelmente falará apenas com
adie essa discussão. O dia não· alguém que confie. Seu mundo ..

.

está dos mais leves e você vai· mental e emocionol está um pouco
a_cabar fazendo tempestades '. , confuso e por isso é bom você
em copo d'água e o que'é pior, falarde:seussentimentos.·Dilrida
se arrependerá logo depois. sua dor e seus anseios. '

nr
VIRGEM
(23/8 a 22/9)

. Você sentirá: O dia
não é dos mais

agradáveis. Um
peso" que pode ser responsabili
dade e um desejo de ficar quieto
no seu canto, tirar,uma soneca,

,

:repor os energias perdidasapós
" 'o quadratura'de plutão-com II

sol das ultimas semanas.

MINGUANTE

MÁX: 22° C t f'�t"-f'_.dP'�'

Sol com pancadas
de chuva

SAGITÁRIO
_(22/11 a 21/12)

.

(�
O dia estará um

{ pouco pesado. O
Universo pegou

pesado nos últimos tempos e você
está estressado. Descanse. Tente
se desapegar; entregar tudo nas

mãos de Deus. Não adianta querer
controlar os fatos. Cuidado é
difel'ente de controle.

CAPRICÓRNIO
(22/12 0,20/1)

� Dia de seriedade,
sobretudo quanto
aos seus planos

futuros. Hoje você deve pensar
sobre o que realmente desejo
fazer de suo vida e quais cami
,nhos desejo seguir. Se precisar

.

mudar, planeje conscientemen-
te, ou Univer$.o fará por si.

o CORREIO DO POVO mSABADO, 27 DE SETEMBRO DE 2008

27/9 "

Adriano Umberger
AlessandrtJ leto (jomes
Aliser,Ronan e.
Amurildo Gcmçalves
Ano Paula Tometlin
Andrei Raitz
Antonio Ademilson Fóssile
César L. Pin

:;.,Graciela, ScIria Gand
lairdos
Leocir f,j
Márcia'
··MariaAn
Moria Ed
Mariano Julio
Mariza V. P

.

Marlize M.u
Patrício de on
Priscila de Oliveira
Régis Augusto Reitz
Valmor"FIQlít
Viviíme Aben

AQUÁRIO
(21/1 018/2)
Mudanças e deci

�ões importantes.
E hora de mat�r

definitivamente os pensamentos
e sentimentos negativos por
coisas ou pessoas que já não
fazem parte de sua vida. Se não
se decidir abrir-se para o novo,
suo vida não sairá do lugar.

PEIXES
� (19/2 019/3)
•.,. Suas escolhas
Y-'''' serão questiona-

das por algumas
pessoas importantes e por você
também • .Hovo e antigo voltam
trazer dQvidas sobre quem você
deixo ficar em suo vida. Mesmo
que o escolho já tenho sido feita,
a dúvida voltilrá o martelar.
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nil o CORREIO DO POVO
� SABADO, 27 DE SETEMBRO DE 2008 VARIEDADES------,------------'------

Por Jéssica Ehmke Kraetzer
recepcao@ocorreiodopovo.com.br

lindinha Keloah Souza,'

parabén.s poro o
u 10 aninho. Quem

que hOle compro �e "tatá" Natalia.
desejo felicidades e o suo

.

Os pais Rolf e Rosa mand
para a fofa Rafaella D

am Os parabéns
qu d· uarte Kleber.e la 25 completou 5 aninh

'

_
os.

o lindinho
parabéns.pa�a que competoU

felipe Bar� G�r; :� pais Rodrigo
'3 anos dIa ..

m feliCidades.
e Mione desela

Na foto grupo de dança "Um sonho
de criança", de 10 a 40 série da Escola

Municipal José Pasqualini.

mcesinha An ressa
Parabéns poro a. pr

e dia 24 completou
Camila KosIOWSklí qUria de todo família.
2 aninhos padro

o e:braço especial é °
Quem man o um

primo Matheus.

Toda família em .
-

EI· •
espeCIal a mamãeIZ e a dlnda V I

parabéns ara � , mandam os

dia 19 c:mPI °t fofinho João Vitor que
. e ou 6 meses de vida.

Parabéns aos pois Elisandra. e Sandro
pelo nascimento de suo pri�C?SlRhalEduarda

Moscheta dia 1. FeliCidades.

Parabéns para
Cristiano Heck
Júnior, que dia
22 completou·
3 anos. Os pais

Va/dete.e
Cristiano o

irmão Douglas
avós e tOda'
família
desejam

felicidades.

Parabéns para
a gatinha Bruna
Harmel Alves
que completo�
mais um ano
de via dia 22.
TOda a Sua

família continua
desejando
muitas

felicidades
pela data
especial.,

Os pais Natália
e Célio, desejam

muitas
felicidades

para o pequeno
Nicolas D. S.

Coelho, que dia
18 completou
seu 10 aninho.

Parabéns para
gotinha BiclRca

Paola, que ontem

completou 7 anos.

Os pois Vera e

Afonso e ° mono

Pietro desejam
muitos

felicidades.
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Cedro Móveis.

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

.

COMPRA - VENDE

�í r
-ALUGA

Fe

EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS AV.�MAL. DEODORO DA FONSECA, 1698

(EM FRENTE AO REGISTRO DE IMÓVEIS)

RESIDENCIAL GRAN RAMÁ
APARTAMENTOS A PARTIR DE 100m'.

REGIÃO CENTRAL (FiNAl DAMARECHAL). RESIDENCIAL DOM CAUEL
APARTAMENTos COM 130m', , suIlrE" 2
OORMrrÓRIOSEDEMAlS�

ED.FfCIO DONAWAL
ÓTIMA LOCAlIZAÇÃO.

CONDlçOES ESPECIAIS DE PAGAMENTQ.
APARTAMENTOS COM 121111".

CONDOMiNIO RESIDENCIAL ,JARDIM EUROPA
APARTAMENTOS COM 2 QUARTOS. SACADACOM CHURRASQUEIRA. 8WC. GARAGEM COBERTA.
COZINHA, SALA DE ESTAR/JANTAR EÁREA DE SERVIço. CONDOMiNIO COM FITNESS CEN1ER,
PISCINAADUlTO E INFANTil COM DECK DE MADEIRA. ESPAçoGOURMET E PlAYGROUND.

PAGAMENTO EM ATÉ 100 MESES DIRETO COM ACONSTRUTORA.

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

CONDIÇOES ESPECIAIS DE PAGAMENTO,

EDIFicIo D'ESPANHA
APART.AMENTOCor.t !lIIIJiÓ. SOiJE, 1
00RMIT0RI0. SAIAEM 2AIiIBIENTES.
COZINHA.ÁREADESERVIÇO. SACAIJj\
COMCHURRASQUElRAE GARAGEM.

Me ML

.

. RESIDENCIAL BARCELONA
APARTAMENTOS COM 117m" - SUiTE + 2
QUARTOS E DEMAIS DEPENDtNClAS.

DUIAIIARCAEc:at'EIIIIISEII
aJHDI!iOEs ESPB:UIIS I'MAI'!IIIIGMIEIIIl
�cmII1SllJliiE"2«J!�1IllUI
COtII2SU!iel1E1llBlII'tlS�1IQ$ .
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IMÓVEIS
Edson Müller CRECI: 8530

IMÓVEIS
Investimento Seguro

Imovels@mullercorretor.com.br I www.mullercorrelor.com.br

Guaramirim- Próx �osto Policia
Federal- Terreno 90)(45, irregular +/- ,

2:00am' escriturado cl Galpão cl
650,OOm', próprio pi Comi ou
Indústria, Garagem Camnhâo,
Guincho, etc", R$ 350,000,00

(47) 3376-4262
PLANTA0: ELTON 9192-7300 I JOAO 9196-04451JOrfAS 8824-5411

SITE: WWW.GERENTIMOVEIS.COM
E-MAil: ElTON@GERENTIMOVEIs.cOM

Cód. 1049 Nova Brasília - Casa de
esquina - com 2 suites, mais 2 bwc,

3 quartos, sala, sala tv, copa,
cozinha, sala de festas, lavanderia e

garagem para 3 carros, terrreno
430m2, Valor do imóvel490 mil

PROJETOS E CONSTRUÇÕES
Temos projetos com equipe de arquitetos e engenheiros,

com grande experiência no

mercado de' construções,

Deixe todas as preocupações e os

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

, da vida até a entrega das cnaves. FINANCIAMOS PELO SISTEMA (SFH),
PARA ALUGAR, VoNDER, COMPRAR OU ADMINISTRAR SEU IMOVEL,

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

PARA'ALUGARIVENDERICOMPR�R OU ADMINISTRAR SEU IMÓVEL
VISITE - NOS E CONSULTE MAIS ITENS DíSPONíVEIS.

3370·1122 I 9117'191122 Ivana I:apraro
Rua Guilherme Dancker, 161 - Sala 05 - Centro

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

www.ivanaimoveis.com.br
�

,

ivana@ivanaimoveis.com.br

Corretora de

Imóvei§
Ref 1016- casa Ref 2001- Apartamento-no

geminada no Bairro Ref 2005- Centro, Res. Vancouver apto
Ilha da Figueira com, Residenciàl Don 201 com, 1 suíte, 2 quartos,
t suíte, 2 quartos, bwc Caliel, Bairro bwc social, sala de estar, ja'ntar,

social, sala de estar, Centro, 1 suíte, 2 sacada com churrasqueira,
cozinha, lavanderia. dormitórios, bwé cozinha, área de Serviço, 2

Preço R$ 126,000,00
social, sala de

vagas de garagem.estar, jantar com
sacada e Preço R$ 235,000,00
churrasqueira,

Ref 2021- Apto no
área de serviço;
2 vagas de Ref 2022- Apto no

Bairro Czerniewicz, garagem, Preço Bairro Centro, Res.
Res. Germano com 1 R$165.130,OO . Artur Felipe com 1
suíte, 2 dormitórios, suíte, 1 dormitório, bwc
sala de estar, jantar, social, sala de' estar,

cozinha com jantar com sacada;
churrasqueira, bwc cozinha, área de

social, área de serviço, Apartamentos em . serviço, 1 vaga de
...., � 1 vaga de garagem. faze de construção garagem. Preço

Preço R$ 150,000,00
.

no Bairro Vila R$ 125.000,00
lalau com, 1 suíte,
2 quartos, bwc Ref 1018- Sobrádo nil Bairro

Ref 3001- social, sala de estar Amizade, Lot. Champagnat cl
Terreno no / jantar, cozinha, piso inferior- Sala de estar,

Bairro Amizade, lavanderia, sacada jantar, sala de tv, lavabo,

Lot. Itacolomi II com churrasqueira, cozinha, lavanderia, área de

com 375,00m2 1 vaga de garagem, festa, garagem pi 2 carros.

(15x25). Preço Preço R$ Piso superior- 3 suítes,

R$ 76.000,00 128.000,00 sendo 1 master, sala de
estar. Piscina aquecida,
Preço R$ 690.000,00
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IMÓVEIS

�=� 31155 ..34"12 COMPRA ";._ VENDE ALUGA

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

PROJETOS ARQUITETÔNICOS I INTERIORES

REFORMAS I ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS

Plantão de informações r:
. 9988-1520 com Allan

Apartamento
Área Total de 174.00m2
01 suíte e 02 dormitórios
Sacada grill
Sala com porcelanatto
Acabamento em gesso

_

Infra-estrutura para ar condicionado tipo split Entrega Março/2010 - A partir de R$155.000,OO

Tieside'lcialMqjeslic · Ce'llro
Edifício
06 pavimentos
08 apartamentos
02 apartamentos por andar
01 ou 02 vagas de garagem
Elevador
Área de lazer com espaço gourmet e piscina com deck

Projeto Paisagístico no hall de entrada
Medidor individual de água
Localização Privilegiada - centro da cidade

ReI 4603 - Vila Lenzi - Resd. Ágape - Aptos
Novos cl t07,OOm' - 2 dorm - bwc - sala

estarljantar - coz -Iav - gar - sacada cl churr
- Entrega em Junho/2009 - Á partir de

R$108.000,OO - Entrada + saldo parcelado

ReI 4641 • Centro - Ed. Erica - Apto cl
86.aOm' - 2 dorm 1 cl sacada - bwc - sala
estar cl estante fixa/jantar cl sacada - coz cl
móveis e granno - lav cl armarias - gar - piso

laminado - R$125.000;OO-

ReI 4667 - Vila Lenzi - Apto c/ 54.21 m' -

Residencial Floresta - 2 dorm - sala estar/jantar
- coz - bwc - lav - area de festas - gar - ficam

móveis' embutidos - R$89.000,OO

ReI 4630 - Vila Nova - Ed zimbros - apto cl
191.26m' pronto - suíte - 2 dorm - bwc - sala
estarjantar - sacada cl churr - coz - lav cl
terraço - 2 vagas gar - R$205.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Ref. 1030 Casa em Alv. Na
Barra, 1 suíte + 2dorm, cozinha
(semi mob.), sacada; 2 vaga de

garagem. Liberada para

Ref. 1050 Schroeder
'- ;:::;;:;:----'-;;;::::--:;;;;;;;;;;;----t----------;;;;;;t;;;;:;;::;;;-----L--::..:...:..:..:-;:--:-.::.:.:.::�--+::=f=in=a=nc=i=am=en=t0=rR..:...$-2_50_._0..:_00.:.,:''':''00.:..___j333,00m2,

R$ 30_000,00

Ref. 1015 - Ilha da

Figueira, 361 m2
R$ 46_000,00

Ref. 1058 Sobrado
no Champagnat
1 suíte máster,
closet, sacada,
2dorm, sala estar e

jantar, sala intima,
áreá de serviço,
lavabo, bwc, sala
de festa garagem
para 2carros. Valor
425.000,00

construção. 1 suíte +
2dorm, garagem, em

Guaramirim, Bairro Avaí,
R$ 165.000,00

3376 ..1804
9904·2076

Corretor de Imóveis
ALBERTO G. MARQUARDT

e-mail: marquardlimoveis@gmail.com

CRECI12152 Rua PastorAlberto Schneider, 1945 - Barra do Rio Cerro

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

qtos, bwc, sala, cozinha - Terreno c/385m' - R$ 55.000,00
(Próximo Menegotti Malhas)

Ref 065 - ERVINO - Terreno

c/364m2 (120m da praia)

Ref. 1053 Área de
Ref. 1045 47.696,00m' cf casa e 2
Sobrado na lagoas, 3.000 Pés de Palmito,
Barra de ribeirão cf nascente,
147,DOm' , Guaramirim bairro Amizade
1 suíte + 2 R$ 380.000,00
dorm, 2 vagas r__-------..;......!
de garagem.
R$ 220.000,00 Ref. 1057 Terreno na Vila

Lenzi - metragem

.384,00m' R$83.000,00

Ref. 1024 - 1 suíte, 2dorm,
garagem. R$148.000,00
Lib.Pf financiamento CEE

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

bairro Avaí, R$ 110.000,00

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

erreno com 72_000m',
i próprio para chácara,
parque aguático ou Hotel
'Fazenda, a 18Kfn do:
'centro de Jaraguá, pelo:
! valor de R$ 65.000,00.:
iSchr0eder. Estrada!

.

1 Macaquinho.
'

, •••••••••• H ,Terreno com 57_500m2• Com 15 mil pés
�� l de eucalipto com idade de 5 a 7 anos.

! Corupá, pelo valor de R$210.000,OO

Casa com 112m', terreno
567m2, 02 quartos, 01
suíte, aquecimento solar,
cozinha, copa, sala,
banheiro, garagem, toda
murada, portão eletrônico,
excelente acabamentp,
valor R$ 110.000,00 mais
financiamento de R$
50.000,00.

C h á c a r a c o ml
,125.000m', casa mtsta.i
[pts cína, pastaqem.]
.: lagoas, 10,000 pés de: Casa de alv. 195m', 04 'Ca�adealv. 82m2, Bairro'
: banana, a 7 Km do: quartos. Terreno com 3400m', Joao .Tozlnl (cohab),

[centro de Corupá-Sô.] �i��;�doA��raBfion:�Cj����� ��:6;6,�glo�u1fa:a$
valor: R$195.000,00 ou: Valor a negociar. Ou troca-se Aceita carro até R$

: áreamenor nenoclável. 'porcasa·em Jaraguá do SuI. 15.000,00.

Terr.eno com 203.400m',
bairro Bomplandt a 7Km
do centro de Corupá,
valoi R$110.000,OO.
Excelente água e área
de preservação. Ideal
para Chácara.

• Sobrado de alv., de
Sobrado 237m', 03 quartos, 282m', 03 moradias, 03 C h á c a r a c o m

,Casa pré moldada com cozinha sob medida, sala sala comerciais(11Qm'l. 136.000m2Iocalizadana,

dois quartos, sala, comercialnoterreo,terreno Lote \729m', fazendo Estrada Serra do Boi a,

cozinha, lavanderia, we, de 414m2, em frente ao fundos para o rio, ótima 16Km do centro de,

llocalizada no bairro' Ano portãoda WEG i. Valor R$ vista, propício para Corupá. Valor R$,
i Bom. Valor R$ 59.000,00. 185.000,00.Aceitatrocapor clinicas .e ótimo ponto. 45.000,00. ,

02a.ptosd.e02a03quartos,
comerciai. Valor R$ j"280.000,00

RÓ-bertõ-Seidel. 1142. corupã:Fonê:'3375 -2031 e 9135-49'77.
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TERRENOS

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

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

009 - Santo Antonio, terreno com área de 2.230,00m'

036 - Nereu Ramos, terreno com 409,68m'. (terreno bem localizado)
037 - Nereu Ramos terreno com 357,OOm'
045 - Vila lenzi, com 450,OOm' .

9102-5299 www.deocarimoveis.com.br109 - Nereu Ramos, área de 11.470,OOm' (ótimo p/ indústria)

R$ 500.000,00

R$ 120.000,00

R$ 80.000,00

R$ 50.000,00

R$ 50.000,00

R$ 55�000,00

R$ 280.000,00

R$ 97.000,00

CORRETOR
DE IMÓVEIS

TEL. 3370-6624

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

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

como forma de pgto. R$1'40.000,OO
com 378,OOm2 R$ 53.000,00

Aceita casa de menor valor em alvenaria, rancho, lagoa, com área Nereu Ramos, apartamento

Nereu Ramos. de l7S.000,OOm'. R$ 380.000,00 Amizade - Casa

R$ 350,00

R$ 800,00

115 - Nereu Ramos, com área de 1.100,OOm' .

••Mleft.IflI=.ll1lffil!lffil•••••.li!l®II"lttll1••II.II••ml�ili(11i1!l:1tll!I_11·· * _
R$ 185.000,00046 - Apartamento - Centro, com área total de l65,OOm'.

053 - Vila lalau, c/área privativa de 109,37m'. Aceita apto de 02 quartos como forma de pagamento. R$160.000,OO

016 - Três Rios do Norte, casa de madeira com 63,OOm', terreno com 390,00m'. R$ 50.000,00

017 -Chico de Paula, casa de alv. c/J40,OOm' eterreno c/720,OOm' (aceitatroca poroutro imóvel) R$ 140.000,00

024-Vila Rau, sobrado c/2l9,OOm' e terreno c/390,OOm'. Mais uma edícula de 70,OOm'. Negociável. R$ 165.000,00

040-Água Verde, casa c/150,OOm' eterreno c/360,OOm'. R$165.000,00

061-Amizade, casa de alvenaría com 38.99m' eterreno com 262,50m'. R$ 70.000,00

154- Schroeder, casa de alvenaria com48,OOm'eterreno com 450,OOm'. Aceitacarro como forma de pagamento.
168 - Estrada Nova, casa de alv. c/70,OOm' mais edícula (aceita carro na negociação) R$ 70.000,00

172 - Três Rios do Sul, casa de alvenaria com l67,00m' e terreno com 498,40m'. R$155.000.00

175 - Nereu Ramos, casa de alvenaria com 72,OOm' e terreno com 378,OOm'.

188 - Santo Antonio, sobrado com área de l70,OOm' e terreno com 2.500,OOm'.

R$ 55.000,00

R$ 100.000,00

026 - Santo Antonio, com área de 475.650,OOm'. R$ 500.000,00

123 - Santo Antonio - com área de 80.000,OOm'. aceita carro na negociação. R$ 75.000,00
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'"_ www.atlantaimoveis.com

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

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

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

De R$ 110.000,00 á
R$ 135.000,00

Ref 2313 . Ilha da Figueira, iJPlo
c/ 1 suiIB, 2 qtos, saa de estaJ; copa, COZo mob.,
área de servço, sacada c/ chue, bwc social
mob., 1 vaga de garagem. R$145.000,OO

Ref: 2317· ezemiewicz apto NOVO, C/ 2
qtos, bwc social, sala de estar e jantar,

cozinha, sacada C/ churrasqueira, área de

serviço, 1 vaga de,garagem. R$ 129.000,00

Ref: 1533 • Ilha da Figueira casa em.

construçáo 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: 1358 - Amizade Sobrado com 1
suite cl 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 - Czerniewlcz, Sobrado
IMPERDIVEl c/ 1 suíte, 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

Ref: 1499 - Amizade - Casa nova
com 1 suíte, 2 quartos, bwc social,
sala de estar e jantar, cozinha, área
de serviço, área de festa, 2 vaqas

de garagem. R$ 220.000,00

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

ENTRADA + PARCELAMENTO DIRETO COM A CONSTRUTORA.

Residencial Vicenzi

Apartamentos: 1 suite, 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 65,31m' 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 ATÉ 60 VEZES
LOC: VILA NOVA.
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ÁGUA VERDE - Rua
Therezita Menegotti
Rocha, lote na 11.
450m2 de área total,
R$ 75.000,00.

AMIZADE -

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

Edifício Terra Brasilis

Aptos de 02 sendo 01 suíte,
R$ 135.000.,00

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

Apartamentos NOVOS,
prontos para moran

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

dormitórios. '

A partir de RS 125.000.00 .

Casa em construção com

107m2 contendo: saías de
estar/jantar, cozinha

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

suíte. R$-16o.�00,oo.

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

.... ,

Jl

IRICARDO IfALERIO�
I i ::!

I I
U

�� Cod123· Terreno cf 420,00m', na Vila
T-----------r-----------,------------r-----------,..,.,------------,

.:
Lenzi R$90 000,00

Cod 056· Terreno cf 17 680m' no centro

!�l de Guaramirlm Próx ao trevo principal

I Consulte-nos.

, Cod106·Terrenocf1.037,40m'no
Ozerníewícz. R$300.000,OO.

8808-5378
8837-8299

Corretor de Imóveis R:João Marcatto nO 265 • Sala 05 Ed.Mônaco . Centro

Cod. 116 -Terrenó cf 337,00m' em Três
Rios do Sul, R$34.000,00.

Cod.144 . Apart. com 1 .suite + 2

quartos no Czerniewicz. Pode ser

financiado. R$ 140.000,00

Cod134· Apartamento c/ 1 suíte +

2 quartos, todo mobiliado, no
Centro. Valor R$190,OOO,00

.

quartos, no bairro Vila Lalau.
Pode ser financiada. R$ 260,000,00
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FONE: 3275-0100 tsptaneta
Ct:

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

• •

Rua Barão do Rio Branco, 557 - Centro
CEP 89251-400 - Jaraguá do Sul / SC

- Cód. 165-
__.'ft.---_'3 Apto Ed.

Hortêncla, cf
03 quartos, 02

�1
banheiros, .

'*41 cozinha
--".-

mobiliada, sala
de estar e
jantar
lavanderia,
sacada ampla,
01 vaga de
garagem.
Ótima vista de
frente.

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

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

- Cód. 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
Brasília, rua Gustavo Hagedorn, cf
570m2• ótima localização!

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

- Cód. 175 - Apto Ed. Maguilú, possui 02 - Cód. 204 - Casa Ana Paula, rua asfaltada,
_ Cód. 1087 _ CONDOMíNIO

qtos, Oí banheiro,cozinha mobiliada, sala ótima localização + conservação. Possui 03 JARDIM CRISTINA _ Infra
em dois ambientes, área de qtos, sala, cozinha, banheiro social,

serviço.Garagem coberta, salão de festas e lavanderia, garagem, c/200m2 de área estrutura completa, asfalto,

ampla área do pátio. construída. fiação subterrânea, circuito
....... ......... ................ --.........._-----_-----..Ii::o'l interno de monitoramento,

portaria, ótjma localização.

- Cód. 12 - Loteamento Palm.
_Springs. Ótima localização no

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

- Cód: 193 - Casa para uso Comercial,
Enfrente ao novo Angeloni f 220 mts área
construída, Il repartições, 4 banheiros, 01
sala comercial "pronta", 02 cozinhas, amplJ
áreade serviços, construção nos fundos,
garagens 'e local para estacionamento na

frente do terreno.

- Cód. 200 - Terreno na Tifa
Martins, rua Afonso Benjamin
Barbi cf425m2• Próximo a

. Escola Maria Nilda Salai.

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

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

vaga de garagem.

OPORTUNIDADE
Excelente FLAT,
Hótel Saint
Sebastian.

Consulte-nos!

- CM. 196 - Terreno na Barra
do Rio Cerro, rua lui;Z Satler. Cf
390m2, Ótima localização,

- CÓd. ao - Éxcelente
OPORTUNIDADE! Terreno pronto pi
construir, ao lado do Colégio
Giardini Lenzi. R$ 48.000,00

- éód. 179 - Casa no Centro, 04
qtos, 02 salas e demais

dependências, Especial pf uso _

comercial. R$ 450.000,00.

- Cód. 64 -'Oportunidade de.
investimentQ! INDUSTRIAl:. DL)
RESIDENCIAL! Ierreno.na IIha'd;!'

.

Figueira, com113:400m2,_
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Registro da Incorporação: R.3-25.123, de 04/05/2007, do Oficio do Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguá do Sul.
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.• Entrada de 20% no ato + 15 parcelas de R$ 950,00 (Corrigidas pelo CUB/SC até a entrega das chaves. Após a Entrega:Correção pelo INPC t juros 1% a.m.) + 2 reforços (dez/2008 e mar/2009) corn saldo devedor financiado pelo SFH em até 240 meses.

Uso do FGTS de acordo com as regras do fundo curador do FGTS. Sujeito a aprovação de cadastro.

'1'

-

i:
Q,
<
",
-

(I)

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



IMÓVEIS

IlENDE;'SE.. LOTES"NOS' BAIRROS:
, '"

Arnizade, Barra, 'Vila gau,
ê Gbaràmirim.

,EM BREVE:

IFranc·seD Alves
FINANCIAMENTOS

CA-'A�A
CAIXA ECONÔMicA FEDERAL
Factíítamos seu crédito junto a
CAIXA. Regularizamos seu
imóvel para financiamento,

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

Oód. 0156 - Linda Chácara
no Rio Branco cf 20,000m2
possuindo casa de Alv, com 1
suíte + 3 qtos , lagoas, etc ...

Confira!!

Cód.0131 - Apartamento
Baependi cf 1 suíte + 2 qtos.
R$ 110.000,00 ( Aceita carro

até 15.000,00 como parte de-

pagamento)

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

R$ 180.000,00

Cód.0159 - Casa Alv. Figueira
cf 3 quartos. R$ 120.000,00 (

Negociável)

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

Cl
....
....

g www.dejaimoveis.com.brldejalmoveis@netuno.com.br

Reaflz� 6eu a�
fone/fax 47. 3275.,.2990<\

REF. 34 - TRÊS RIOS
DO SUL-SOBRADO

1 SUíTE,3 QTOS,
SALA, 2 MEZANINOS,

2 SACADAS, LAV.,
. COl., BWC SOCIAL,

DISPENSA, BANH.
GAR. 2 CARRaS,

PISCINA -

R$180.000,00

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

QUARTOS, SALA 2 AMB.
COM SACADA CHUR.,

COZINHA, BWC. AREA DE

SERV, ELEVADOR, OPCIONAL
2' VAGA GARAGEM

R$147.435,08 - ENTRADA

20% + 40 PARCELAS
CORRIGIDAS PElA

VARIAÇÃO POSIICUB

C/2 QUARTOS
SALA,COl.,BWC,

LAV.,GAR. CASA-f-I
2 QUARTOS, SALA,

COlINHA, BWC,
LAY, GARAGEM

PLANTÃO
9187-1112 I 9187-1114
9113�5472 I 9183-2900.

REF 157 - CENTRO
- ÀPTO Cll SUíTE
Cf CLOSET MOB., 2
DORM., SALA P/2
AMBiENTES.
SACADA, CHUR.,
Cal. MOB., BWC
SOCIAL. ÁREA DE
SERV, 'GARAGEM,
ELEVADOR.
PISCINA, 167M2.
R$260.000,00

REF.171-APTO.NOVO
C/suíTE+ 1 DORM.,

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

120.000,00
- ENTRADA 50% +

PARCELAS DIRETO
CONSTRUTORA

REF. 10- TERRENO
BARRA RIO CERRO
- TERRENO
RESIDENCIAL OU
COMERCIAL EM
RUA ASFALTADA
MEDINDO 27,00M
X la,SOM =

4�9,50M2
R$ 60.000,00
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Compra e Vende
E-maU: yatiUmoveiS@hotmail.com

IMÓVEIS

Residencial Ana Lúcià -

Jaraguá
Esquerdo Cód.

.

00125.001

- Prédio com sistema de
captação de

água de chuva pi uso de
condomínio'
e aptos:
- Aptos com 2 e 3 qtos
- Bícicletário;
- Guarita pi uma melhor
segurança;

7 - Portas e porteiros
� eletrónicos

�:...,_

Res ..Dona Alvina
cod:00076.001 -

Prédio 4 Aptos por
andar. área de lazer
com churrasqueira,
Central de gás,
portão e porteiro
eleirônico,
Apartamentos Sala
CI 2 ambientes,
cozinha integrada,
sacada cf
churrasqueira, 2
quartos(com ou

sem suite),
'Iavanderia, bwc
social A partir
RS100.000,00

Casa inacabada com 2 suítes + 1 qto,
closet, sala, cozinha MOBILIADA, piso
PORCELANATO, escada em granito.

R$ 270.000,00

Alessio Berri Cód, 00063.001 - Suíte cl
.

closet + 2 qtos cf sacada, Sala cf 2
ambientes, Cozinha, área de serviço, .

Área de festas externa cl cfiurrasquera
+ duas vagas de garagem

AT: 280m', AU: 226m', R$375.000,00

Casa )Jil"Nova COd:00088.001,
R$ 225.0ÓO,OO c/383m', 2 saias, cllzinha, 1
sufie e dois quartos; possui sóton e subsolo,

terreno c/420m' , aceita troca

Casa Ilha da Figueira cod:0011 0.001
Terreno com 380m' R$ 120.000,00

1 suite, 1 qto, sala de estar, coa/copa, bwc
social cl banheira, tav., lavabo, varanda ci

cnur +. 130m'.

Casa Chico da Paula
- Cód.00127.001

- Casa alvenaria com
suíte + 1 qto,

cozinha mobiliada,
bwc social, sala de

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

localização: Rua Copacabana
(Próximo ao COlégio Alberto
Bauer) Bairro Czerniewicz -
Jaraguá do Sui I SC

-

Execução

. . Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



IMÓVEIS

imóvel pi fins comercial e ou

residencial com 1.695,75m', frente de
37m' para Rua: João Planinscheck.

CONSULTE-NOS!

REF034 - Amizade - Casa cf 1 suite
+ 2 qtos, sala 2 ambientes, cozinha
americana, área de serviço, área de
testa, vaga de garagem. Pronta para

financ. R$ ·165.000,00.

REF023 - Ouro Verde - Sobrado cl
suite + 2 quartos, sala,cozinha,área
de festa, parte inferior comercial.

R$ 320.000,00

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

.

s, lavanderia,
galpão comercial com 1 DOm', lote
com 444,14m'. R$ 165.000,00.

REF026 - Nereu Ramos - Chácara cl
185.000m' - R$ 200.000,00

de

I1alls
. , .

ImOVelS
CRECt MOW

REF930 - Centro - Loc.o privilegiada na rua 28 de
REF932 - Centro - Casa em alvenaria com 4 qtos, REF929 • Avaf � Casa c/2 quartos, bwc, Agosto prox. a Associação Comercial c/ casa de
3 bwc s, 2 salas, área de serviço, chur., lote com sala estar, sala, cozinha, despensa, garagem. '250m' c/3 qtos (1 suite), sala de estar, jantar, copa

743,2m'. R$ 250.000,00 R$ 120.000,00
.

f cozinha, chur., piscina. Lote cf aprox. 900m'.
REF956 - Avai - Lanchonete com panificadora,

casa residencial madeira R$ 90.000,00

EM GUARAMIRIM
Rua 28 de Agosto, 1445
fone/Fax (47) 3373�2135

REF942 - Vila Freitas - Casa em alvenaria com

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

REF946 - Escolinha - Casa com 250m' sendo 2
suítes + 3 qtos, 2 bwc: s, 2 salas, 2 cozinhas, 2

áreas de serviço, 4 sacadas, garagem; churrasqueira.

.

REF91l- Vila Amizade - Área Térrea cf sala comi
d� 80m' cf 2 bwc

'

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

R$ 180.000,00.

REF938 - Imigrantes - Sobrado c/3 qtos, 2
bwc

.

s, sala, copa/cozinha, área de serviço. R$
170.000,00

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

térreo: 2 salas, cozinha, área de festa com

churrasqueira, bwc, 2 vagas de garagem. Lote
com 3B7,5m'.

REF947 - Nova Esperança - 2 casas no mesmo

lole, sendo a l' com 3 qtos, 2 salas, bwc,
cozinha, área de serviço, garagem. E a 2" com
4 qtos, sala, bwc, Cozinha, varanda, garagem.•

R$110,000,00.

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

lavanderia, garagem. R$ 70.000,oç

REF940 � Vil.a Amizade - Casa em alvenaria
com 2 qtos, bwc, sala, coopa/cozlnha, área de

serviço, garagem. R$ 85.000,00

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

despensa, garagem. RS 38.000,00

Ref 955 - Ponta Comprida - Área com 90.000m'
- R$ 180.000,00
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IMÓVEIS

I'

COMPRA - VENDA - ALUGUEL � ADMINISTRA Ao �-ASSESSORiA EM flNANCIAMENT

Casa com surre, dois
dormitórios, sala, copa,
cozinha, área de serviço.
area de testa com

churrasqueira, garagem.
Casa com 128,65m2 e

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

valor)

R$

es u a propos
permuta)
Sobrado cf suíte, 2
dorm., sala de estar, sala
de jantar, sacada,
cozinha, bwc, area de
serviço, despensa,
lavabo, lavanderia,
aquec. elétrico, ar conn.
semi mob., grades, 2
garagens cl porta
autom., churrasqueira.

0294 Rio Molha. 7.898m'. R$ 240.000,00
(neg.)
0485 Barra do Rio Cerro. 79.220m'. R$

520.000,00

0618 Barra do Rio Cerro. 51.260m'. R$

265.000,00

0771 Eslrada Nova·. 340m'. R$ 45.000,00

0902 - Vila Lenzi 630m' R$ 55.000,00

REF. 0856 - Agua Verde .. 15x30 lotai de

450m2 - R$ 130,000.00 (Negociavel) .

• ' I'

2 dorm. R$

Casa Centenário - 3 dorm... R$ 850,00
Casa. Jaraguá Esquerdo .. 2 dorm - R$
70000'

Casa Jaraguá Esquerdo - 3 dorm. R$
1.500,00 .

'

Amizade. Apto. 2 dorm. R$ 460,00
Rau. Apto. 1 dorm. RS 420,00
Vila Lenzi. Apto. 2 dorm. R$ 700,00
Nova Brasilia. Quitinele 1 dorm. R$ 250,00

___________..... .... .... ..... �__.---�--- ....j AptoVitaNova-2dorm.-R$700,OO
Czerniewicz. Terreno 336m'. RS 380,00
Czerniewicz. Terreno 363,77m'. RS 380,00
Czerniewicz. Terreno 356,22m'. R$ 380,00
Çzerniewicz.·Terreno 371 ,09m'. R$ 380,00
Czerniewicz. Terreno 382.76m' RS 550,00
Czerniewicz. Terreno 351 ,38m'. R$ 380,00
Czerniewicz. Terreno 1.509.75m' R$2.000,00
'Jaraguá Esquerdo. Terreno 320m'. R$400,OO
Barra do Rio Cerro. Terreno 911 ,93m2. R$
900,00
Guaramirim. Galpão 1.300m2• R$ 3.000,00

__________-----------..; Buararnmrn. Galpão830m'. RS2.200,00
Três Rios do Norte 510m2 - R$ 3.200,00

. Três Rios do Norte 51001' - R$ 3.200,00
Três Rios do Norte 340m' - RS 2.000,00
Três Rios do Norte. 300m' .. RS 1.200,00
Três Rios do Norte 1.360m' -RS 7.500,00

. dormitórios, sala,
copa, cozinha, area de

serviço, area de festa
com' churrasqueira,
despensa e depósito.
Garagem. Terreno
com 539m2
(14x38,50) e casa

com 173m2 aprox.
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TERRENOS

IMÓVEIS --------�------F-�--DC-E-S-�-�-NA-,2-7f�-�E�!B����8 1m

500t - IMOVEL COM EXCELENTE LOGALlZAÇÃO ( PROX. PREFEITURA I.
TERRENO + GALPÃO + .cASA DE ALV. Terreno cf 2026,801l12 ** Galpao cf
668m2 ** Casa Alv. cf 120m2. Agende sua visita com um de rossoscorretores e"
conheça esta ótima opção para estabelecé.r.sua'empresa. Co�su�e-n�s!

'

2001 - CENTRO cl 1122m' (42,20m. de
frente). R$1.100.000,00
2002 - CENTRO • PRÓX. AABB

-

cl 940m'
(aciôentado, c/20,20m. de frente). R$l 05 mil
2007 - CENTRO - PRÓX. STÚDIO FM cl 1680m'
·(30mdefrente). R$1.600.000,00
2052 • ÁGUA VERDE - PRÓX. UNERJ c/
11.144,78m' (c/48m. defrenlePIa BR). R$950mil
2053 • ÁGUA VERDE cl 6210m' (com 89
metros de frente). R$ 560 mil
2056 - ÁGUA VERDE (parte alta) cl 450m'. R$
75mil,
2075 - AMIZADE - RES. ITACOLUMI c/350m'.
R$ 75.600,00
2076 • AMIZADE - LOT. SÃO CRISTÓVÃO II cl
318,50m'. R$68 mil
2108 - BARRA - RUA PRINCIPAL c/4000m'.
R$70(}mil
2140· BARRA DO RIO MOLHA· LOGO APÓS A
PREFEITURA- Terreno cl 2026,80m' + Galpão
Alv. cl 668m' + Casa de Alvenaria cl aprox.
120m'. R$1.150.000,00
2161 - CZERNIEWICZ cl 1126M' (acidentado).
R$95 mil
2162 - CZERNIEWICZ cl 3B6,25m'. R$ 48 mil
2196 -ILHA DA FIGUEIRA cl 1057m'. R$,80 mil
2220 - JARAGUA 99 • RES. TRENTINO cl
51 Om'. R$'74 mil- de frente para Rua Principal
(com possibilidade de adquirir os lotes ao lado
e nos fundos, para uma áreamaior).
2006 • TERRENO CENTRAL (SERVIDÃO) CI
789,90M'. R$190.000,OO
2225 • TERRENO· iNICIO JARAGUÃ ESQUERDO
• EXCELENTE LOCALIZAÇÃO CI AREA DE
2.652M2. R� lBO.OOO,OO
2226 ·JGUA ESQUERDOC/900m'.R$l 00.000,00
2241 - NEREU RAMOS· Lot. Demaíhe- a partir
de R$ 38.000,00
2220 • BARRA/JGUÁ 99·RES. TRENTlNO·· cl
522m'.R$55mil

'

2247· RAUIPRÓX, UNERJ c/ 391 ,50m' ( 18 x

21,75).R$80mil
2296· MOLHNPRÓX, PREFEITURA c/450m'.
R$118mil
2381 - VIEIRAS c/9.592,50m' (75 x 128,30).
R$580mil
2390 - VILA lAlÂU! QUASE EM FRENTE AO
DG DAWEG II c/2.072,51m2 (20x 104,50). R$
250 mil - Aceita apto em São Francisco do Sul
na negociação.

PRAIAS
2437 - TERRENQ CI 454,55M' (15,50X21 ,50)
- LOT. RAOUN· BARRA VELHA. R$ 38.000,00
2438 - PRAIA ITAJUBA - LOT. SEREIA DO MAR-
750mts do mar. Terreno cl 15,90 x 19. Entrada
de R$ 2.000,00 + 60 parcelas

LOCAÇÃO
CASAS

602 - SÃO LUIZ bO R$ 2 SUíTES + 1
QUARTO R$ 1.615,00
603 . CENTRO bO R$ 1 SUiTES + 3
QUARTOS R$ 1.300,00

.

604 - CENTRO R$ 01 SUiTE + 2 QUARTOS
1,205,00

.

605 - CENTRO bO cl 3 quartos. R$ 1.600,00
612 - CENTRO CI 01 SUiTE + 02 QUARTOS
- R$ 780,00
613 - VILA RAU CI 03 quartos - R$ 705,00
614 - CENTRO CI 02 quartos - R$ 550,00
616 - SANTA LUZIA R$ 355,00
617 - VILA RAU C/2 QUARTOS R$ 555,00
618 - CHICO DE PAULO R$ 325,00
619 - AMIZADE R$ 840,00

'

621 - AMIZADE R$1.150,OO
622 - TIFA MARTINS R$ 555,00
623 - JARAGUÁ ESQUERDO R$ 680,00
624 . VILA NOVA R$ 555,00
625 - JARAGUÁ ESQUERDO R$ 685,00
APARTAMENTOS
636 -ILHA DA FIGUEIRA R$ 455,00
637 - NOVA BRASILIA C/2quartos. R$ 525,00
640 - JARAGUA ESQUERDO CIOl SUiTE +

01 quartos. R$ 555,00
641 - ESTRADA NOVA CIOl quartos. R$195,00
642 - CZERNIEWICZ . cl 1 quarto R$ 305,00
643 - CENTRO - cl 1 quarto R$ 425,00
645 - ESTRADA NOVA -q'01 quarto R$195,00
646· CENTRO c/ 01 sUÍTE + 1 quarto R$ 685,00
664 • CENTENÁRIO CI 02 QUARTOS· R$
405,00
675 - JARDIM CENTENÁRIO CI 01 quartos -

R$ 325,00
676 - BARRA DO RIO CERRO CI 02 quartos
- R$ 565,00
677 - CENTRO CIOl quartos - R$ 355,00
702 - ESTRADA NOVA c/ 01 quartos R$195,00
704 - CENTRO clOl suíte + 2 quartoS R$
2.305,00
705 - VILA LENZI - R$ 1.300,00 .

707 - CENTRO - cl 3 quartoS. R$ 485,00
710 - VILA NOVA 01 quarto R$ 245,00
715· NEREU RAMOS - cl 1 quarto R$ 335,00
720 - CENTRO - c/.2 quartos R$ 515,00
721 - CENTRO - cl 3 quartos R$ 1.310,00
SALAS COMERCIAIS

B05 - CENTRO cl aprox. 70m2, R$ 355,00
806 - VILA NOVA R$ 705,00
807 . JARAGUÁ ESQUERDO R$ 985,00
813 • JARAGUA ESQUERDO - cl aprox.
90m2. R$ 505,00
815 - BARRA DO RIO CERRO - cl aprox. 80
m2. R$.505,OO
816 - CENTRO com área aprox. 75 m2. R$
1.215,00
817 - GUARAMIRIM com área aprox. 70m2.
R$ 525,00
B18 - CENTRO· R$ 355,00
820 • CENTRO - R$ 405,00
821 - CENTRO SALA COMERCIAL - R$
2.210,00
822 . CENTRO· R$ 405,00
823 - BARRA DO RIO CERRO R$ 1.205,00
824 - CENTRO - R$ 905,00
827 - CENTRO q' 150 m2 R$ 1.705,OÓ
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RESIDENCE

soluções construtivas
• #

RUA JOSE MENEGOm, 277. NOVA BRASIUA
fONE/FAX (47) 33716310. JARAGUÁ DO SUL
SANTA CATARINA

. \

.
Plantão - (47) 9914-0011

"

-
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Do·rmitórios.
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,
-

IliARiA
CRECI: 572-J

W\Nwlllja-rdirnjaragua.com.br

"

'.
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3275.3300 • 3055 0707 HORÁRtODEATENDI.MENTO
.

SEQUUOA A SEXTA: Ilh3!! às 121la
.

• 13h30 às j9h • SÁBADOS: abM its 12h

-------------IMÓVEIS
IT1 unn n �urnrHrnl

Ref. 7(H ;... em fase de acabarnento- 04
aparfamentns por andar, 02 elevadores,
salão de festas, Ap�rtamentos com 2
suítes -+ 1 dormitórios, 1 suite + 2
dormitórios, 1 ?Surte + 1 dormitório ou 2
suftes + lavabo ..Balrro: Centro.
ParcelafljeotQ díretD tom a construtora.
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Ref. 212.1 - Casa na Tifa Martins
- 53 quartos, bwc, sala, cozinha,

lavanderia e garagem.
R$95.000,00

Ref. 213.1 - Casa
em Schroeder - 01
suite + 02

quartos, sala, 02
cozinhas, copa,
bwc, lavanderia,
area de festas e

garagem.
R$350.000,00

IMÓVEIS---------�--

�BARTEL
r;i

Compra, Vende, Avalia, Aluga, Administra
Casa, Lote, Apartamento, Çhácara.

-

• IVI C» " ·E • S
.' . (47) 3275-1133 I PLANTÃO 9658-5584

www.bartelimoveis.com.br Rua Exp. João Zapella, 88 - Centro - Jaraguá do Sul

Casa no São
Luiz - 01 suite
+ 02 quartos,
sala, cozinha

. mobiliada, bwc,
lavanderia e

__garagem.
R$250.000,00

DAR ÊNFASE Ref.
.

144.1 - Apto na

Vila Lalau - Ed.
Vitoria Régia - 03
quartos, sala com
sacada, cozinha,

<'bwc, lavanderia e

garagem.
R$135.000,00

Casa no São
Luiz - 01 suite
com closer + 02
quartos, 03
salas, cozinha,
owe, lavanderia

Ref. 183.1 -

Apto no centro -

Ed. Virginia - 02
quartos, sala,
éozinha, bwc,
lavanderia,
garagem e

sacada.
R$120.000,00

Ref. 119.1 - Terreno em Três Rios do
Sul com 448,OOm2. R$40.000,OO Ref. 203.1 - Terreno na Vila Lenzi- Com 1.600m2 Terreno Plano.R$190.000,00
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fJle6úkncial� ÚLTIMAS UNIDADES

.

• Ii , I:_ A�o�:��i� 2de R$ 126.000,00

Suite + 2 quartos, cozinha planejada
fodeschini, sacada com churrasqueira,
fala estar/jantar, área de serviços, BWC,
;6laragem.
il:ntrega: 10 meses

.

Localização: Czerniewicz' .

NTRADA + PARCELAMENTO DIRETO
OM A CONSTRUTORA.

Juliana Majcher Santos
Protocolo 2008.24.02.00676

Jaéser Santos
Creci 14080

Corretores de Imóveis
julianamajcher@terra.com.br

IMÓVEIS

TERRAPLENAGEM
Caminhão e retroescavadeira

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

-���-----�Casa em construção
no Czerniewicz
194,8m2 - Suite +
2 quartos, sala com
2 ambientes,
cozinha, área de

serviços, BWC,
garagem para 2
carros. Excelente

padrão de
acabamento -

Previsão para água
quente e

climatização tipo
"Split". Consulte
condições de
pagamento.

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.

Terreno a 1 km do centro com 750m2 -Baependi. Linda vista da
cidade. Consulte condições.

Lote no Loteamento Beira Rio com 325,50m' - Três Rios do Sul.
R$ 49.800,00 - Aceita financiamento

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

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$ 150.000,00

KAZZ
Kazza Construtora e Inc,orporadora Ltda e Caixa Econômica federal
Parabenizam os novos proprietários

do Condomínio Jardim das Flores

Ain�;'
-iii

rantir
Casas coro 2 ou com 3 quartos em condomínio fechado, com guarita;
salão de fe.stas; play ground,

'

eas verdes. infraestartara completa.

Condomínio Jardjm das Flores: Rua 947, (acesso pela Rua Jéferson Machado) Bairro Estrada Nova - Jaraguá do Sul

Consultá o plantão de vendas' e faça gratuitamente a simulação .de crédito.
FONES: 3370-5960 ou 9909-7282

Aprovamos seu crédito junto a.Calxa, sem nenhum custo adicional!
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IMÓVEIS------------

Você pode INOVAR no corte de cabelo, na
A A

roupa que voce usa, no carro que voce

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 edificios (com escrituras) em
13 anos de atuação em Jaraguá do Sul!

• Previsão de Entrega no Primeiro Semestre
de 2009 ..

• 2 ou 3 dormitórios com dependências de

serviço.

• Salão de Festas com Piscina e Deck

SegundoSalâo de Festas com Terraço-Bar..

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

• Apartamento com suite mais Lim
dormitório com 136,20m 2 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 Coridornínio. -

Administração: Não é lncorperaçãc ! Vendas Exclusivas:

Construção pelo SISTEMA DE
CONDOMíNIO FECHADO A

PREÇO DE CUSTO

,

LE
3371-1500
Plantão

9975·1500
9973·530413 anos - 10 Edifícios Entregues

I_mobil i á r i a
CRECI643·)

Compra • Vende • Aluga • Administra

De acordo com a Lei 4.591/64, lntormamos que as Hustrações têm caráter meramente ilustrativo
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COMPRA I VENDE
Fone/Fax: (47) 3373·3404
E-mail: vendas@imobiliariaws.com.br

:..E'�M!i.I.Ltf9��t?�§'�1�
www.imobiliariaws.cóm.br

F�-D�S��f��E�!!:���8 m
Financiamentos

CAI@l.A
CAIXA ECONÔ_MIÇA FEDERAL
Facilitamos seu crédito junto a CAIXA

IMÓVEIS

iWS * Casas Prontas
* Lotes a venda em

diversos pontos da cidade.
* Loteamentos PrópriosRua: Norberto Silveira Junior 233 Centro Gúáramirim SC

Anúncios com validade de 5 dias após a veiculação.

Ref. 0028 Nova esperança!
Guaramirim na Rua 28 de agosto.
Casa cf 4 quartos, 3 banheiros, sala,

cozinha, lavanderia e vaga de garagem.
Casa cf 150m' de area construida e

terreno cf 483m'. DTIMA AREA
COMERCIAL. R$ 220.000,00

Ref 01 Oô Rio brancofGuaramirim -

casa mista com 2 quartos, sala,
cozinha, lavanderia, 1 banheiro e

garagem. R$ 45.000,00

comercia/residencial com 2

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

terreno 1.288,60m'

TERRENOS
• Ref. 0046 MASSARANOUBA
area de terra com 283.000,00m'
• ReI. 0053 VENDE-SE CHACARA
EM GUARAMIRIM fBRUIDERTHAL,
com 200.000 m' de area, com

mata nativa, 2lagoas, nascente de

agua, otimo para lazer,há 2.000
metros da rodovia do arroz. R$
168.000.00.
• Ref 0072 AvaifGuaramirim
vende-se terreno com 366m'.

R$ 42.500,00
• Ref 0082 Ilha da

F.igueirafGuaramiiim vende-se
terreno na entrada da Ilha da

Figueira com 5.000m'. terreno
com escritura, ótimo para galpão.
R$ 260.000,00
• Terrenos com 360m', ruas
pavimentadas, locàl com ampla
infra-estrutura, pronto para
construir R$ 35.000.00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



- Ret 6026 - Terreno - São Luis
- 325m' --R$ 58,000.00.
- Ref 6020 - Terreno - Amizade
- 350m' - R$ 42,000.00.
- Ref 6028 - Terreno - Água
Verde - 756 m' - R$
95,000.00.
- Ref 6030 - Terreno - Ilha da
Figueira - Rua Rinaldo Bago -

1,161m' - R$ 400,000.00 -

Área Comercial. Excelente
oportunidade!,._----------....-------...........-....- ........---.....--"""==""""-�-......,.......,..,..-.............."""'=..,....",.,."."..............""'"=:;;...-...........--..............",.".,..,-..",."..",."..",.""................--...... , -Ref6046- Terreno- Barrado

w;:=;-::::;;;==:::::::�==:1 Rio Cerro - 405 m' - R$
190,000.00.
- Ref 6048 - Terreno - Ilha da
Figueira - 22,774.38 m' - R$
2.300.000,00 - Terreno
Comercial e f ou industrial.
- Ref 6031 - Terreno - Jaraguá
Esquerdo - 392m' - 69,000.00
- 6052 - Terreno - Barra do Rio
Cerro - 303,38m' - R$
42,000.00 - 553,29m' - R$
48,000.00 - 333,48m' - R$
52,000.00
6054 - Terreno - Czerniewicz -

1 ,037.40m' -RS340,000.00
6054 - Terreno - Czemíewicz -

1,037.40m' -RS 340,000.00
da
R$

Ref 2001 - Res. Gran Ramá Centro - Tipo 01 :

02 qtos, sala estar f jantar, bwc, sacada cf
cnur, cozinha, área de serviço, garagem.
Tipo 02, 03 e 04: suite + 02 qtos, sala estar
f jantar, cozinha, área de serviço, sac. C/

churras, bwc, gar. A partir: R$ 104,500.00 -

Entrada + Pare. em até 50 x. Entrega:
Janeirof2010.

Em O CORREIO DO POVO
FIM-DE-SEMANA, 27/28 DE SETEMBRO DE 2008 IMÓVEIS---------�---

• Compra • Vende· dministra
Tel: 305,5 0070

I'MÓVEIS
Anderson 9651-9028 I Deleon 8405-6125 I IIson 9142-4641 I Rivelino 9112-5788

End: Rua Reinaldo Bau, 276 - Centro, Jaraguá do Sul

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

mista com madeira pré
fabricada Grapia, com 01 suite,

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

Ref 1072 - Sobrado - Nova
Brasilia - 245 m2 - R$ 350,000.00
.- Sobrado de alvenaria, 03 qtos,

bwc, sala, área de serviço,
varanda grande. Piso superior
com cozinha, sala, bwc, sala de

.

estar e despensa:garragem pi 02
carros, churrasqueira.

1101 - Casa - Vila Nova - 270.00
m2 - R$ 290,000.00 - 04 qtos,
02 bwc, sala, cozinha mobiliada,
churrasqueira, varanda, área de

serviço, despensa, garagem pi
02 carros.

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

varanda, área de festas,
garagem.

1078 - Casa - Ilha da Figueira -

167 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,

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

garagem.

\

6057 - Terreno - Ilha da
Figueira - 618.87 m' - R$
98,000.00
6058 - Terreno - Jaraguá 99 -

.

402.75 m2_ RS.45,000.00 .

6062 - Terreno - Nereu Ramos
- 337.50 m' - R$ 40,000.00-
Terreno - Loteamento
ResidencialDemathe.

6061 - Terreno - Schroeder -

892.00 m2 - R$ 149,000.00-
Terreno central, topografia
plana, frente para rua principal.

1093 - Casa - Vila Lenzi -

159m2 - R$ 125,000.00 - 01
suite, 02 qtos, sala, cozinha,

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

1081 " Casa - Vila Lenzi - 375
1084 - Casa - Jaraguá 99 -

m' - R$ 385,000.00 - 01 suite, 60m2 _ R$ 90.000,00 _ casa em03 qtos, bwc, sala de estar I
jantar, lavabo.cozfnna, área de' construção - 02 qtos, sala,

serviço, varanda, garagem para
cozinha, bwc, garagem. (Pronta

08 carros, área de lazer para financiamento).

Ref 1056 - Casa - Jaraguá
Esquerdo -139,66 m2 - R$

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

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

infantil, garagef)1.

1091 - Casa - Centro - 265m2 -

Localização previlegiada, cl
ótima vista panoramica, cf

terreno área total de 1,750.00. -

Parte Sup: escritório, sala estar I
jantar, bwc, coz, 03 qtos, sune.
Parte Inf: qto empregada, área de

serviço, churrasqueira.

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

.1087 - Casa - Chico de Paula -

�a7 m2 - R$ 189,000.00 - 01
suite, 02 qtos, sala, copa,
cozinha, garagem para 02

_,,,...-.,,....;..aoo:.,.
1 099 - Casa - Nova Brasilia -

260.00 m2 - R$170,000.00-
Parle inferior: sala, cozinha, copa,
qto, bwc. Parte superior: 01 sutte,
02 qtos, sala, bwc, garagem pi 02

carros. Edicula;terraço.

3004 - Sala Comercial - Barra
do Rio Cerro - 70 m2 -

R$ 95,000.00 - Ótimo Ponto
Comercial.

Ref 7003 - Sítio - Rio Cerro II -

29,400.00m2 - R$160,000.00
- Contendo 01 casa C/ 90m2,
01 suite, 01 quarto, bwc,
cozinha, varanda, área de

serviço, garagem, 03 lagoas.

7005 - Sttio - Corupá -

40,181.00m2 - R$ 220,000.00-
Contendo casa com aprox. 200
m2, 03 quartos, sala, cozinha,
bwc, área de serviço, área de

festas, garagem, seis mil pés de
banana, 500 pés de eucalipto.

7007-- Chácara - Ribeirão
Grande - 46,000.00 m2 - R$
95,000.00 - área para fins de
sitio, chácara, sem benfeitorias,

com terra planagem para
edifica ões.

Ref 6029 - Terreno - Jaraguá
Esquerdo - 31,000 m' - área

nobre para condominia fechado,
centro esportivo. .
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IMÓVEIS

Agende uma Visita
pelo fone 47 3275-1447

Os apartamentos do Residencial Mont
Vermont são assim, ótimos em todos os

sentidos, Não perca as unidades com

terraço, são únicas, Mas venha logo, pois
as oportunidades de fazer este ótimo

negócio, estão acabando,

"""-r"-T"'-r-'---r---";r---'--li '.

'--t
·

II' i�lmobiliária CRECI:2716J 3274-8844

� � SonhoInvest
Cód. 103 • BARRA 110 RIO CERRO
SOBRADO com aprox, 300,00m' - andar
térreo: uma suãe, 3 salas, banheiro.
social, sala de jantar, cozinhamobiliada,
despensa, área de serviço, área de
festas' com banheiro, churrasqueira e

cozinha, piscina, garagem para 3
carros, Andar superior: suite com
closet e sacada, quarlo com sacada,
mais um quarto com escritório,
banheiro, Teto em gesso" Aceita-se

negOCiação" por imóvel de menor valor
ou autornóveí. Valor: R$ 340,000,00

Cõd. 115 • MEREU
RAMOS· TERRENO
medindo 375m2, com
uma CASA de madeira
medindo 68m2,
contendo, Ó3 Quartos, 01
anheiro social, lavabo,
1 sala de jantar. 01 sala
e estar, copa, área de

viço, churrasqueira e

garagem para 01. carro.
Valor: R$ 55,000,00

Cód, 101 r CENTRO - CASA
com 130,30m2 de área
construida, ótima (ocallzação
central, com: 01 suíte, 02
quartos, 01 banheiro social,
sala, cozinha, ãrea de serviço,
churrasQueíra e garagem para
04 carros" Contém ainda uma
edfcula com 04 peças,
medindo 50m2, Aceita-se
negociaçáo por imóvel de
menor valor-ou automóvel..
\/alor: R$ 260.000,00

Cód. 1Hi - SÃO LUIZ -

CASA mista medindo
84m2, conteneo 02'
quartos, sala,
cozlnha,02 banheiros e

ârea de serviço, em
TERRENO com área
lolal dé 722m2,
Aceita financiamento
bancário, Podendo ser

Financiada pela GEE
Valor. RS 95,000,00

Cód, 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, 01 cozinha,
área de servico e

garagem pará 01 carro.

Valor R$ 75,000,00

de madeira metlindo
70012.., contendo 03
quartos, saía.
cozinha,Ol
banheiro sodal,
área de sen:iço e

garagem para 02
carros" Área total do
terreno: 364;50m2,
Valor: R$
!IS 000,00,

PLANTÃO
(47) 9929-8265
(47) 9973-3581

�Cód.122-RAiJ-CASA
escriturada, com rua

'asfattada, contendo 03
Quartos, sala, copa, cozihha,
01 banheiro social, despensa,
área d�serviço e garagem
para 01 caro. Contém ainda
um galpão nos fundos,
medindo 90m2, {!, área total
do terreno é de 360m2,
VakÍr de R$ 85.000,00 à
vista ou 45.000,00 maís o

financiamento.

Cód, 125-AVAÍ,
Guaramirim/SC • CASA
-NOVA medindo 92m2,
toda murada,localizada

"í, no residencial
K 'panama.contendo 03
quartos, sala, cozinha, 01
banheiro social, área de

serviço: varanda,
garagem pi 01 carro e

jardim, Imóvel passivel de
financiamento bancário,
Valor. R$135.ÔOO,OO

Cód. 118 - RAU - CASA
escrltuJada, medindo
186m2, contendo 01
suite,..o2 Quartos, 02
saías; cozinha
mobíliada, 01 banheiro
social, 02 despensas,
áre,a de serviço,
garagem p/ 02 carros,
churrasqueira e areace
festas, Área total do
terreno é de 450m2.
Valor: R$ 220,,000,00

- Ct'iurrasqueira na sacada, - ELEVADOR
hidráulico com Nobreak,
-Área de lazer com duas piscinas,
playground e salão de festas

- Localização privilegiâda em local
nobre, na rua 13 de maio (Champagnat)

- Financiamento Direto
com a Construtora,

R£I.GGi�AL
engennaria&c.onstruçóes

Construindo qualidade de vida

Visite nosso site:

www.hexagonalengenharia.com.br

Cód. 127 - RIO
MANSO
CHÁCARA - com

37,273m2,conten
do umrancho
bem simples e

uma lagoa. Varor:
R$ lOWO,OO

eód. 104· RAU - TERRENO URBANO medindo 2.535,00m·, localizado à Rua
1.239 (asfaltada). próximo à Lulimar Embalagens, .Aceita-se negociação por
imóvel demenor valorou automóvel" RS 150,000,00
Cód. 105r,RAÚ - TERRENO DE ESQUINA medindo 386,00m', localizado à rua
"1,249, lote 26, próximo à ponte em' construçâo Que ligará os b"akros Bau e

Amizade. R$ 85,,000,00
Cód. 121�BRA:ÇO DO RIBEIRÃO CAVALO - TERRENO sem inlra estrutura c!
·8�Om'r Contendo uma casa de rnadelra bem simples, medindo 60m'. R$
30,,000,00:

. t;,Ód, 11 Z, - SCHROEDER - TERRENO plano, próximo aMarispl, localizado àRua
II de feve(£iro, sin, Schroeder/SC. medind014,OOmX28,30m" R$ 22,,000,00
Cód. 113 . LAGES/Se - CHÁCARA medindo 50"OOOm', localizada na'Viia

• Mari�, acesso norte, próximo ao Fiotel Rex edistante 1500m do parque Conta
Dinheiw (onde acontece a festa do pinhão" VENDE-SE ou TROCA,SE por
imóvel em Jaraguádo Sul e RegiãO, Consulte-nos paramaiores informações.
Cód. 124 - RAU-TERRENOCom área de 345m'{15X 23), próximo a ponte em
consnução a Qualligará ÓS bairros Rall e Amizade, R$ 75,QOO,QO,
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"Um lugar certo para
um bom negócio"

,

.

I I

COMPRA • VENDE • ALUGA • ADMINISTRA SEU IMOVEL OU CONDOMINIO Consulte nosso site:

W\vw.ajelimoveis ..com

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

Plantão 8836-1971/8805-8708 147) 3,376-3659íA"e1 'MÓV'"

....
<:>
....

13
LU
a:
(.)

3371-2117
Acesse outras opções em nosso novo site

INTERMÊ'DIÁRIA DE IMÓVEIS LTDA. www.interimoveis.net

VENDE: VILA LENZI.,... Terreno de es.quina 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 dormltórlos'e
demais dependências. Área construída 275,00 m2, em
terreno de 427,50 m2.
VENDE: ILHA DA FIGUEIRA - Sobrado alto padrão, 03
dormit. (1 suíte cf hidromassagem), demais

,

dependências. Possui área de festas cl piscina.
ALUGA - ILHA DA FIGUEIRA - Apart. 03 dormitórios

(sendo 01 suíte), sala, coz., lavand., bwc social, sacada
. e garagem. RuaJosé Pavanello - Resid. Hilamar
ALUGA - C,ENTRO - Apart. 01 dormitório, 'sala, coz.,
lavand., bwc, sacada cl churrasq. e garagem. Resid.
dasTulipas
ALUGA - CENTRO - Apart. 02 dormitórios, sala, coz.,
lavand., bwc. Av. Marechal Deodoro da Fonseca.
ALUGA - CENTRO - Sala comercial cl área aprox. 70
m2. Rua Reinoldo Rau, 86 - Éd. Mário Tavares (10
andar). Alugu�: R$ 350,00

, ALUGA - CENTRO ., Galpão inoustrialicomercial em
alvenaria cf área total502 m2• Rua Exp. Antônio Carlos
Ferreira, 697 .

VENDE: CE_NTR'O -- 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)

VENDE: ÁGUA VERDE - Casa em alvenaria,
contendo 3 dormitórios, sala de estar/jantar,

cozinha, área de serviço, bwc social e garagem.
Área total construída de 170 m2 em terreno de

480 m2• Rua Jorge Buhr - Próx. Unerj

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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o 204 r casa alv., 01 suile com

closet, 02 dorm, bwc. sala de estar, saia
de jantar, GOL,IaV;,nderia, garagem. R$
700,00

REF 275 . Vila Rau • casa alv. 02 dorm,
,

garagem para 02 carros. R$ 77D,OO

REF 2110 - Vila Nová· Rua Domingos
Demarchi·· casa tipo quítinete de madeira
com 02 oorm., safa e cozinha

conjugados, bwo. R$ 300,00

SAIJ\C{)MERGIAI. "

REF218· Guaramitim - Centro·Rua 25 de

Brasilia • Rua João

PlaninpQ�çk • casa comercial com 120m2,. R$

1.(110)00
IIEI1. 173 • Gentro - Rua lateral Angelo
Piaz(lra - sala 'com 65m2. R$1.5!lIl.OO
REF 11114 � Ilha da. Figueira • Bua Jose
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IMÓVEIS
Seu imóvel está aqui.

(6J
HABITAT

ii. , ,.

CRECI1533.J �
@VENDE @ALUGA
oADMINISTRA

www.imobiliariahabitat.com.br

3371.8009

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·

('fi' :. U ,"" ':; '. www.imobiliariahabitat.com·.hu· habitat@imobiliariahabitat.com·.br • �uà Felipe Schmi_�i;).5_7 (próx.: ,MJI_I,ium) �,�Centr.o, -_< .�;�I Á_". _

•

�. ,'.,., ��-� '" ,,yo., r " , _ , "I. <�� �'.;-'" r'-: f � '. ... c"

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

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

Ref. 1911 - Figueira - suite, 3
dormitórios, 2 bwc, copa,
cozinha, sala, garagem p/2
carros R$ 270.000,00

ReI.1211 - Casa - Vila Lenzi - Su�e, 2dorm., chut R$ 250.000,00 -ótimo paraponto comercial.
Ref. 1831 - Chicone Paula, 4 dorm., 2 bwc, 2 vagas de garagem R$ 245.000;00
ReI. 2341 - Aplo - Bombinhas -1 suite, 1 dormitório, sacada c/chur, prédio c/ piscina, play
ground, área de festas, elevador. R$ 250.000,00 - Aceita troca c/ imóvel em Jaraguá.
* Apto em Balneário Camboriú, COBERTURA, alto pãcrão, 4 suites, 1 dorm., dep. de
emporegada, 4 vagas de garagem + espaço p{jet ski e 1 moto, piscina privativa e demais

depenências. R$1.500.000,OO (entradadeR$500.000,OO) e saldoem 72 vezes.
Rel.2001 - Apto - Vila Nova c/ 1 suite, 2 dorm., 1 vaga de garagem R$ 250.000,00 •

Rei. 1511 - Barra Velha - sobrado."alto padrão" R$ 260.000,00
Ref. 1 041 - Barra Velha - sobrado lindo prox a praia R$ 270.000,00
Ref. 1911 - Figueira - suite, 3 dormitórios, 2 bwc, garagem 2 carros R$ 270.000,00
Rei. 1521 - Baependi - sobrado alto padrão "interno inacabado" prox recr. Marisol R$
410.000,00
Ref. 2121 - Área - João Pessoa - 7500mZ- com uma casa com 3 dorm. R$400.000,OO
Ref. 281 - Penha-rasaaltopadrán'frente p/ o mar" R$ 550.000,00
Rei. 1571 - Cenlro sala comercial ótimo para clinica, c/255m' + 2 aptos 275m' +
sobrado c/piscina R$1.000.000,Óo
Ref. 2561 - Vila Lenzi - 3 dormitórios. 1 bwc, garagem, demais dependências. R$ll O.OOO,CO
TERRENO
Ref. 774/775 - Jaragua Esquerdo -prox. àrena - R$ 80.000,00
Ref. 1731 - Jaraguá Esquerdo R$ 50.000,00
Ref. 2472 - Terreno- Rau -416m2- R$50.000,OO
Ref. 1951 - Terreno - Chico de Paulo 392,OOm2 R$ 55.000,00
Ref. 2352 - Terreno - Jaraguá Esquerdo - 300m2 - R$ 55.000,00
Re1.1801- ÁguaVerde -455m2 R$ 65.000,00
Ref. 2021 - Vila Lenzi - 406m' - R$'60.000,OO
ReI. 2181 - Figueira - 306,00m2 - R$ 65.000,00
ReI. 2461 - Terreno - Barra do Rio Cerro - 510m2 - R$ 65.000,00
Ref. 1252 - Chico de Paulo-445.50m2 R$ 79.000,00
Ref. 852 -Ilha da Figueira-terreno 1300m' R$ 71.500,00
Rei. 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$ 98.000,00
Ref. 2561 - Terreno - Vila Lenzi com casa de madeira - 634,50m2 R$11 0.000,00
ReI. 24B1 - Terreno - Vila Lenzi - 420m2 - R$125.000,OO
ReI. 2351 - Terreno - Jaraguá Esquerdo - 886m2 - R$175.000,OO
ReI. 1941 - Viía LeÍlzi 250.00.0m2 R$ 250.000,00
Ref. 2431 - Area - Braçinho - 22.000m� R$ 280.000,00
siTio / CHÁCARA
Ref. 861 - Molha/Massaranduba -260.000m' R$135.000,OO
Ref. 741 - Rioda Luz- 2 casas c/72m', em alv., água corrente - 6.200m - R$120.000,OO
Rel.1141 - Garibalde - area de 5777m2 com casa R$ 220.000,00
Ref.1741- Garibaldi 75000m2 R$ 320.000,00
ReI. 663 - Massaranduba -7lagoas casas, area defesta 238.000m'. R$ 600.000;00

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

www.imoveisemjaragua.com.br

lIel 114 - Sobrado "alto
.

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

Ref. 2261 - asa suites, 3
dorm., 3 BWC, gar. p/4 carros,
e casa dos fundos c/ 2 dorrn.,
closet. Casa frente ótima p/
comércio, e fundos para

moradia.

CASAS/APARTAMENTOS
.

Ref..2451 - Casa - Estrada Nova - 2 dormitórios, 1 bwc, garagem R$ 68.000,00
ReI. 801 - Estrada Nova -casa alvenaria R$ 70.000,00
Rel.1001-Jaraguá 99 - 3 dormitórios, sala, cozinha, bwc. R$ 75.000,00
Ref.2221- VilaLenzi-2dorm�órios, 1 bwc, garagemedemaisdep. R$75.000,OO
ReI. 2101 - Schroeder-semi acabada, 3 dormitórios, bwc"garagem R$ 79.000,00
ReI. 2452 - Casa - Estrada Nova -3 dormitórios, 1 bwc, garagem R$ 80.000,00
ReI. 2211 - Casa de madeira - Jaraguá Esquerdo - 3 dormítoríoa.z saías, 1 bwc,
garagem R$ 85.000,00
Rei. 1401 - Barra Velha - casa5 dormit.demais depend. R$ 85.000,00
ReI. 2111- Casa - Guaramirim - 4 dormítóríos. 1 bwc, garagem R$ 85.000,00
Ref. 1672 - Vila Lalau - apto.em construção, Residencial Vermont, com 2 dormitórios,
sacada c/churrasqueira, garagem, a partirR$ 85.000,00
Ref. 2421 - Casa - Figueira - 2 dormitórios, bwc, garagem, R$ 85.000,00
Ref.1701 - ÁguaVerde, 2 dormitórios, cozinha, bwc, lavanderia R$ 95.000,00
ReI. 2391 - Apto - Jaraguá Esquerdo - suite, 1 dormitório, 1 vaga de garagem, Entrega
em setembro2008 - R$l 03.000,00

.

Ref. 541 - Ilha da Figueira - casa alvenaria - 65m' - terreno com duas casas - casa

madeira - 57m' terreno esquina - R$ll 0.000,00
Rei. 2411 - Casa - Figueira - 3 dormitórios, bwc, garagemR$ll 0.000,00
Ref. 2491 - Casa - Tila Martins - 4 dormitórios, 1 bwc, garagem e demais

dependências - R$110.000,OO -

ReI.2371-Casa -chicodepaula-3dorm., 1 bwc, 1 vagade garagem R$110.000,OO
Rei. 2161 - Figueira - 3 dormitórios, 1 bwc, garagem e demais dep ..R$ll 0.000,00
Rel.1901- Rau-l suite, 1 dormitório, bwc, garagem p/ dois carros. R$110.000,OO
ReI. 2302 - Aplo - Nova Brasilia - 1 suítec/sacada. 2 dormitórios, bwc, 1 vaga de

garagem, Entrega em setembro 2009R$ll 0.000,00
Rél.2071-ApIo-JaraguáEsquenlo- 1 Suite, 1 dorm.,l vagadegaragemR$117.000,OO
ReI. 2041 'Casa- Vila Lenzi- 2dormitórios, R$120.000,OO
Rel.1091 -Casa3 dorm. 2bwc, 2 salas portão eletr., piscina R$125.000,OO
Rel.1241- Vila Nova - casa 130m2madeira - R$130.000,OO
ReI. 1661 - Ceolro - apto em construção, Residencial Aquarela, com 1 suite, 2
dormãôríos, cozinha, garagem, sacadac/chut c/119m'. R$145.000,OO
Ref. 1841 - Araquari - Sobrado com 3 dormitórios, 3 bwc R$140.000,OO
Ref. 1'811 - ChiCII de Paula - Casa mista com 3 dormitórios, 2 selas, área de festas
c/churrasqueira e piscina + 1 kitinet + area de 60m2 - olicina R$160.000,OO
Ref. 2401 - Apl0 - Cenlro - Ed. Isabella - 1 suite, 2 dormitórios, 1 bwc, 1 vaga de

garagem R$160.000,OO
Rel.581 - Casa - Chico de Pa_ula - 3 dorm., garagem p/2 carros R$160.000,OO
ReI. 2581 - Casa - Vila Lenzi - 2 suites, 3 dormitórios, 2 bwc, demais dependências,
garagem R$160.000,OO
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, chut, cozinhaR$180.000,OO
ReI.1512 - Casa - BanaVelha-Sobradoc/ suite, 2dorm., lavabo, churrasqueiraR$ 200.000,00
Ref. 2141- Casa - Figueira - Sobrado c/sute, 3 dorm., 2 vagas de garagem R$ 21 0.000,00
Rel.2231 - Casa - RioMolha- suite,3 dorm., 2 BWC, demais dependeências R$ 220.000,00
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........................ ························Fi2D�2��RE�2Bfo·���···mIMÓVEIS
COl�retoI' de Imóveis
(47) 3371-8351 - 9929-0273

SC<-·íllefaníttJ@lbest.com.brfL Leopoldo

• VILA LENZI - ÁREA COMERCIAL • AGUA VERDE - TERRENO 1000,00M2 • RAU . CASA NOVA 1 SUITE E 2

PROXWEG I, 600M2 R$105000,OO QUARTOS GAR. CHUR. R$150 MIL-CEF
,

• AMIZADE - TERRENO COL. .MAX • BAEPENDI - CASA 1 SUITE 2 • RAU - APTO 2 QUARTOS DEMAIS DER

SCHUBERT R$ 20.000,00 SEM ESCR.. QUARTOS PISCINA R$ 250 MIL NEG. LlNDD.GAR. R$ 80 MIL
• AMIZADE - TERRENO 320 M2 • CENTRO - APTO. MOBILIADO 1 • BARRA - TERRENOS 350,00 M2 R$
ESCRITURA R$ 45.000,00 QUARTO E DER GAR 85 MIL 46.000,00 NEGOCIAVEIS
• VILA NOVA - APTO. MOBILIADO COM • CENTRO - APTO. 1 SUITE 2 QUARTOS .

3 QUARTOS R$130.000,00. NEGOCIAVEIS
.

I
• VILA NOVA - TERRENO 400 M2 PROX. • PROX. - CENTRO - CASA 1 SUITE 2 i
PMJS R$1 00.000,00 QUARTOS NEGOCIAVEIS

. I'
• VILA NOVA- TERRENO 600M2 ALTO • FIGUEIRA-ÁREA PARA GALPÃO 1500

I'.R$55.000,OO j M2 NEGOCIALVEL
,

• VILA LALAU - SOBRADO 2 SUITES 2 • FIGUEIRA - CASA 2 QUARTOS MISTA I
QUARTOS NEGOCIAVEIS I PROX. HOMAGO R$ 66 MIL �
• AGUA VERDE - TERRENOS 400 M21· FIGUEIRA - ÁREA DE 50.000 M2 i
ESCRITURA R$ suómoc ! NEGOCIAVEIS

•

I• AGUA VERDE - TERRENO 600M2l' OURO VERDE - CASA SUITE E 2' Foto 007 - Casa nova no Rau CEF R$
COMERCIAL R$ 60.000,00 I QUARTOS�INDA R$ 85.000,00 . 150 mil .

APARTAMENTOS lRef 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

CHÁCARAS
Ref 3012 na Barra,
124.000,00m'
Ref 3013 Schroeder
12.500m2
Ref 4050 Rio da Luz II
185.000m2 ideal para
Reflorestamento
Ref 4055 Rio Cerro II
870.000m2 ideal para
Reflorestamento
Ref 4057 Fazenda em

Corupá 6.335.000m2
ideal para Reflorest. .

Ref 3030 Chácara com

casa no AmizadeRef 4025 Vila lalau
R$ 85.000,00

Ref 3014 Sítio 21.765m2
Sta luzia LINDO DE VIVER Ref 1047 Vila Lalau

CHEGA DE PAGAR ALUGUEL!!!!!
Diferenciais da carta de crédito
Colombo:

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

· 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 + <SO.OOO,OO FGTS = um

bem alor de f$130.000,00
.. Não ssário avalista

· � modªlidªdes de comtemplaçãg:.

plação 40% lancl'!;
50% lance ,

'! ; Não é niIc'essário o pagamentó do
lance em dinheiro, pois õ valor é
descontado da carta de crédito
Colombo. \&_
· Um exelente investimento, pois
mesmo comtemplado sua carta- de
crédito Colombo contínúateni:léndo ...

* Menor custo;
* Menor prazo;
* Sem juros;
* Parcelas mais baixas;
* 3 Tipos de possibilidades de comtemplação
* Maior administradora do Brasil; .

* Garantia Lojas Calombo, 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.

boEM BREVE TEREMOS -OUTRA LOJA EM GUARAMIRIM 'COM PREVISÃO PARA OUTUBRO A INAUGURAÇÃO

I.:ojas Colombo S/A - Av. Mal D�odoro da Fonseca (calçadão), 367, Centro - Jaraguá do Sul -Telefone: (4�)133�10002 '.
- .
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IMÓVEIS
A Chave do Melhor

Negócio, agora também
em Jaraguá do Sul!

9158 ..6890

0213 - TERRENO no

Bairro Sossego em

Schroeder. Valor:
45,000.00. Aceita-se
proposta.

438- B. ESCOLINHA
TERRENO C/ 8.81 O.66m2.

De frente p/ BR em

Guaramirim.

569 - BARRA RIO CERRO
TERRENO C/ 36.151 ,20m2.

R$ 120.000,00.

520 - CHICO DE
PAULA: TERRENO
Cf 950m2. Valor:
130.000,00.

0661 - CHACARA na Estrada Canivete em
Guaramirim C/6.000 pés de pupunha: 2.500 pés
de banana; árvores frutfferas; nasceme de água;
01 casa de mad. e TERRENO c 169.431m' Valor.
240,000.00. Acerta-se proposta: Casa ou terreno

prox. ao CENTRO de Guaramirim.

0102 -UNDA CHACARA C/60.000m' a BOOm do

pesque-pague Sardanha em Guaramirim CI
CASA de 130m'CI 03 dorm; sala; coz; bwc;

lavand; area de festas; fogão a lenha: cnurrasq ..
e piso: CERAMICO. Valor: 230.000,00.

0298 - SÍTIO de freme pi SR C/lB.OOOm' no
Bairro Posso Damas em Corupà cl 02 casas

MISTAS; rio pI banho e campo de futebol. Valor
: 180.000,00.

REF: 37B- Linda CHÁCARA c/ 52.000m' no
bairro 02 mamas em Schroeder c/ casa de alvo
cl 03dorm: sala; coz; bwc; despensa; varanda;

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

schroeder até R$ 80.000,00.
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IMÓVEIS .'

O���CORRETOR DE IMOVEIS - CRECI 7.146.
-

P"rp�,

3371--9432rh-CENTRAL
�IMÕ�!�!

Pedro Schiessl Junior
8408-779fj / CREC/13595 Rua Venâncio da Silva Porto, 257

Nova Brasília
wwW.c��traaimo;(ei$j$.e@m.br3370-17881 9113-1311

* Compressor de ar

* Rompedor de aeeras de concreto
* Trator de esteira

3275·1101 / 91:04·2393
,R. Wigando Menslin· Baependi

Vende terreno rural com área de 284.600,00m2 em Itopava-Açu
(Schroeder) com plantação de Banana R$ 240.000,00

Rua Rinaldo Bogo, 780 - Ilha da Fiqueira- Jaraguá do Sul

luca.corretor@uol.com.br

NemtijaJ!.Wrlwtt�4�
COMPRA I VENDE I ALUGA
nemezioimoveis@pop.com.br

Tina

8412-4890
--- ---

SOLANGE

,

99.74-1915 I 9923-6418
Florentina Fiedler ICORRETORA DE IMÓVEIS

Creci nO 9839IlHAO UEIRA excelente acabamento 2quartos 1 Suite 2 salas, coz, BWC, lavô. despensa, p/elet.
R$ 265.000,00
SCHROEDER 3quartos BWC,d+ DepJaltando acabamento 42mil.
SCHROEDER centro 4 quartos d+ dep garagem p/2earros 127mil.
SCHRDEDERTERRENO.463,25M2 COM CASA DE MADEIRA 2,QUARTO BWC,48MIL'
SCHROEDER 3 QUARTO BWC, CDZINHAAREA DE SERViÇO E FESTA 468,96M2184MIL.
SCHROEDER 'lo ÁGUA DE MADEIRA, TERRENO Cf 450M', 46 MIL

SERViÇO DE
PEDREIRO,

REFORMAS E

CONSTRUÇÕES,
COLOCAÇAO DE

PISO E

PORCELANATO�
Tr: 9612-7306 cf Evoneí

(47) 3370-8097 I 9163-4439 ALUGA-SE CASA
Na Vila Nova, com 4 Quartos.

Rua Waltllr Marquardt, 2155 - Jaraguá do Sul - se

,

SÀNTA LUZIA· Área de

SCHROEDER 396m2 Prox.mariscl R$18.000,00
SCHROEDER BRAÇO DO SUL· cf 450m'. R$ 20:000,00
SANTO ANTONIO· cf 326m'. R$ 30.000,00 á vista, cf finane. próprio
SCHROEDER CENTRO· Otimo Ponto Comercial1500m2 R$165.000,00
Terreno Água Verde.525m2 R$73mil prox. A UNERJ

VENDE-SE
- CAMPING CAR (carreta branca) ótimo est-ado.
- Honda Biz 100 com partida, preta, 2005.
- Freezer horizontal com tampa de vidro.

Tr: 3371-6726 I 9987-6742

'" �""'»;W"''''''� > '" �,="�ú",w.<""",,,,,, ." '''' :::;;; "*>.w" "'��""'''''''O;'''_'''' =_"""",,"v«»:;l Xi. ""...v"'_�"""w('" _,�"" """""""",�",��v.,«-.-ww. "" ��,yc;.;,�"'w;;;.,'».�_"",,,*,,, �"'�""� =� ;,» ""t

NOVO ENDEREÇO: RUA: ÂNGELO RUBINI, 972 BARRA DO RIO CERRO FRENTE A BUZMAQ ;
.

,

Plantão ·de Vendas
9965-9934 CRECI/SC 9.419

9111-8051 CRECI/SC 11.155

3310-6310
www.imoveiscarlini.com.br

isacarlini@hotmail.com

ISGlete CQrlini
Corretora de Imóveis

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 dernaís dep, c/churrasq, e garagem.

R$ 155.000,00
Ref. 700· VILA LENZI- Casacorn 303,OOm2, terreno com

450,00m2 R$ 280.000,00
Ref. 1701 - Corupá - Centro - Terreno com duas casas, uma em

madeira, outra em alvenaria. R$ 85.000,00
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IMÓVEIS

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

COMPRA·VENDE·ALUGA
�.

�

EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS

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

CÓD. 29.1 ' CASA EM ALVENARIA NO JARAGUA
esQUERDO COM 160m', PRÓX. A SPEED PNES.

CÔD. TO.1 • TERRENO NAÁGUA VERDE C/
450m', PR6x. A IGREJA SAO JUDAS·

. PRONTO PI CONSTRUIR· R$ 80.000,00.

CÔO. 8T.1-CASANO CENTROC/ 126m"E
TERRENO C/ 450m'· 3 QUARTOS, 2 ewe.

COZINHA, SAlA DE ESTAR/JANTAR. DISPENSA.
ÁREA DE FESTA. GARAGEM E JARDIM .

BARRA DO RIO CERRO· RUA ILDOM,R K.

SATLER, PRÓXIMOA MALWEE MALHAS.
R$ 285.000,00

CÓD. 72.1- SíTIO NA E:STRADA RfBEIRÃO
GRANOe C/46.00Q,OOm2,

'

,

CÓD. 74.2 -APÁRTAMENTO NO LAYANE
FERNANDA (APTO 204 CI 95m2) - SUrTE CI
SACADA, 2 DORMITÓRIOS. ewc. SALA DE

ESTAR/JANTAR. COZINHA, AREA DE

SERViÇO, SACADA CI CHURRASQUEIRA E

CÓD. 5.1 • APARTAMENTO MORADAS DA SERRA (APTO 32 C/9? ,59m2) ,

NOVA BRASiLIA. RUA JOÃO PLANINSCHECK - surre, 2 DORMITÓRIOS,
SALA, COZINHA, BWC, SACADA COM CHURRASQUEIRA, GARAGEM

"

CÓD.14.1·CASÀDEALVENARIANO
AMIZADE. PRÓX. AO SALÃO AMIZADE.

CÓD 153.1 - CASA C/210M2 E TERRENO

C/600M2. R$ 350.000,00.

_,_....-

CÓD. T4.1· TERRENO NABARRADO RIO
CERRO Cf 360m' • RUA VIRGILIO PEDRO RUBINI.

ESQUINA CI A RUA LUIZ SATLER.

,

CÔO. 73.1 - TERRENO COM 2 CASAS SENDO
UMA DE ALVENARIA Cf SUiTE, 2 QUARTOS.
awe, COZINHA. COPA, ÁREA DE SERViÇO,
SALA DE ESTAR E ÁREA DE FESTAS, RUA

BERNARDO KARSTEN.

CÓD. 2.1 ,APARTAMENTO EDIFICIO
IBABELA, C/98m' • SuiTE, 2 QUARTOS,
2BWC, SALA DE ESTAR/JANTAR, COZINHA

MOBILIADA, ÁREA DE SERViÇO E GARAGEM, APARTAMENTO Cf VISTA PARA O MAR.
R$ 120.000,00';

..

,

CÓD.96.1-
, TERRENO

COMERCIAL NA
VILA NOVACI

1.762,91m2• PRÓX,
AO POSTO MIME.

CÓD. 81.1 • TERRENO NA BR·280 C/6.400m'
CI GALF'ÃO DE 1.000m' (PÉ DIREITO DE 6m)·

PRÓXIMO AWEG QUIMICA.
..
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CLASSIMAIS FIM-DE-SEMANA, 27/28 DE SETEMBRO DE 2008

d
, )

"

I

I

i

../ Mais de ·500 imóveis.

../ Mais de 50 cnrretnres
,

"

../ Mais rapidez em vender seu imóvel

../
.

Mais comodidade em atendimento
. ../. Mais segurança e facilidade

COM A CONFIANÇA DE TODAS AS IMOBILIÁRIAS QUE IRÃO LHE ATENDE� .

Barra.Sul
A imobiliária da Barra

;z IMOBILIÁRIA'

.

1t\ChiJ�el
WOLFEPAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA,

?RI'SMa
IMÓVEIS

. GIRASSOL. CREC/2567J

, IMÓVEIS

RENATO .JR.

PIAZERA

I CREe, 5330
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Ref. 202 - Barra do Rio
Cerro - Sobrado alvenaria
com 248,00rn', 01 suite,
03 dorm., 02 BWC, 04
vagas de garagem e

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

D O CORREIO DO POVO
FlM-DE-SEMANÁ, 27/28 DE SETEMBRO DE 2008

...,
I

IN IMOBILIÁRIA
(47)3275-1594
1Mt' � i ,eft] I]¥l ��"',}'

8802-5851

.

.wl\�_
,-�, .

ParelmovelS

www.parcimoveis.com.br

H. WOLF CON.STRUTORA E INCORPORADORA LTDA
achave@netuno.com.br

dorm. sala. cozo
BWC c/ garagem.
Terrenocom

373,00m2. Valor
R$ 150.000,00

REF. 3805 - Edificio
Joverli - Nova Brasilia -

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

garagem dupla.
R$ 130.000,00

REF, 601 - Nova
Brasília - Sobrado

Alvenaria ,31 0,00m2
com 01 suite, 03

dormitórios, 02 salas,
coz., 02 BEC, área de

serviço, área de festas
com churrasqueira e

garagem. Terreno com

473,00m2. -Imóvel
ideal para lins
comerciais

O APARTAMENTO
•

OI suíte
•

02 dormitórios
• C�zihha
•

5acacla com churrasqueira
• Área de'serviço
•

5ala para 02 arobien+es
•

Tubulação t=>ara aqueclmen+o à gás
•

POhtos de +elefone, TV � Internet J

•

Madtdor individual de água

O EDIFíCIO
•

Arquitetura Moderna
•

5alão de Festas Decorado
•

Hall de Ehtrada Decorado
•

Playgrouhd' ,

•

Alumíhio' na 'Cor branca
·

03 At=>arfamehtos por Ahdar
•

Localização: Rua Presidehte .luscelíno

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

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

�
�
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33·76�0015
BarraSul
A imobiliária da Batra

RUA ANGELO RUBINI, 1046 barrasul@netuno.com.br

Rel.- 344 - BARRA DO RIO' CERRO' - sobrado C/158m' em Ref. - 30'3 - JARAGUÁ 99 - Sobrado c/ 428m', terreno
alv.C/aje, sendo 118m' averbada, terreno c/987,50m'(13x74), c/425m'(18,50x23), no piso superior com suite mais
3qtos, sendo um suíte, 3BWC, sala, copa.. COZo lavano, 3qtos, 2 salas, copa, COZo 2bwc,lavanderia, chufrasqueira,
despensa, 2 garagens e nos fundos uma casa de madeira c/ sacada na parte térrea, 2qtos, 2bwc, sala, coz.lavanderia,
3qtos e demais dependências, Rua Plácido Satler rio 169 - R$ 3 garagens, Rua Oscar Schneider, 860' _ R$ 240'.0'0'0',0'0
215.0'00',00- aceita outro imóvel até R$l 00.0'0'0,00 preferência .aceita carro até R$ 30.00'0,00 oulerreno até R$ 40'.00'0',0'0'
naBarra, como parte de pagamento.

• VILA NOVA - terreno com

6.S91 ,13m2 (29 x128), Rua José
Marangoni - R$ 330.000,00
• BARRA DO RIOCERRO -

Terreno cf 477m2(13,58x35, 1�)
loteamento Girolla, Rua Camilo
Andreatta - R$.60.000,00

• Ref. - 228 - BARRA DO RIO
C.ERRO '- terreno Gam.

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

fábrica de móveis Feeling
Estefados - R$ 350.000,00 .

J

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

c/408,90m'(14,50x28,20), 3qto, sendo 1 suite c/hidro-massagem, 3
bwc. sala de estar, sala lY, copa, essastrês peças com sancas de gesso,
COZomobiliada, lavand.chunrasqueira, 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, a�o

padrão de construção, Rua Vergilio SaUer, n° 133, R$ 315.000,00, aceita
AP, como parte de pagto no centro atê R$120.000,OO.

-Ref. - 324 - BARRA DO RIO CERRO - casa a1v.ct1aje 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 Raupeiro, prateleira c/espelho, 3 wc, copa, cozinha cf geladeira,
fogão, sala de estar, sala íntima com mesa, piso laminado, banheiro
social mobiliado, churrasqueira, garagem, sendo as dependências com
acabamento em gesso, Rua Luiz SaUer, 98- R$32D;ODD:OO

Ref. - 325 - BARRA DO RIO CERRO - sobrado em alvenaria C/aje, 235m',
terreno cf 405m'(13,50x30), murado C/portão eletr., sendo a parte inferior
C/116,m', copa, coz, �vanderia, 2 gar., bwc, salade estar, chrrasquerapaíe
superiorC/119m'emfase de produçãoC/aproximadamente 45%concluído e
constituído de suite e hidro, 2qtos, bwc social, salaíntima, saladeTVesacada e
nos fundos uma edícula c127m' , Rua 522-Maria Alves de Sales, n" 71- R$
172.000',00, aceita carroaléR$20.0DO,OD

Ref. - 338 - JAÍlAGUÁ 99 - casa nova em alv. c/laje 125,47m',
terreno c/369,43m', averbada, 3qtos, sendo um suite, sala, copa,
COZo 2BWC, lavanderia, garagem, murada. Rua Alvin Butendorff.
R$ 160.0'00',00. Aceita carro até R$ 30.0'00,0'0 ou terrenos lotes

GIRASSOL (47) 3371-7931IMÓVEIS
PLANTÃO DE VENDAS

9955-4774Rua Cel. Procópio Gomes de Oliveira, 654 - Centro
Horário de Atendimento: 8hs às 12hs e 13h30min às 18hs de segunda a Sexta.

Vila Lenzi cf 70m2 mais .1 bwe. R$ 50
Rau - rote D-3 - Rua Bertold.o Hert com

s

525m2 - R$ 60.000,00
.

Cód.1280 - Casa no

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

garagem e demais
dep. R$175.000,OO
ótima oportunidade:
R$50.000,00 de
entrada e saldo
parcelada direto com

proprietário.

LOCAÇÃO:
Apto no sairro Amizade.2 quartos,1l\vaga de

gáragem,figa também cózlnha-sob medida e
------.....--4 demais detlendências! R$ 600,00 alüguel

"i' ",'

"w "",

Cód. 3192 - Centro
- Sobrado com

230,OOm', terreno
666,27m'. OBS:
Possui casa de
madeira e um

sobrado em

alv,enaria.
R$ 450;000,00 .

quartos �e outro com

2 quartos.4 salas
�

comerciais para
aluguel e 4
Kitinetes.Todas já
locadas,num total de
R$3.700,OO.Mais
terreno com área de �

390m':R$890.000,O
O Analisa propostas.
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[asa alvenaria
Vilu Lenzi
R$850,00

para lota�ão

I
I Empreendimentos Imobiliários Ltda. �
1 _ _. __ ._._._._- .. _._._-_._.. -_._ _ _._ _ _._ ...

13 anos 473J371.8814
Plantão 9973-8335www.parcimoveis.com.br

www.s·eculus.net

01 Quarto:.

. Ed. Nathalia Schiochet(Centro· próx. Anegloni antigo) R$ 400,00

-Ed. Petúnia(Nova Brasilia - próx. Lux Atacadão) c/ 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

OZQuartos:

- Ed. Torre Dy Luna(Yila Nova - próx. Paificadora Via Pão) R$ 600,00

- Ed: Ferreti(Centro - próx. Centro Vida) sacada c/ churrasqueira. R$ 550,00

- Ed. Cezanne(Barra do Rio Cerro) c/ sacada. R$ 540,00

03Quartos:

- Apto(Vila Lenzi - próx. Mercado Lenzi)'c/ piscina R$1.500,00

- Ed.lmperial(Centro - próx. Jangada) duplex, com piscina. R$1.800,00
..

- Ed. Amaryllis(Viia Nova - próx. Panificadora Via Pão) cf suíte. R$ 650,00

- Ed. Astral(lIha da Figueira - próx. posto Pérola) R$ 630,00

.

Casas:

- Casa alv.(Vila Lenzi - próx. Posto Cidade) R$ 850,00

-.Casas gllminadas(Santo Antonio) cf01 quarto R$ 300,00

Rua Pres. Epitácio Pessoa, 415 ou

Shopping Breithaupt - sala 206
Fone.: 3371.8818

LOCAÇÃOCOMERCIAL -

..

SalasComerciais
- Salas cmls Ed. Astral (Ilha da figueira -1 km. após posto Peróla) De 39m' á 45m'. De
R$ 325,00 á 375,00.
- Sala cml.(Centro-próx. Macol) 10 andar c/32m'. R$ 400,00
- Ed. Alberto Marangoni(Vila Nova: próx. posto Mime) c/ aprox. 35m'. R$ 400,00
- Ed. Erica(Centro - próx, Verdureira da Raquel) c/35m' R$ 400,00
- Ed.lmperial(Centro - próx, Terminal) c/35m' R$ 450,00

.

- Ed. Tower Center (próx. posto mime) R$ 600,00
- Ed. Tulipa(Centro - próx. Beira Rio) c/74m' c/ mesanino R$ 700,00
- Sala Comi (Barra-prox. Ponte daArgi) c/ aprox. 1 DOm', 02 vagas de est. R$1.000,00
- Sala comI. (Nereu Ramos - próx. semáfaro) c/ aprox. 1 DOm' c{mezanino. R$1.000,00
- Salacml.(Guaramirim -lateral Br280) c/ aprox. 90m', c/02 BWC. R$1.1 00,00
- Ed. Bárbara(Centro - próx, Jjlngada) c/ aprox 200m'. R$1.800,00
- Salas NOVAS (Centro - próx Procorn Diversos tamanhos: de 32m' a 123m'.
De R$ 420,00 a R$1.600,00

'

Galpões
- Sala cml(Centro - antiga Casa do Computador) c!mesanino de 200m' R$ 4.000,00
- Galpão Alvenaria (Guaramirim - Próx. Berlim) c/ aprox. 960m'.· R$ 5.000,00
- 2 galpões em construção(Nereu Ramos) c/900m'cada. Valoré 7.800,00 cada.
- Galpão(Centro - prox, Banco Brasil) c/ aprox. 550m'. R$ 9.500,00
- Galpão(Nereu Ramos) c/ 900m' R$ 7.800,00
Terrenos Para Locac;ão
- Terreno (Chico de Paula, próx. Geração 3000) c/ aprox. 350m'. R$ 380!00
- Terreno( Ilhada Figueira - próx, Brasão) 3 mil metros R$1.000,00
- Terrenos (VilaNova-próx. Fórum) c/1.807m'e2.200m'R$1.200,OOeR$1.400,00.

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

........................ ; " __ .

Fone: 47 3371.8818
47 9658 ..6785
47 9658.6784

Ref 1003 - Centro .. Ed. Dianthus - Cobertura
Duplex com 3 suites, 5 bwc, amplas salas de estar,
jantar; chusquareira integrada, cozinha, lavanderia, 2

vagas de garagem, área total de 422m'.
R$ 590.000,00 mais fotos em www.secu!us.net.

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

.

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

construtora. Consulte tabela.

,.

ULTIMA
UNIDADE Edificio Figueira ..

APartamentos com suite + 2quartos. saia de estare jantar; sacada cOrTl'churrasque1ra,
cozinha, lavanderia, t()(joscom2 vagas degaragem. Prédio com élevador, áread.efestljS
com playground. Excelentillocalização e condições (Er:rtradá de4G% e sáldô em 48
vezesdiretocoma constrUtqracom correção doCUB)

Rel.1010 Cenlro - Ed. Juliana - Apto:- 1 suite + 2 Ilha da Figueira I Residencial .. MariaA1ice- Apto novo

quartos, demais dep, sacada, churrasqueira, cJ suite + 1 quarto, sacada cJ churrasque1ra e 2 garagens.

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

@�
www.parcimoveis.com.br

www.seculus.net
imobiliariaseculus@netu-no.com.br

47 3371.8814
Plantão 9658-6786

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. 046 - João Pessoa - Sobrado com

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

Ref 4000 - Guaramirim - Chácàra com 103.240 m2, com sobrado com 3 quartos, ampla
área delazer com piscina, lagoa - R$ 280.000,00

Ref. 1028-
Centro - Ed.

Garden Flowers -

1 suítemais 2

quartos,2.
banheiros,

churrasqueira, 2
vagas garagem.
Prédio 9ispóem

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 c/336m2. R$28.000,00
Ref. 22 - ézemiewicz - Casa cf250m2, 1 suítemais
3 quartos, 2 banheiros, 2 garagens, churrasqueira.
Terreno cf 1218m2. R$ 280.000,00.

Temos terrenos prontos pi
construir, consulte-nos.

ti
w

Empreendimentos lmobilíários Ltda. �

Visite nossoplantão de vendas na sala 206
do Shopping .Center Breithaupt,

Fone: 47 3371.8·818
47 9658.6785
47 9658�6784

....................................................................... _>' ••• _ - - -

"\".;
..
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MENEGOTTI
o R " I AM 8 L �, '.

ParClmOVeiS

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

Rua Barão do Rio Branco, 545 - Centro

5950 - VILA LENZI - CASA ALV. 232,OOM2, 1

suíTç 2 DORM, 2 SALAS, COPA/COZ, LAV. 3
BWC:DEP. CHUR, 2 VAGAS GAR - TERRENO

1 ,653,35M2 - R$ 500,000,DO

5968 - NOVA,BRASiuA-CASA MISTA 90;00M2,
3 DÓRM, SALA, COPA/COZ, LAV, BWC, GAR -

TERRENO 256,50M2 R$117,000,DO

5890 - CENTRO - APART COM 01 SUiTE +

02 QUARTOS, SACADA COM,CHURRAS, -

ENTREGA: JULHO/2009 R$ 160,000,00 -Ou
entrada e pare, direto com aconsfrutora

5918 - RIO
MOLHA - RES,
ICENZI - APTOS,

COM 02
QUARTOS,
SACADA COM
CHUR, BWC,
SALA, COz, LAY. E
GAR. -R$
95:000,00 à vista,
0'0 entrada --parc.
direto cl a: constr.

5970 - CZERNIEWlCZ - RES, JULIANA - APTOS
1 SUiTE, 2 DORM, ESTAR, Cal. MOBIL,SACADA
Cf CHUR, BWC, LAV, 1 GAR - R$145,000,00 A
VISTA OU ENTR + PARCELA

_

...

_'
"

•

�
• �

, � .... • ':, ;' -, '; :;;.. ,_;
,

�_ ...
' i

,

VENDE-SE
ÁREA EM SCHROEDER - se

105.000,00M2
(Ó1lMA PARA

LOTEAMENTO)
R$ 1.300.000,00

5788-ÁGUA VERDE 450.00m2 R$ 70,000,00
5844- ÁGUA VERDE 450,00m2 R$ 80,000,00
5926- CHICO DE P. 435.00M2 R$ 55,000,00
5913 SCHROEDER 105,000,00 M2

R$ 1,300,000,00
5936- RIO CERRO II 322,00M2 RS 20,000,00
5696-POMERODE 412,OoM2 RSSO,OOO,OO
5914-JGUÁ ESQUERDO 9OO,00M2
R$140,000,00
5928-RODOVIA DO ARROZ 166,OOO,OOM2
R$ 220.000,00
5931-RIO CERRO_1I322,00M2-R$ 20,000,00
5924-TRÉS RIOS DO SUL- 20,000,00M2-R$
250,000,00
5837-ÁGUA VERDE-14,700,OOM2- RS
300.000,00
5920-GUARAMIRIM- 55.700,OOM2 R$
300,000,00
5929-RODOVIA DO ARROl 372.000,00M2
R$,495,000,00
5937- VILA LEf'jll-609.00M2-R$ 65,000.00
5938-VILA LENl1609,00M2 R$ 65,000,00
5972-ÁGUA VERDE - 465,OgM2 R$ 90.000,00
5966-ÁGUA VERDE-465,00M2-R$ 53 000,00

'LOCAÇÃO, ',..
'-.

cASAS;
CASA EM SÃO BENTO DO SUL
RUA ANO BOM, ,1380 ' 02 QTOS, SL, COZ"
awc. LAY E GARAGEM, TERRENO BEM
GRANDE COM MAIS 02 RANCHOS-PRÓXIMO
A cORurA.
VALOR DO ALUGUEL: RS 300,00
Pl\l8.Ilº_AMI.lA.P�
-RUA JOÃO PIERMANN, 395- 03 OTOS, SL. COPA,
Cal, LAY, BWC E GARAGEM, CHURRASQUEIRA
VAWROOALUGUELRS830,00
l!AlRB.QJ!ABBA1lºJIIIlC�BRQ
- RUA Rll03, N° 440 -LOT. OURO VERDE-
02 aTOS, SL, COl, LAV., BWC E GARAGEM -

VALOR DO ALGUEl: R$ 450,00
BAIRRQ ÁGUA YERll.E
-RUA THEREZITA MENEGOTII ROCHA, 393-
RES(DENCIA AGUA VERDE 01 SUíTE + 02

OTOS, SL, COl, swc, GARAGEM,VALOR DO
ALUGUEL: R$ 1.000,00
-RUA CARLOS HRUSKA,240-PRÓXlMO A UNERJ
02 OTOS, SL, COZ, LAV., Ílwc BANHEIRA E
GARAGEM, GAs CENTRAL PARA COllNHA E
BWC - VALOR 00 ALGUR: R$ 700,00

AP.ABIAMEI!IO_S;

BAIRRO CENTRO
-RUA MAL DEODORO DA FONSECA- APTO EM
CIMA DA LOTÉRICA 02 aTOS, SL, COPA,
COl" LAY. BWC,GARAGEM,VALOR
ALUGUEL:RS670,00
IlAll!BQQ�flBA.JIlL6I1tÇ�JlBQ
-RUA JOSE MAESTRI, SiN', 02 aTOS, SL.
COPA, COl" LAV, awe, SACADA COM
CHURRASQUEIRA E GARAGEM, R$ 550,00-
APARTAMENTO NOVOS,

'

llAmRQ.YJY1IJI'lA
-RUA ANTÔNIO FRANCISCO DIEMONN - EDIF.
TORRE DE LUNA - 02 aTOS, SL, COPA, COZ"
BWC, LAV, SACADA CiCHURRASQUEIRA,
GARAGEM - VALOR DO ALUGUEL: R$ 600,00
QI\IR.BD.JQÃ.O.. P.E.S.SOA
-RUA�;\"l'IOaFRAI\OSCODACOSli\, 250 - APTO
MOO.1-suilt + 02arO,SLCOl.B'NC.LAV
,GNW!BIi,SACADA.-RS660,OO
-APfOMOO,2-02aros, SLCfJl,fN'/C. LAV,G'.RAGEI\>l.
SACADA- RS55O,OO
BAIRRO TIFA MARTINS
-RUA 766" ADELAIDE TOFFOL 03 aTOS, SL
COl, BWC, LAV, E GARAGEM VALOR DO
ALUGUEL: RS 350,00 + 50,00 COND,
BAIRRO ILHA DA FIGUEIRA
-RUA JOSE THEODORO RIBEIRO,1014-AP.01
03 aTOS, SL, COl, 02 BWC, LAV, GARAGEM,
VALOR DO ALUGUEL: R$ 660,00 + 15,00
CONO -AP.301-02 aTOS, SL, COl. BWC, LAV,
GARAGEM VAWR ALUGUEL: R$ 550,00 +

15,00 CaNO,
.

QI\!BBDM�P.EIiº1
-AP.31 BL 2 E AP. 32 BL li-RUA FRITZ
BARTEL- COND. BARTEL 01 SuilE + 02
OTOS, SL, COZ, BWC, LAV, GARAGEM. VAWR
DO ALUGUEL: R$ 550,00 + COND,
..l!Al!!!lQJ:mlffi-ª!lMÍlJA
,RUA JOÃO PLANINCHECK,1 045-AP.403 03

,

aTOS, SL, Cal, BWC, LAV. GARAGEM, VALOR
DO ALUGUEL: RS 480.00

APARTAMENTOS DISPONíVEIS APARTIR DE

10Llº/�Oº8
-BAIRRO CENTRO- 02 aTOS, SL, COZ, BWC.
LAV, GARAGEM, SACADA COM
CHURRASQUElliA,-EDF. FERRETII-VALOR DO
ALUGUEL: RS 560,00 + 60,00 COND,
IlA!llBQ AMIZADE
-02 OTOS, SL, COZ, BWC, LAV, GARAGEM,
VALOR DO ALUGUEL: RS 450,00 + 50,00
COND,

MLAkO.MtIll!Jl\!';

MIlIIll!J(IElR�
AV, PREF. WALDEMAR GRUBBA, POSTO"
BOGO & BOGO, SLS (01 à 08) da frente R$
600,00 - SLS (07, 08 E 09) R$ 500,00.

BAI.BBll_CeNIRO_" CENTRO COMERCIAL
RUA PROF. MARINA FRUTUOSO - PROX, SUP.
ANGELONI SALAS COMERCIAIS - VARIOS
rAMAMNHOS,

MlIlBOJLII&DAfJIlIl.fIBA
RUA RINALDO BOGO, N° 216 - 29M' - R$
380,00

�ll_Ill'-'!I!

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

REGIÃO ALTO VALE CATARINENSE

www.

Rua Max Wilhelm, 729" Baependi
prisma@prismaimoveis.com WWW.PRISMAIMOVEIS.COM

AREA 1 - 87,900m' - PlnusNeg. " Plantio 2006

AREA 2 - 249.200n,' - Pinus/Plnu$ - Plantio 19\}5/2007

AREA 3 - 99.6QOm' - PinusNeg. - Plantio 2006

AREA 4 • 90S.500m' - PlnusNeg.• Plantio 200312006

AREA 5 • 382,5QOm' • PinusNeg.• Plantio 2006

LOCAl. SOSSl<GADO
.

RUASEM SAlDA
PRoxfMOAÁRSA VEROE

2269 -BARRA00 RIO CERRO - .Loll 195m' terr. 400,OOm' 2 suües,
llavabo, Sala, Cozinha, lavanderia, Gar, Pal" 1 Carro Tel.lmanlo

!ega!izada p1'OOta para Fir}�ncimnflentQ,
Cons.uttt-nos

Ú\tiOla!idQdes
.

Uni � .

2233 - CENTRO RUTH BRAUN -146,56 m' - 1

suíte, 2 quartos, copa, cozinha, sala lavanderia,
sacada cJ churr., 2 vagas na garagem
Entrega da obra outubro 2008.

Consulte-nos outras opções

AMIZADE
0654.- Terreno padrl\c 339,47m' R$ 55.000.00
2210- Temmo padrão 1.633,oom' R$110:00D,OO
JOÃOPESSOA
2285- Terreno. 620,OOm'26mdefrente R$110.000,OO
TIFAMARTINS
2229-Terreno325m' R$W.OOO,OO.

2225 • VILA NOVA. Apto. Ed, Capri II - Apto. com 1 Sul!e,
2 quartos, Sala de estar I isolar, coz, lavanderia,
sacada com crytlrrasquelra e 2 vagas na Geragem,
Piscina Privativa, Area de festas, Playground,

2277 - ESTRADA NOVA - BR-280 Galpão
Terreno 7.3oo,oom'
Consulte-nos

2274- Chácara aO.SSD,OOm2
R$ W,OOO,OO

.

2284- JOÃO PESSOA,Cas. SI m' terr. 1.155,00111',
2 quartos, sala. banheiro, !avand, e garagem

ConsuUe-nos.

2286 -Casa em Conírução VItA NOVA 306,OOm' terr. 850,OOm'
1 qtc, 2 suites, owe 2 vagas de garagemC.nsulte-nos

3371-2357
SILVEIRA Plantão: 9135-8601

tv10B!llÁR1/,

MENEGOTTI
BarraSul
A imobiliária da Barra

RENATa JR.

EmpreendimenroS' Imobiliários '�GIRASSOL
IM�ÓVElS

.

CREel 2567J
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COMPRA • VENDE· ALUGA· ADMINISTRA 3055-0900
Plantão 9987-1004

CZERNIEWICZ - CASA ALTO PADRÃO 1 suíte cl I
-+-----------------+----------------------t

closet, 2 quartos, 2 bwc, 2 salas, escntórío, I

lavabo, cozinha mobiliada, área de festas, quintal, I

garagem pi 3 carros. R$ 380.000,00. Aceita outrd,
imóvel como parte do pagamento

Apto no Bairro Nova Brasilia, com 2 quartos, sala, sacada,
cozinha, bw, 2 vagas de garagem e churrasqueira. R$
tI5.DOO,00 ou R$ 70.000,00 entrada e restante, ou

105.000,00 à vista. Pare. em alé 60 meses

VIEIRAS - ULTIMAS UNIDADES - Sobradó geminado c/ 2
GALPÃO em GUARAMIRIM de aproximadamente 1.000m' suites, 1 cto, 3 salas, coz., bwc, lav., chur. e gar. Área total
eterreno de 50·.OOOm'. Vaiara combinar. R$1.500.000,OO construida 170m' .
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CAEP - Central de Atendimento Especializado Peugeot: 0800 103 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

Itajaí - (47) 3344-7000
Brusque - (47) 3396-8661
Rio do Sul - (47) 3522-0686

·Fotos semente para fins ilusfralivos. Peugoo!207XR L4L AeJ(· aportas· ar.o.lfOOdekl2.008/2009, pintura sólida, !relell'lcluso. Preço pUbliCOsugerido pata veede a vista: RS 37.790,00. Taxa de juros de 0,99% a.m. válida para Ieda aUnhaPeugeot 207. PromoçãováHda para quem finandarroni oBanco Peugeot nas condições da
campanha descritas a segu1r. Simulação,Mmodalidade leasing pelo PSA FínancaArrendamentoMercanti! S/A, co!}Slderando o veli;Ulo PBUgeot 207 XR 1 _4: Flex, 3 porias anoimodero 08109. pintl,lra sólida. Freie incluso para lodo I)Brasil. Preço público sugerido para 'lenda à vista a partifdeAt 37.790,00, Plancde 24 meses
seOOo: Entrada de AS 18.895.00 (50%) à vista. mais 24 parcelas mensais lotais fixas de R$918;24 oom vencimento da 1 � (primeira) parcela para 30 dias. Taxa Interna de RetOrno (TIR) de 12,55% s.a eo,mam aCET (Cosio Efetivo Total) da operaçãOde arrendamentomercar.H! é de 1.6,36% a.a. e 1.27% a.m. cem Incidência de
!SS eTC ir.clll$a na CE::1 (Custo Efetivo Total). Valor totaf !!nanciado:R$ 40.932, 76. Sujeito á aprovação de Gl'é<!ito. As condlçôes acima poderão ser elIetadas se houvermudanças significativas no mercacc ârencerc. sam aviso prévio. Os equlpamenlOs cilados sêo itens de série da versão peugeot 207 XS Automática 1.61.. 161,1
Flex- 5 portas- af"iO,!modefo 2008/2009 com o preço públicosugerido para venda li vista; 11$ 53.800.00. Aescoêa do item opcional air bag duplQ /rental a lateral está vinculada ao ítem bancos revestidos de couro. e vice-versa, e são itens exclusivos para a versão XS Automática 1.61.. 161,1 Fler. 5 portas. Peugoot 307 HB'Presence
1.6l16V mecânico Flex, 5 portas, ano:modelo 0&09, pintura sóllda, Fre!e Induso, Muito mais por meF1QS, OlJantidade.: 02 unidades em estoque na Concess1onárta. Paugool206 Sensation 1.4L Flex, 3 portas. ano/modelo 08íOO, pintura metálica prelO pella nem, através do Peugeot On Une. Frete eeuso. Pr� pilbHoo
pmmocíonal sugatiOO para >lendaà vís+.a alrovésdo PeugeotOnUrnf.R$ 28.690.00. 8.iloqYe de 03 unidadesna ccncessonára, Peligeot 207XSAuromaijca 1.6L 16V Flex, 5 portas, anoimocielo 2008f2{!09- 05 ur�dades. Peugoot207SWXSAutomática f.6L 1av Flex,S portas, ano/modeio 2008.-'2009 -04 unidades. Peugeot 307_
HB Presence 1 ,13L 16'lJ mecârscc Rex, 5 pertas, anotmodelo 08:09, pintura s6tida - 02 unidades. Peugeot206 Sensation. l.4L Flex.. 3 portas. ano/modelo 200812008, pinllJrametálica ptero perla nera - 03 unidades. Preços vâ1idos de 17l09,'2ooo a.04/l Q/2{loo ou enquanto ccrarem os esíoqies. Para mals·Ir.lofffi3çóes sobre preços
e coPd!çóes especiais. COnsulte aRededB coecessionánas Peugeot, lig!.'f) para a80a 703 2424 ou acessel'l'NW..peugeotcom.br.I Segunda a Sexta das £!h às 19h. Sábado das 9h às 1.3h. www.strasbourg.com.br DIRIJA ESSE PRAZER
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. VEícULOS-------------,-------

Rua 25 de Julho, 300 Vila Nova • Jaraguá 110 Sul

fone (47)3372 2900
, �.

PENSOU EMACESsá lOS?
_".

O 11M 'L GA BBB

ENGATESDE
.

CARRETAS
PARA TODOS
OS MODELOS

�
SUA AVENTUR Ow, SEGURANÇA.

RACK E BAGAGEIROS PARA TODOS OS MODELOS ",

SANTO
ANTÔNIO.

Sua aventura
'

pode ter m.uitos
iestin'os•••

·PROTHOR
FRONTAL

ponto
de partida! '

(frieseu
''!,••... ;,/j:"

estlloconl
,. .

acessorlos

off-road
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www.giovaneveiculos.com.br
Rua BernardúDornbusêh, 330 • 3275-0045
\11,

" '*)�I.tM�ª Qlub��tl��G{}�ll�nºt
"""""". ·Sl, , .. :« � ,A";,,�'

EMAIS ...

ASTRA CD 2P rodas 16 04
ASTRA Gl 2P GNV 99

.

ASTRA SEDAN Gl 1.899
ZAFIRA contort OS
VECTRA Gl campI. + gnv 00
VECTRA gl cornpl. 00
CELTA 4P Ilex c. ar OS
CELTA SPIRIT 05
CELTA Ot
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 ás
GOL SPECIAL 04
GOL 1.S POWER campI. 03
GOL SPECIAL 01
GOL CLl1.8 + COURO 96
PAllO WEEK. Advent 1.B 06
PAllO WEEK. 1.5.compl. 99
PALIO ED 4P ar + trava 98
ECOSPORT XlS 04
FOCUS Gl campI. 05
COURIER 1.S 07
KAOO
FIESTA 1.0 4p 97
ESCORT 1.S comet 01
ESCORT GLX campI. 97
ESCORT ZETEC 4P OH 98
VERONA Gl GNV + RODAS 94
DEL REY l 87
M. BENZ CLASSE A 190 01
BMW 325 I 2P 94
SCENIC RT 2.0 COMPl. 99
CLIO SEDAN 1.0 ISV 04
CLIO EXPRE. 4P 1.606
CLIO 2P 04

.

CLIO 1.0 cornpl. - OH 04
CLIO 4P 02
CLIO Rl 4P C/AR VIDRO 00
KAWASAKI NIJA ZX 1100 94
FEZER OS
TWISTER AMARELA 07
TWISTER OS
TWISTER 05
SUZUKI YES 125 06

ZAFIRA CONFORT 2006
TEMOS MUITO MAIS OPÇOES]!!'

CONSULTE-NOS
'MERIVA 1.8 2004 COMP. + GHV PALIO 4P FLEX 2007 C. AR

AnojModelG 01/02, Cor Branca,
Gasolina - Valor R$ 17.500,00,
Ar-quente, Limpador e
oesembaçador traseiro.

j'
o

Ano/modelo OS/07. Cor �
Prata, Flex, Ar-condicionado, �
Direção hidráulica:Vídros, iT
travas e retrovisores . �
elétricos. Alarme, Limpador �
e desembaçador traseiro, �

Faróis de neblina, �
Computador de bordo,
Rodas de Liga-leve.

.

Ano/Modelo 2005, Cor Prata,
Gasolina, Ar-condicionado,
Direção hidráulica. Vidros, Travas

I e Retrovisores elétricos, Alarme,
Freio Abs, Air Bag II, Limpador e
desembaçador traseiro, ROdas de
Liga-leve, CO PI�yer, Bancos em
Couro.

Carro
completo, com
tranquüldade

incluída

Ano/Modelo 2007, Cor Prata, Ar
condicionado, Direção hidráulica, Travas
elétricas, Desembaçador traseiro, Alarme .

• Carros nacionais e importados • Frota atualizada '.Semi-novos revisados
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--_, /'Liberte 1- ITAJAf
(47) 3341-3341

JOINVILLE
(47) 3145-3145

JAIiAGUÁ DO SUL
(47) 3274-0000-

BLUMENAU
(47) 3144-3144

Oímto ao GOI1$l:.midDn_atr<lvé�.lju. Cia. de CréClllo. n�ancjf:mef:to {! IIll/aGtlO1!Jl1tú Henal;!t eo B.msillt�lído �tó 261UO!2.üY.3. Nas Ge�uinlas CI1I)(!lÇÓ;3i.: 60� de ��Ir�aa �. salqo 1Hlflil�iadC om 24 meses. cam �;:;Xfl de l:jro� ce Q% a.m. Financlamento atnav�!:le CDC içt�dac DlreKl ao C�m$lIl"idofi ,rBüllzado pe!à CiA di} cra du crécnc. Fmaocw:rmtlto �lrr".eSWl1t;ntoR&IlíHilt ao S,3S!L erectl;G sujeito a aMhse e cercveçac Ói3 cadastro. Ta;<<l de abertura de GréaHu\TACI, !O�. taxas de f�$ ':;,90 1)(,( lârmne de,. boleto bancéne e pmt:.lr.g metálica rae lnclusos pera lotios cs 1:<!fCUiOS anuncaõos. Freto me/uso para todas os vafculos. ünnae M(lgafH� Se,;h1n c �{alld iCtif, logan, Senoero coro gara"h\ de:1 anos o,u !(JD�!.;uO Km, G que
ocorrer pr�H;,;,t,1Ó coneictcnace aos tcnncs e cooõrcões estabelecidas nu Mil:'lt;!l� de Ga:a!111iJ fi M;wÚi)[Jçào. Consulte sua Goncesmonllriil Acnm.llt uara lntcrmaçáo sobre c:"! eaiouuee ürsponlvels. lmagelis meramente ,!us{r;lti<J<"!s, Aiguns ítens rn{)�rrnd():; (i/OU n'\�í;!:;orJat1os sãu opGj;:mat�l creu acessórias eJ{iU reterem .. en fi versões CSpi!úHHW:;. P�:;M'vO a Vitia,
C�nH)s di! s;.?(j;flal!ça podem sacar voas.
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OOIISA -SEDAN WIND ClOPCS (
AQ,PCHQ ) 99/99 - 1.0 Gaso
lina - AWL - 41) 60X 559,00
SI ENT 14713274-4444.

·2007. cor cinza. completa, ·2007, cor preta, ar condicionado,
• trava e alarme.

I
ª

1
E

i
·2007, 1.800 km rodados. -2004, cor preta, completo.

·2Q04, cor bordó, completo.

·2002, cor bege, bancos de couro, completa, ·2006, cor prata. completo. ·2006, cor branca. LOT, arquente.

IMIl REAlIlANDO..
etMaU.fmJllmwlE
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VEícu LOS-------------'-----------'------� •

(()3373-1387 / 3373-1387

_,

TINO AUTOMOVEIS

.J
I
,
!

i Rod. BR-280 km 60, sIn � Imigrantes - Guaramirim
L

Rua Walter Marquardt, 2670
Fone: (47) 3370·7500

.�."...

'

..

'

���

AS MELHORES TAxAs DE MERCADO
CARROS COM PROCEDÊNCIA

O CLIENTE É ESPECIAL
Promoção
RS 35.900,00

Polo Sedan 1.6
2005
COMPLlCD/RLL

COMPL+RLL+GNV(1IIID8

SELINA 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 Cf AC 1989
ESCORT XR3 1987
FIORINO BAU KIT GNV 2001
FIORINO BAU KIT GNV 1991
GOL CITY Cf KIT GNV 2005
GOL PLUS 1995

.

HONDA TWISTER 25Ó 2004
JEEP FEROZA 4X4 1994
KA 1998
PALIO 4P·1.6 1998 COMPL
PAllO EX 4P VElTE 1999
PALIO WEEKEND 1.5 AR 1997
PREMIUM CSL 4P 1991
ROYALE Cf KiT GNV 1993
"510 4.3 COMPL 1998
SANTANA 4P 1996 OH
SIENA FIRE 2001
'TWISTER 250 2007
UN01.6R 1990
UNO FIRE 20.02

. VECTIilA ElEGANCE 2006
VECTRA GL 1997
VECTRA Bl 1998 COMPL +GNV

.t VECTRA GL 2000 COMPL
. VECTRA GLS 1996
VERONA GL 1994
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, GORSA 1.0,2PTS,94, VERONA G� 1.6, 94,
BORDÔ, COM OPCIONAIS AZUL, COM OPCIONAIS

ESCORT GL 1.6, 94, .

PRATA, COM OPCIONAIS
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----�-------vEícULOS O CORREIO DO POVO .....
FIM-DE-SEMANA, 13/14 DE SETEMBRO DE 2008 ...

- M tt· A tIT. Ltd (47) 3274-2800i
_ ore I U omovels a PdJaHenóque��199-cootrO-�oorui

.

f�.comJt

Promoção "Você também vai se animar" (válida até 29/09/2008 ou enquanto durarem os estoques): Ford Ka I.OL Flex 2009 (cat. KBA9) a partir de RS 26.190,00 à vista. Ford Fiesta Hatch 1.0L Flex 2009 (cal. FBG9) a
partir de R$ 33.900,00 à vista. Ford EcoSportXLS 1.6l Flex 2009 (cat ESA9) a partir de R$ 53.900,00 à vista. Valores para pintura sólida e frete incluso. Toda linha de automóveis e pick-ups Ford com zero de entrada,
financiamento na modalidade Leasing em ljO meses com carência de 120 dias para pagamento da la parcela, taxa de juros a partir de 1,52% a.m. - 19,84% a.a. através do Programa Ford Credit e Custo Efetivo Total (GET)
a partir de 1,59% a.m. - 20,84% a.a também através do mesmo Programa Ford Credit. Para este cálculo, foi considerado o valor financiado do Ford Fiesta Hatch citado acima (valor à vista), com zero de entrada,
financiamento na modalidade Leasing em 60 meses com carência de 120 dias para pagamento da I' parcela, inclusão de tarifas, taxas e impostos (ISS). Não abrangem seguro, acessórios, documentação e serviços de
despachante, manutenção ou qualquer outro serviço prestado pelo Distribuidor. Sujeito à aprovação de crédito. Estas condições definanciamento podem oscilar de acordo com a região e o perfil de crédito do consumidor.
Estas ofertas não abrangem os veiculas destinados a locadoras, auto-escola, autarquias e órgãos públicos, táxi, test-drive, transporte de passageiros ou qualquer outra modalidade de venda direta. Ford EcoSport
vencedor da categoria Utilitários Esportivos da edição "Qual Comprar - 2008" da Revista Auto Esporte, publicação de nO 516 veiculada em Maio de 2008. Fotos meramente ilustrativas. As informações e ofertas nesse
anúncio substituem e invalidam. o anúncio publicado em 23/09/2008. VIVA O NOVO

Seguros Ford
CARTÃO FORO UNICARO. SOLICITE JÁ O SEU.
Acumule até R$10.000 em descontos na compra de ser Fordlero.
Capitalu WUilios motropolitJ!l1as: 4004·1960 I OeI118Í,locar_ 0800 72111960.

Ford Empresas: (11) 4174.3929
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__ l!JTImMP�r.ruID
www.marcoãamuítimarcas.com.br

TODOS ANUNCIAM

AGORA,-
I

• •
..............

. 'É SÓ AQUI.
VENHA CONFERIR.

BR 280 nO 460 - Chico de Paula - 89254-580 - Jaraguá do Sul - SC
'Em frente a Carinhoso Roupas. Tr:'3275-1920

grandcar@grandcarautocenter.com.br

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



-------------vEícULOS

Veículos
ANTES DE COMPRAR SEU CARRO NOVO ...

CONSULTE ..NOS
(471 3370-3015 CORSA JOY 4PTS 1.0 AD DT LT"

CLIO H EXP 4PTS 1.0 16V 03 AL AB.2 AO
OH TE VE DT LT CELTA LIFE 2PTS 08 1.0 AO DT LT

PAliO FIRE 4PTS 1.0 FLEX 2009
CELEBRATION 2 CORSA S 4PTS 1.0 04 AC OH OT AO 206 PRESENCE 1.4 06 AC OH VE TE DT LT

ZAFIRA 4PTS 01 2.0 AC DH AL RE VE . CUD H EXP 4PTS 1.0 04 AO AB2 OH TE

TE DT LT RLL PE FN DT LT PE
PICASSO GLX 4PTS 2.0 16V 02 AC DH

AB4 VE TE RE CB CO .
RESTA PERS 4PTS1.0 04 At:AOTE OT IT PECLIO H AUT 2PTS 1.0 04 AD DT PE

PAllO ElX . 4PTS 08 OK AQ
KIT SPORT PRE SOM FN

METALICO

PAllO FLEX· 4PTS OK 08 AC
OH VE TE LT DT KIT CELEB. II

UNO FIRE 1.0 02 AO DT LT

FIESTA· 4PTS 08 OK AO DT u

PAllO W ElX - 4PTS 1.0 16V

02 AC OH AL VE TE DT LT FN RLL

BtAlZER EXC . 4PTS 98 4.0

.

AL AC OH VE TE RE DTLT
RLL FN BE COURO GNV

MER IVA CO - 4PTS 1.8 04 AC
OH AB2 ABS AL VE IE RE FN

DT LT RLL

CElTA SPIRIT· 2PTS 1.0 FLEX
06 AL AC TE DT LT

KAGL- 2PTS 1.002AQOTLT

MERIVA - 4PTS 1.8 03 AL

AC OH VE TE OT LT

PUNTO ELX - 1.4 FLEX

2008 AC OH VE TE DT LT
MP3 Chav. Canivete.
StRADA ADV 1.8 FLEX 2008

AC OH VE TE FN FM RLLCO MP3
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3372-2222

Av. Getúlio Vargas, 712 - Centro

'(_!i)m:
• fllrdêj.s,tle liga'
a�ve
·fr1ilJp'à (1lJsco
" patltid'a efétrica
�a.Wetlal

STRASBOURG
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I
•

I473370.4800 I Av. Prefeito Valdemar Grubba, 2120
_-

www.qabivel.corn.br Tudo que Você QuerHONDA.
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AGORA EM
JARAGUÁ DO SUL
Jaraguá do Sul (47) 3275-1012

Blumenau (47) 3035-3766� lea.'aslci� ACELERA SUA,VIDA

WIN no FLASH 150

fRlIOAOtsCO
'CÀMBIO S£MI.AUloMÁnco
PA!mOA ELÉTRICA
PAINelCOMPtno
SUPER; £CON¢MlCA

� MOTOi!: 150 ee COM ReDUTOR. DE VI8AACÁO
PARno" EléTlICA EAf'EDAJ..
PAINEL COMPLETO COM INDICADOR: D£.MíI!tCltl¢;
INDICADOR ce COM!lUSnvfl
FRaOADISCO

Rua Epitácio Pessoa, 1355 - Centro - Jaraguá do Sul � SC

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 tambéJJ1 na Gold�n!

,� • CRÉDITO PESSOÀL Empréstimo para:
I . FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS

-

- Servidor Público
:: - Servidor Estadual

i NOVOS OU SEMINOVOS
- Servidor Municipal Jaraguá do Sul

-: • REFINANCIAMENTO DE - Servidor Federal

:� VEÍCULOS .MESMO COM MULTAS
- Funcionários de Correios e CELESC
- Empréstimos Aposentados e Pensionistas INSS
- Empréstimo para pessoa física com cheques

OU IPVA VENCIDOS

! ..

,�Rua ,Éx�.' A�,tônio C'àr,lós.Ferreira,- �50 - SL 01 Nova Brasília 33'70 6261E-mail: fmanclamentos@lbest.com.br '

-
, �,' -' , -� �

.. , ;::.
-

- �,. "

VISITE UMA DE NOSSAS FILIAIS

Filial Jaraguá do Sul
Av. GetúlioVargas, 184 - Centro - Tel.: (47).3275-6931 I (47) 3275-6932

"

('V���ÉDORES (AS) COM OU SEM EXPERIÊNCIAS
1 O CONSÓRCIO BREITKOPF ,EMPRESA COM MAIS OE 40 ANOS DE
� EXPERIÊNCIAS NO MERCADO ,ESTÁ SELECIONANDO PROFISSIONAIS
! PARA VENDAS DE ALTO NIVEL PARA JARAGUÁ DO SUL.
,

í OFERECEMOS

1 GARANTIMOS REMUNERAÇÃO MINIMA
: VALE - TRANSPORTE
: VALE - REFEiÇÃO

.

OPORTUNIDADE DE CRESCIMENTO'

EXIGIMOS
2° GRAU COMPLETO OU CURSANDO
BOA COMUNICAÇÃO E AFINIDADE
COM ATIVIDADES COMERCIAL.

INTERESADOS DEVERÃO INVIAR CURRICULO PARA
CONSORCIO.JARAGUA@BREITKOPFCOM.BR OU COMPARECER
Á RUA REINOLDO RAU,460 JARAGUÁ DO SUL S/C MUNIDOS DE

DOCUMENTOS, ATE O DIA 26/10/08,

DI
Finasa
www.finasa.com.br
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Vai comprar ou trocar
seu carro ???

,

Por que não vem aqui?

�

AUTOIWÓVEIS-- .

Temos mais de 100 OFERTAS·
,-

E a.MENOR prestação da cidade

CONFIRA ...
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .
I

Promoção REL
A

MPAG III
III

::;-'
a.

8'====================�-

c.
CD
o

�-
-o
ru.
O

Z
o
o

R$ 167.000,00 1.391,67

/

57606 1.683,92

Pague a 1 a - 2a e 3a parcela.
A 4a parcela é por nossa conta, oferecimento

I
do seu Representante de Jaraguá do Sul.

: Promoção válida de 27/09/2008 até 10/10/2008. I

I
I

'

_

Aqui seu sonho é real.

IMÓVEIS
CRÉDITOS 90 MESES 110 MESESTraga este recorte

30.000,00 399,99 329,99

Grupo e-��t 30 Anos
PARA VEICUlOS e MOTOS

35.000,00 38"4,99466,65
40.000,00 533,33 439,99
50.000,00 666,66 549,99
60.00000 79999 659,99
70.000,00 933,32 769,9970

MESES
_ CRÉDITOS

IMÓVEIS13.157,00 219,91
15.350,00 256,56 l-CRÉDITOS II 150 meses I17.543,00 293,22
19.736,00 329,87 R$ -83.000,00 691,67
21.92800 36651

R$ 97.000,00 808,33 979,08
25.42000 42488

R$ 113.000,00 941,67 1.139,42
28.69400 47960

R$ 127.000,00 1.058,33 1.280,58
31.99000 53469 R$ 144.000,00 1.200,00 1.452,00

34.46500
R$ 153.000,00 1.542,751.275,00

37.56500 62787 R$ 186.000,00 1.550,00 1.875,50

.42.170,00 704,84 R$ 200.000,00 1.666,67 2.016,67

fi;[lan'cia - Comgre - Vende - ;r:tO€;8 .
. *�" . :'. -'a�,

.

�",,_, ':>,."

(47) 3273-6600/9973-8966
Rua Exp. Antônio Carlos Ferreira,
920 - N. Brasília - Jaraguá do Sul

KXF 250 2008 - Verde Suzuki Srad 750 2000 Azul
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CLASSIMAIS

P D TOS & SERViÇOS
INFORMÁTICA I TECNOLOGIA

FIM-DE-SEMANA, 27/28 DE SETEMBRO DE 2008

l, REICHEL BRINQUEDOS GAN'HA NOVO "E:SPAÇO
Empresa assequra:
venda, entrega, qualidade e garantia do produto
A empresa Reichel Brinquedos

está com sede própria em novo

endereço. A conquista do
, galpão de 333m2, localizado
numa área de 660m2, significa
para o proprietário do
empreendimento, Nelson
Reichel, um sonho que se

tornou realidade. A empresa
ganhou vida no ano de 1991

, pelas mãos do economista
Reichel que já pensava no

futuro dos três filhos.
Hoje a Reichel Brinquedos

atinge todo o Estado de Santa

Catarina, inclusive já vendeu
para os Países Japão, Alemanha
e Angola. Com sucesso 'e

credibilidade nas vendas, a
empresa é conhecída por
vencer licitações escolares.
O alvo do empresário são as

unidades de ensino. Dentre os

produtos oferecidos pela a

empresa, Reichel destaca:
brinquedos pedagógicos,
carimbos educativos, seqüência
lógica, fantoches educativos em
feltro, dominós, jogos de
memória, bambolês, pula
corda, bonecas, EVA,
espumados, colchonetes,
playground - parques de
plástico -

, sala de aula,
mobiliário escolar, quadros,

anatomia, retro projetor,
material de expediente.
Os colaboradores da Reichel
Brinquedos se deslocam até os

clientes e apresentam os

produtos. Mas, através do site
www.reichel.com.br a clientela
pode conferir os catálogos dos
itens oferecidos pela empresa.
E já no site

www.reichelbrinquetlos.CDm.br�
as pessoas têm a possibilídade
de comprar em até 15 vezes no

cartão.
Para o empresário, Q diferencial
da Reichel Brinquedos é o

trabalho feito com honestidade
e transparência, o que assegura
aos clientes: vendá, entrega,
qualidade e garantia do
produto. Desde o dia 17 de
setembro, a empresa realiza as

atividades em novo endereço.
Os interessados são convidados
a conhecer a empresa, na rua:

Anna Muller Enke, 434, bairro:
. Vila Rau. E para as demais
informações basta ligar no
telefone: (47) 3372-2333 ou
entrar em contato através dos
sites:www.reichel.com.br e

'

WW'ioI.reichelbrinquedos.com.br.

Daiana Constatino
.."". Reichel Brinquedos Ltda.

l!I; Unidade Industrial
J

"
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Venha conferir nossos seroiços!
(047) 3376-0251
Rua Ângelo Rubini, 900

Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul - se

............ PRODUTOS & SERViÇOS

Confira Nossas Cartas Contempladas
Utilize seu FGTS e saia çfo aluguel!

CARTAS DE CREDITO

Créditos Parcelas
R$10mil R$ 89,00
R$ 20 mil R$ 180,00
R$ 70 mil R$ 625,00
R$ 100mil R$ 892,00
R$150mil R$1,071,OO
R$ 190 mil R$ 1,650,00

. Fones: (47) 3222-285319980-1928
www.realconsorcios�com.br
sac@rea(consotcios.com�br

Fale online
gibacQnt@hotmaiLcom .

.

TONER JET PRINT
CARTUCHOS ORIGINAIS

COMPATíVEIS
E REMANUfATURADOS

,��SK _C�I\T:�CH_!'AA
,-gntrega g�atuíta,:'

(47)3370 ..0005 (47)3371 ..7605
Filial: 2" Piso Shopping Center Breithaupt -

Atendimento especial até 22h
Domingos e Feriados sob consulta

R. eel. ProcõproGomes <:Ie

L mente'

Matriz: BR 280 km 69
(Em frenle Posto Marcolla)

E·mail: jetprint®netuno.com;br

p----------�------------I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

financiamos: I
* Carros Caminhões à partir de 1976 I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

r Correspondente Bancário:
IRua Reíno!do Rao, 60 - Sala 02 - Centro

I BancoQaycoval • RANCOPAULISTA Market Place - Jaraguá do Sul- SC I
._-----------------------

Refinanciamos:
* Carros a partir de 1990
* Carros a partir de 1980

financiamento para veículos:
* A partir de 1997 até 60x
* A partir de 1994 até 48x

FINANCIAMENTOS

Fone: (47) 3055·3400
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PRODUTOS & SERViÇOS O CORREIO DO POVO·
----

EM 24VEZES
ou R$ 1.299,00

à vista

IOrElDOllJIUlfCW7645
IllfL CELEIONMÓIIlEMiSO 1.73Ghz
1824MB DDR21 DID-RW / HO 120 DB

EM24 VEZES
OU R$ 1.599100

à vista

<,

IlfEllUIl CORE E2180 .

2.0Ghz /1024 MB DBR!
DVIHIW I tiD 160 GB
MOliTOR LCD 11"

MICRO INTEL CElEROH 430 1.68hz
512 Ma ODR2/ OVD..RW / HD 80 IB
MONITOR LCD 15·'

EM24 VEZES
OU R$ 1.099,00

à vista.

Rua Marina Frutuoso, 873 I Centro I Jaraguá do Sul - SC

fatorx.informatica@gmail.com I 3273.0090 TECNOLOGIA SUPERANDO EXPECTATIVAS.

a aprovação cadastral. Imagens de cunho meramente ilu�tratívas. Ofertas válidas atê que dure o estoque.
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em planilha do Excel. Disponibilidade para
atuarem Guaramirim no 2 tumo.
CONSULTORIA) COMERCIAL
2° Grau Completo. Desejável curso Técnico
Agrícola, curso de vendas, negociações.
Disponibilidade pam atuar namicro-região.
COSTUREIRA(O)
1° grau cursando ou completo. Disponibilidade
para primeiro ou ségundo tumo.
DESENHISTA - RAMO CONSTRUÇÃO CIVIL
Desejável estar cursando ensino Superior.
Conhecimento em Auto Cad e informática
ESTAMPAOOR (A)
Conhecimenlo com estampamanual.
LíOER DE PRODUÇÃO
Desejável estar cursando Ensino Superior.
Conhecimento com liderança de equipes.
Disponibilidade para atuar em 1 ou 2 turno.
MECÂNICO (A) DE MANUTENÇÃO
2° Grau Completo necessário curso técnico na

área. Conhecimento com manutenção
eletromecânica e instalação predial.
Disponibilidae para atuar nós seguintes
horários: 1 turno, 2 turno e 3 turno.

.

MECÂNICO (A) MONTADOR (A)
Conhecimento na Função.
OPERADOR (A) DE MAQUINAS
2° grau cursando ou completo. Desejável
conhecimento na função.
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO
Curso Técnico em Segurança do trabalho em
andamento ouCompleto. Conhecimento nafunção.
TÉCNICO EM QUALIDADE
Conhecimento na função. Curso Técnico em

Qualidade ou ensino superior em andamento.
Desejável noções na linha de produção EPS.
VENDEDOR (A) EXTERNO(A) - SETOR
ALIMENTíCIO
Ensino Médio Completo. Noções de vendas
externas.

is recu:rsos.Melhores humanos.
TRI.BAUiO TiMPOÚRlfl . RE(RUIAMEN:rO E SELEÇÃO. CONSULTORIA. ESTÁGIOS

Rua Henrique Piazera, 103 - Centro Tel. 3276-0700
Cursando 2° grau.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO
1 ° grau Incompleto.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO
Disponibilidade para aíuarno 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.
AUXILIAR DE VENDAS
Desejável ensino superior cursando ou

completo. Conhecimento com vendas e

telemarketing. Disponibilidade para atuar no
bairro Ilha da Figueira.
CONTíNUO(A)
2° grau completo ou cursando. Conhecimento na

funçâo.
COMPRADOR(A)
Desejável Ensino Superior Cursando em

Logistica; Marketing; Administração.
. Conhecimento na função. Disponibilidade para
atuar no bairro São Luis.
COOORDENADOR (A) DE RESTAURANTE
Ensino Superior Completo em NutriçãO ou

Técnico em Nutrição. Necessário registro no
CRN, Conhecimento na elaboração de cardápio;
"liderança de equipe em cozinha industrial.
COSTUREIRA(O)
Disponibilidade para atuar no primeiro ou

segundo turno em Schroeder Conhecimento em

reta ou overtok ou interlok.
COSTUREIRA(O)
Disponibilidade para atuar no barro Âgua Verde.
Conhecimento em máquinas reta, cobertura e

ovenock.
COZINHEIRO(A)
Desejável conhecimento na função elo grau
completo ou cursando.
ENTREGADOR (A)/BALCONISTA

Ensino Médio Completo. Desejável
conhecimento com entregas ou atendimento a

clientes.
EXECUTIVO(A) OE VENDAS
Desejável estar cursando Ensino Superior e

conhecimento com venda de propaganda e

publicidade.
FERRAMENTEIRO(A)
Conhecimento com torno, íresa, setor de
terrarnentana. Disponibilidade para atuar em 2
turno no Bairro Rio Cerro II.'
FUNILEIRO(A)
Conhecimento na Função.
FRESADOR(A) CONVENCIONAL
Conhecimento em fresa convencional: noções de
leitura e interpretação de desenhos mecânicos.
Disponibilidade de atuar no bairro Barra Rio Cerro
l '

GESTOR (A) DE NEGÓCIOS
Ensino Técnico Mecânica ou Engenharia
Mecãnica COmpleto. . Disponibilidade para
viagens. Conhecimento na área comercial
desejável noções dos setores de borrachas;
plásticos ou similares,
IMPRESSOR(A) FLEXOGRAFICO
Desejável noções como impressor Hexoqráüco.
Conhecimento em operarmáquinas.
INSTALADOR(A) DEACESSÓRIOS
Conhecimento com instalação de acessórios
automotivos.
MECÃNICO DEMANUTENÇÃO
Ensino Técnico em Elatremecânica em

andamento ou completo. Conhecimento com
solda 'elétrica, manunteção de cornpressores.
Disponibilidade para atuarem horário normal
MECÂNICO DE AUTOMÓVEIS
Conhecimento em mecânica básica, correra
dentada, suspensão. Desejável noções de
elétrica. Disponibilidade para atuar no bairro Vila
Lalau.

MONTADOR(A) MECÃNICO(A)
Cursando Técnico em Eletromecãnica ou mecânica,
Conhecimento namonta_gem demáquinas.
MONTADOR(A) DE MOVEIS
Disponibilidade para atuar no primeiro turno.
Conhecimento na função.
NUTRICIONISTA
Ensino Superior Completo. Conhecimento em

cozinha industrial.
OPERADOR(A) DEMÁQUINAS
Desejável conhecimento em interpretação de
desenho téçnico e 2° grau completo ou cursando.
Disponibilidade para atuar no bairroVila Lalau.
OPERADOR(A) DE MÁQUINA DE FURAR
Desejável conhecimento na função e 2° grau
completo ou cursando. Disponibilidade para
atuar no bairro Vila Lalau.
PINTOR(A) DE MÓVEIS
Disponibilidade' para atuar no primeiro turno.
Conhecimento na função.
PINTOR(A) DE PISTOLA
Conhecimento em pintura de pistola.
Disponibilidade para atuar em horário normal no
Bairro São Luis.
PINTOR(A)
Conhecimento com pintura de pistola.
Disponibilidade para aíuar no Bairro RibeiroCavalo.
PROFESSORIAl DEWEB DESIGNER
Conhecimento e Fireworks, flash, dreamweaver,
pUblicação FTP. Disponibilidade para atuar no
bairroJaraguá Esquerdo.
PROGRAMADOR(A) E OPERADOR(A) CNC
Conhecimento em programação de torno CNC.
Desejável noções de operação do torno CNC.
Disponibilidade para atuar emMassaranduba.
PROMOTOR(A) DE CARTÃO
Disponibilidade para atuarno 2°turno.
REPOSITOR (A) DE MERCADORIAS
Disponibilidade para atuarno segundo turno.
REPOSITOR (A) DE DEPÓSITO

www.grupometa.com
Disponibilidade para atuar no segundo turno,
RETIFICADOR(A)
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. Cónhecimento com

metrologia e interpretação de desenho.
.

SOLDADOR (A)
Conhecimento em solda mig. Disponibilidade
para atuar na Ilha da Figueira.
TÉCNICO EM ELETRÔNICA
Ensino Técnico em Eletrõnica cursando ou

completo. Desejável noções em concertos de
aparelhos telefônicos.
TORNEIRO(A) MECÃNICO(A)
Conhecimento em torno convencional: noções
de leitura e interpretação de desenhos
mecânicos. Disponibilidade para atuai no bairro
Barra do Rio Cerro II.
VENDEDOR (A) EXTERNO(A)
Conhecimento com vendas. Desejável Vivência
com telefõnia móvel. Disponibilidade para atuar
em Jaraguá do Sul e região,
VENDEDOR (A) INTERNO(A)
2° grau Completo. Conhecimento na função com
vendas interna. Disponibilidade para atuar em
horário de comércio.

ANALISTA DE PCP
Desejável estar cursando ensino superior.
Conhecimento na Função.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO(A)
2° Grau Completo. Conhecimento em

atendimento telefônico; contratação de fretes:
faturamento de notas fiscais. Necessário noções

íl ;I

Jllm1lllÁÜRlSBl,

O CHURRASCO

ALMOXARIFE
Desejável Ensino Médio Completo.
Conhecimento na função disponibilidade para
atuar na Ilha da Rgueira.
ALMOXARIFE
1 ° Grau Completo. Conhecimento na Função.
Desejável curso de operador de empilhadeira.
Disponibilidade para atuar em 2 turno, no

bairroVila Lalau.
ANALISTA DE ESCRITA FISCAL
Desejável estar cursando Ensino Superior.
Conhecimento na função. Desejável
conhecimento no sistema Questor.
ASSISTENTE DEVENDAS
Ensino Médio Completo. Conhecimento na

função e em informática. Disponibilidade para
atuarno BairroVila Lalau.
AUXILIARTÉCNICO
2° grau completo. Desejável noçôes de
eletrônica. Conhecimento com instalação de
rede em computadores, central telefônica,
cámeras CFTV.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO(A) EM VENOAS
Desejável Ensino Superior em andamento nas
áreas de Marketing, logística; Administracão
de Empresas. Disponibilidade para atuar'no
bairro Jaraguá Esquerdo.
AUXILIAR DE COZINHA
Desejável conhecimento na função elo grau
completo ou cursando.
AUXILIAR DE SERViÇOS GERAIS
Disponibilidade para atuar em horário normal.
AUXILIAR DE ELETRICISTA
Conhecimento na função é curso de elétrica.
Disponibilidade para atuar no bairro ilha da
figueira.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO

Personal
PISCINAS & CLIMATIZAÇÃO

-' . .' '"

É POR NOSSA CONTA...

Rua Bernardo Dornbusch,2630

3372·1798
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CONHECENDO AAMICÂO r

n
A Amicão Clínica Veterinária convida você a conhecer nosso b

estabelecimento, faremos então um tour em três etapas, hoje vocês
,

conhecerão uma parte da clínica e nas próximas matérias conhecerão U
o restante. Esperamos que gostem, e aguardaremos sua visita. S

C

h

3
3

IdI!de�- Aqui você pode assistir documentários ou musicais, e para as crianças
7temos livros e gibis.

2

B
e

r

n

a

r

d
o

3371-2888/3275-3487/3275-6244

··\lENDA DE FILIfOTES
Pr.esenteie sua criança com o presente especial, um lindo filhote!

Pequinês, Maltês,
'Beagle, Sharpei,

Daschaund,
.

- Pastor Alemão,
Pinscher, Shih-Tzu,

Poodle,
e muito mais!

2
1
8 Rua Reinoldo Rau, 380 «Centro - Jaraguá do Sul - SC

1

F
O
N
E

I c:a.,·;J baby <I�JJy

i • Adestramento de cães • Hospedagem
: • Banho e Tosa' Pet Shop' Creche para cães
,

• Passeio çom cães • Venda de filhotes A$$OCIA�a"JARAGUAENSE
I

PROTETORA DOS ANIMAIS

, 9123-0657
IWWW.fotoIOg.terra.com.br/ajap.•roa i'"
k��,<_,�"��".,,,<••_"_--!

.(47) 3370-1645
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. 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 JARAGUÁ DO SUL
.

. .•

�y

(47) 3371 ..8075

www.back.com.br
selecao.jaraguadosul@back.com.br

TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES - Formação técnica na área.

AGENTE DEVENDAS EXTERNAS - URGENTE - Ensino médio completo. Conhecimento na área Bairro Ilha da Figueira.
de vendas externas, iniciativa e boa comunicação lnterpesseal. 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 proçrama 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 máquinà de de gôndol9s.
lavar industriais. Residir nas proximidades do bairro Ilha da Figueira.

.

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 �ÓVEIS - URGENTE - Ensino fundamental completo. Residir nas proximidades do vigilante EM DIA. Desejável conhecimento na função.
.

AUXILIAR DESERViÇOSGERAIS - Para trabalhar com esmerilhadeira (rebarbadora). Horário normal.
TELEMARKETING - Ensino médio completo'. Conhecimento na área de televendas ativo e receptivo.

MATRíCULAS ABERTAS:
FAÇAA SUA ESCOLHA!

tE AUMENTE A SUA RENDÂ!

ESCOLA DE CABELEIREIRO ClEM SAHB
JARAGUÁ DO SUl/SC

Certificado reconhecido pela Secretaria
Estadual da Educação Portaria E n° 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 Massoterapla
- Shiatsu
- Quiropraxia
- Massagem na Cadeira Ergonõmica

"Mals-informações: 47 - 327541.25'
Rua":&Ôão MÇtfcaito, 1,5,6 cenfro - Jaraguá�do .Sut,,,,. SO-

.. _.
c .

-

. ,,> ,_.' " " •

.

� E-m�H: jar�(:luêJ.cje:rn.�hQ@t.eFra.çqp�l:bf,
-

Site: www:massoterapíâ.estética.ciem�ahp.com;br:

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 esta previsto poro o diu 15 de setembro, após Q

inauguração do novo sede do SESC Joraguá do Sul.

Confiro os cursos disponíveis. com matrículas abertas:
.

:_Desenho, Pintura, Gravura, Fotografià, Cinema, Vídeo.
- Teatro, Formaçõo de Contadores de Histórias, Formaçõo de Escritores.

- Danço de Salõo, Danço de Rua, Dança Contemporônea,
Dança Educação (3 a 10 anos) e Circo.

� Teclado, Violão, Viola Caipira, Cavaco, Violino, Viola, Musicalizaçõo
, Infontil e Musicalizaçõo Adulto, Flauta,' Percussõo,'Canto e Coral.

GARANTA SUA VAGA. MATRICULE-SE HOJE MESMO.

io Pessoa, 1273
uI/se - CJ!P: ag!:!5í-:100

...,,�3aI3371.-9:177
c.com.br
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· PROGRAMA ESTÁGI'OS 200B
vagas· para ambos os sexos

A Zanotti, líder no segmento de fitas elásticas, deve esta
posição à sua equipe dinâmica, inovadora e

competente.

Se você também tem esse perfil, junte-se a nós!

Pré-requisitos:
- Acadêmicos graduandos a partir do 30 semestre.

- Inglês básico.

- Besidírem Jaraguá do Sul ou região.

Obs: Não é necessária experiência anterior.

CLASSIl\tIAIS O CORREIO DO POVO
Agora está ainda mais fúcil de encontrar o que você procuro!

-

encontro ees amigOS e casais

ShoW De streeP tese.
com maiS lie 15 mulheres

Horário de atendimento
a partir das 18h,
de Segunda á Sábado

Rua Joaquim Francisco de Pallia, 1
Chico de Paula

Tel. 3273-2347 I 8853-9116

Anuncie (41) 2106·1919

Todos es dias a partir das 18h30

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

* Bordas recheadas
* Entrega à consultar taxa

Disk Pizza .------
·3275-2876

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



COMPRA • VENDE • FINANCIA

i mob. i I i á r ; a

-----CLASSIMAIS·-,----- .. ----

ADMINISTRA • ASSESSORIA EM PROJETOS E CONSTRUÇÕES
. Co.NFIRA OUTROS IMÓVEIS EM NOSSO SITE!

• LOTEIA •

I'-
1'-.
'"
N

Ü
LU
o::
Ü•

QUATRO. ANOS DE Bo.NS NEGÓCIOS!
Rua Prof, Marina Frutuoso. 856 - Centro - Jaraguá do Sul - sc

(47) 3055-2400
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------�---�.VARIEDADES O CORREIO DO POVO IESABADO. 27 DE SETEMBRO DE 2008

Por Jéssico Ehmke Kroetzer
recepcoo@ocorreiodopovo.com.br

,

;�:: ' Poro serem publicados nessa coluna, os fotos devem ser enviados poro recepcoo@ocorreiodopovo.com.br. É obrigatório o envio em alto resolução.

Os pais Ronald e Edilene, o marido
Ademir, os filhos Fabricio e Luis,
irmãos, cunhados e amigos man

dam os parabéns poro Greice que'
completou 26 anos dia 21.

A FILHA NOEll KONEL E TODA
FAMíLlA'MANDAM OS PARABÉNS
PARA ARI DIEFENTHAULER, QUE .

TROCOU DE IDADE DIA 24.
,

,Parabéns poro Moicon Samuel
Klemann, que dia 15 completou
20 anos. Os pois Bruno e Nivio

desejam felicidades.

Casou dia 6, o casal Elizob'eth e Ademir, no Igreja
Evangélico do Borro. Felicidades!

No foto Jéssico Anders no dia de suo Crismo
realizado dia 13 00 lodo de seus padrinhos

Conrodo e Mario 'Bernodete Mu"er.
'

Subiram 00 altar dia 20
Cleonice e Edemir. Felicidades!

Parabéns poro o cosol Gerto eWilmar Krüger, que
comemoraram Bodas de Ouro dia 20, no Igreja
Evangélico Luterano Cristo Salvador e o recepçõo
aconteceu no Associoçõo Recreativo Salão Borg.

Parabéns por�
Arione e Juliano
que completam

6 anos de
namoro dia 25.,

Comemoroú suas Bodas de
Ouro no dia 6 o casal Evonilde e

Conrado Henn. Carinhosamente
seus filhos desejam felicidades.

Na foto o casemente de Morilú
Mokwa e Fredy Alem Minotti que
aconteceu no dia 6 nO' Igreja São
Pedro e São Paulo, em Corupó.

Quem desejo felicidades ao casal
é a família Minotti.

Parabéns paro Olivério 'Almeida,
que dia 19 comemorou idade novo.

O filho Munir, nora Elisangela e

neto Murillo desejam felicidades.

Vereacior

POSSAMAI
25644

Por uma Câmara de Vereadores
comprometida com a comunidade e

pela eficiência na Gestão Pública.
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CONFEITARIA

Bela
Catárina

A Confeitaria Bela Catarina foi
inaugurada essa semana, na Rua Oli
vio D. Brugnago, 500, no Bairro Vila
Nova. O novo ambiente oferece um

. deck ao redor da piscina, além de ser

um lugar aconchegante com lustres
antigos, cadeiras estofadas, painéis
com belas imagens de Santa Catari
na, e um cuidado especial com louça
personalizada. O horário de atendi
mento é das 6h30 às 20h30, de-sejun
da a sexta-feira. Nos sábados das 7h
ás 19h30 e nos domingos e feriados
das 8h30 às 12h e 14h às 19h. '

"
GATS

Teatro
no Museu

o Grupo 220 Volts apresenta a

peça infantil "Quem Matou o leão?"
hoje e amanhã, às 17h, no Museu Emí
lio da Silva. Os atores são os aiunos do
curso de teatro GATS, de Jaraguá do
Sul. O espetáculo está sob direção da
professora Nicoli Pereira. A entrada é
gratuita e os ingressos são limitados.
Mais informàções atrQvés dos telefo
nes 3275-2309, 9969-4415.

': .;'. I ,FALECIMENTOS ,.'
.faleceu às 20h30 do dia 25/9, a

Snt ·j)llu!u Ehmke Bert{!ldi, com

idade de 89 anos, o sepultamento
foi realizado dia 26/9, com saída do
féretro da Capela Mortuória da Vila
Lenzi, seguindo para o cemitério
Municipal da mesma localidade.

Faleceu às 20h do dia 25/9, o Sr.
OI'IGlid� Correiil de �egl'eil'o, com
idade de 70 anos, o sepultamento
foi realizado dia 26/9, com saída
do féretro da Capela Mortuória da
Vila Lenzi, seguindo para o cemité
rio Municipal do Centro.

Fàleceu às 14h30 do dia 25/9,
,

Alidrei!1 'ereil'u com idade de 27
anos, o sepultamento foi reillizado
dia 26/9, com saída do féretro da

tapeia Mortuória da Vila Lenzi, se
guindo para o cemitério Municipal
da mesma localidade,

CONCURSO N° 19574

VITRINE -----;------------------'-----�

GUARAMIRIM

MACARRpNADtt!.DOS
,

«,
__ ..

A'<>'

BOMBEIROS
"

�!mttcarronada promov.ida pelo Corpo de Bombeiros Voluntó
nos, de Guar�mirim, acpntece' hoje, o partir das 11 �30, nh Saliio

�a Igreja luterana, no Cen�r� de Guoramir!m: O volàr d9,..ingresso
e de R$10 e deve ser adqUirido nos seguintes locais: Panifitadora
Co�tiQho Doce, P?sto 28� Posto Mime;'Quartel. Bombeiros Guar9-
m'rT �}!buf{et.élivr�� com trç$ tfpoSde mplhos. Os interessados'$%

.

o te�Qfoq;Q (1t� 3373-0100, cOm IIdemar �
. -

- - ',�

. .

Combate ao Câncer
A Rede Feminina de Combate ao Côricet de Jamguá do Sul, foi sede no último dia

18 da Reunião Regio�al das Redes Feminina. O evento foi solicitado pela presidente
estadual ��. lito _Melrell�, com voluntárias das cidades de Florianópolis, Itapema,
Loges, Jomville, São FranCISCO do Sul, TImbó, São Bento do Sul e Rio do Sul. A presi
de.nte S�. Ro�n�a �al�rin. enfatizou o importância da troca de informações e

onentaçoes, pors contnbUi para o bom andamento das atividades". Palestras
com as psicólo�as Vara Paraná Sanches e Sra. Ana Maria Warken fizeram-parte
da programaçao do evento. A diretoria do Rede Feminina também aproveita
p�ra agradecer Nene Junkes e Richard Hermann pela doação de 263 quilos de

al�mentos � arrecadados durante show Pink Floyd, no último dia 20, no Scar. Os
alimentos devem ser repassados aos pacientes carentes em tratamento.

, O Hotel Saint Sebastian inaugura quinta-feira (2/10) o Centro de Even
tos 'Saint Sebastian. O objetivo é atender as necessidades de estrutura e

serviços para palestras, reuniões, confraternizações, jantares de formatura,
de casamento, workshops, exposições e outros eventos.

RECRUTÁ CANDIDATOS

SES·lscwww.sesisc.org.br
(link: Trabalhe conosco)SisfultlJ Fe.detif;âo das IndúStrias

do E$�d(J de Sinta C<ltaritta

��lIZADE

Gmnde Baile
.

A Sociedade Despo�iva e Recreativa Amizade promove hoje, às 23h, o Grande

�OIle com Os �ontanan� Os ingre�os antecipadoscustam RS 12 e devem ser adqui
ndos nos segumtes locais: Posto Mime do Kohlbach, Posto Jaraguá, lanchonete Skini
House e no Bar da Sociedade. Mais informações pelo telefone (47) 3371-3257.

Festa de Rainha Festa de, Igreja
A Comunidade Evangélica Testo Alto

II promove Festa de Igreja no domingo,
o partir das 10h, no Clube de Coça e

�ro 'IN de Novembro. O almoço começo
as 11 h30 e em seguida inicio o bingo. As
14h, está marcad'a. a animação com a

bando Tradição do Vale. No evento terá
serviço de bar e cozinha, além do café
colonial. Mais informações através dos
telefones (47) 3395-0639, 9963-0213.

,
A SO'ciedade Atiradores Indepen

dência, de Jaraguá do Sul, promove
hoje, o tradicional baile de Rainha. A
concentração dos sócios está marcado
para as 14h, no sede social, seguindo
às 14h30 em busco da Majestade do
Tiro, Ivone Krüger. O baile começa às
2.3h e será animado pelo Grupo Som'
Sete. Mais informações através do te
lefone (47)'3055-8130.

, Curso de Cerimonial Público
A Assembléia Legislativa do Estado de Santa Catarina através da Escola do

legislativo real�za� Curso de Cerimonial Público e Empresarial, Protocolo e Or
dem de PrecedenclO, nos dias 23 e 24 de outubro, das 9h às 12h e dos 14h às

1.8h, no auditório da Amvali. O objetivo é capacitar os profissionais com conhe
cimento em cerimonial público e ordem de precedência para atuar no organização
de eventos público� e privados. A Coordenadora de Eventos da Assembléia Legislativa
, Rosano Brasca CoJuella, e a Gerente de Cerimonial, IIka Mario Fretta vão ministrar a

c�pacitação. As inscriçães são gratuitas. Para os interessados mais informações pelo
site�.alesc.sc.gov.br/escola oú através do número (48) 3221-2828.

�:;:,. C O l É G I O

:/1Jm:\¥, �ARIST!-\
'€IJ6� S A O lUI S

X ·FEIRA CIENTÍFICO-CULTURAL
08 a 10 de outubro

Mar,ista em prol da vida.
Despertando o interesse pela ciência.
Revelando talentos para o futuro.

,-------------------

:08/10· quarta-feira:
: 19h - Abertura e :

iVisitação até às 22h:
_____

�
-_-------J

:Õg/{õ-·-êiüiiiiã:iê"{rã:
: Visitação - 8h às :
I I

: 1th30 / 13h30 às :
: 17h /19h às 21 h :
L I

r--------------:-�--
: 10/10.· 'sexta-teíra :
: Visitação - :
: 8h30 às 11 h

. i
f

-;-
J
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NA TELA DO CINEMA
Astros de Hollywood recebiam fortunas para promover o fumo

Documentos liberados pela
indústria depois de processos
judiciais de grupos. de comba
te ao tabagismo revelam a ex

tensão da relação entre estas

empresas e os estúdios de pro
dução cinematográfica. Uma

empresa pagou mais de US$ 3
milhões (em valores de hoje)

.

em um ano para as estrelas.
Em artigo na revista Tobac

co Control, pesquisadores dis
seram que filmes "clássicos"
das décadas de 30, 40 e 50 ain
da ajudam a promover o fumo
hoje. Praticamente todos os

grandes nomes da época esta

vam envolvidos no merchan

dising de cigarros, de acordo
com os pesquisadoresda Uni
versidade de Nova York. Eles

tiveram acesso a contratos de
merchandising assinados na

época para ajudá-los no cál
culo do montante de dinheiro
envolvido.

Há acordos que datam do co

meço da. era do cinema falado. O
astra de O Cantor de-Jazz (Jazz
Singer), AI [olson, assinou teste
munhos dizendo que Lucky Stri
ke era "o cigarro dos atores".

Um dos documentos-chave
descobertos pelos pesquisado
res foi uma lista de pagamen
tos por um único ano no final
da década de 30, detalhando o

quanto as estrelas eram pagas
pela American Tobacco, fabri
cante da marca Lucky Strike.

Carole Lombard, Barbara
Stanwyck e Myrna Loy recebe-

ram US$ 10 mil (equivalente a

quase l)S$ 150 mil hoje), para
promover a marca. O mesmo

ocorreu com Clark Gable, Gary
Cooper e Robert Taylor.

No total, foram pagos aos

atores o equivalente, hoje, a

US$ 3,2 milhões. Em alguns
casos, os fabricantes de cigar
ro pagaram os estúdios para
criar programas de rádio que
incluíam a promoção feita por'
suas estrelas.
A American Tobacco pa

gou à Warner Brothers o equi
valente a US$ 13,7 milhões
par Your Hollywood Parade,
em 1937, e patrocinou The
Jack Benny Show de meados'
da década de 40 a meados da
década de 50.
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BALADA DOS
PROMOTERS AMIGA
Hoje à noite o fervo jaraguaense será Hoje a minha querida amiga Alice
no CTG Velha OuerêÍlcia. Pois é dia Balsanelli recebe todo o carinho e

da festa: Balada dos Promoters. Freje apreço dos amigos e familiares pe-
promovido pelos promoters da região los 78 anos de vida. Alem disso, ela
e embalado pelo sertanejo universitá- comemoro os 57 unos de casamen-

rio de Nicolas & Mateus e o grupo de
_

to com o boa gente Martin Bolsa-

pagode Loka Tentação. Ouase três mil nelli. Mil vivas, saúde, felicidade
convites foram distribuídos. ao casal e para toda a família.

CONTA
GOTAS

Não é verdade? Com essa onda diet
- que faz as mulheres não comerem

quase nada nesse época do ano para
agüentar o verão com a silhueta nos

trinques- logo, logo, pinta na urbe a

linha top model da estação. Nos co

quetéis de virada de coleção, os cana
pés serão servidos com o mínimo de
calorias e regados a espumante sem
álcool. Tudo em nome da beleza!

-

HARLE I
Amanhã, por favor, não ousem esque
cer de ligar para o meu amigo e em

presário Harlei locatelli. Domingo é o

dia dele comemorar mais um aniversá
rio. A turma vai ligar com certeza. Do
outro lado, Harlei prepara o churras
co, porque o Lolo, Rodrigo Mendonça,
e mais uma trupe vai pintar no pedaço
de "botão".

" üuantc maior
o dificuldade, tonto
maior o mérito em _

superó-Ia "
H. W. BEECHER

As modelos Mariano Costa e Ano Carolina do Silvo emolduram
o belo atriz global Brendha Hada, durante rasante no Scar, em Jaraguá

É PRA ACABAR!!!
Só o que me faltava. Agora que
Sandy e o marido Lucas Limo en

traram em fase de recolhimento
total, pinta em cena a ginasta Da�
niele Hypólito, 24, que diz nunca

ter namorado: "só fiquei, mós ain
da sou virgem", declara a moça.
Vai entender!

LEITOR DO DIA
O leitor do dia é o meu amigo e

empresário Tino Duwe. Ele é uma

das figuras mais gente fina da
urbe sorriso e lê esta coluna para
ficar por dentro des novidades da
sociedade.

. o boa gente Carlos
Bastos, o .carlinhos,
festejo hoje os seus

19 anos com festa em

grande estilo.

EM ALTA
Esse ano, tudo levar

-

-

a crer que os mulheres
vão ocupar mais
espaço na Câmara
de Vereadores.

Tomar aquele chapinho
esperto no bar o Meu Boteco.

EM BAIXA·

• Um babado. forte corre.entre
ouvidos. Um professor molhado e

solt:9irq está de casinho amoroso

com a e_$posoide (J luna do
academia {)nd bolha.
Dizem que o co

'

curti r esseiipe
paixão enlou
estourar, vai �er e- Ambo no ano.
Buxixo quente"que nem "Pi·mento

, do Oliihtol dê Coso:"

• A gente bog MarHze Motter, do
Club'e dos Miiesj�orujo, terá o seu

telefone tocando o cada minuto
em'função de mUi "aniversó-
rio. Parabéns!! Hei q\�sqpflce
de apagar os velin dõ' bct!o.
• No segunda7feiro o Emmendo
erfer V�_ículos reabre totalmente

-

rep�ginfldq �. adequado 00 novo

jayeut exigido pelo General
Motors do 1lrbsir..

-

,"- -Cohn

i;!!ki�, . __

\'

•
-

Diâ 24 d�. sefembro o Creche
Constância �ia

í_

cornpleto\l 36
on,Ds!de oti:vid Joràgu6.
POfabçns POfu
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ECONOMIA
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LUIZ MARINS, CONSULTOR
E PALESTRANTE

A gravata é a nova vítima das políticas de eficiência'energética: em
nome de um menor uso do ar condicionado, as Nações Unidas decla
raram guerra à gravata.
A gravata encontra-se novamente debaixo de forte ataque no mundo oci

dental. Primeiro foram estudos indicando que os nós muito apertados pode
riam aumentar os riscos de glaucoma, uma das principais causas da cegueira
irreversível. Agora surgiu uma nova frente: a ambiental e econômica. O

secretário-geral da ONU, o coreano Ban Ki-Moon, lançou, neste verão ame

ricano, a "Cool UN" ("ONU fresca"), pedindo a todas as pess.oas que freqüen
tam a sede da instituição em Nova Iorque para que usem trajes informais.

O objetivo, segundo ele, é dos mais justos e nobres: díminuiro fun-,
cionamento do ar condicionado, aumentando a temperatura dos edi
fícios em 2 graus. Dizem as Nações Unidas que essa pequena medida,
tirar a gravata (e o inevitável paletó) irá fazer poupar cem mil dólares

O CORREIO DO POVO mSABADO. 27 DE SETEMBRO DE 2008

A ONU CONDENA
A GRAVATA!!!

num mês e ainda evitar a emissão de 300 toneladas de dióxido de car

bono, o gás que provoca danos à camada de ozônio.
Por esta e outras notícias, temos que entender. que a sustentabili

dade ambiental e econômica deve ser levada a sério por todos nós, em
todo o mundo. Quando a ONU pede a abolição da gravata para econo

mizar energia e proteger o meio-ambiente não há como não nos per-
.

guntarmos o que temos feito, como pessoas, empresas e organizações
para a sustentabilidade do nosso planeta.

E você? E sua empresa?
.

Você tem tomado atitudes concretas de sustentabilidade econômica e

ambiental em sua vida pessoal e profissional? Você tem pensado nisso?
Sua empresa tem programas específicos e eficazes que promovam a sus

tentabilidade ambiental e econômica? Sua empresa tem pensado nisso?
Pense nisso. Sucesso!

INDICADORES CÂMBIO I
--------���--��--------------------�--�ar4.I.S'F'A..��MOEDA COMPRA VENDA VARIAÇÃO r--�

Dólar comercial (R$) 1,851 1,853 1,71% 1
furo (em USS) 1,461 1,462 -0,05% I 70. 123

i
..MRAGuj IIOSSA GaIlE

I _.Il!lm.'lW._�,f!IR.lfll�

1,1 ,..,.cIGB

CD
L_ _"._. .

BOVESPA,

Sadia e EUA
puxam queda

A Bovespa foi atingldo pelo revés nos

negociações em tomo do plano de socorro ao

�stema financeiro nos Estados Unidos e fe- . :

chou o semana em forte queda. O movimento
negativo foi aéentuado por perdos dos papéis
doSadio e da Arocruz. O lbovespa, principal ín
dice do merendá, encerrou com desvalorização
de 2,OZOIo, aos 50.782 pontos. Sadia despen-
cou 34,94%, a R$ 6,05.A companhia alimen
tício admitiu na noite de quinta-feira que
opemções no mercado de câmbio geramm
uma perda de R$ 760 milhões.

AFONSO PIAZERA NETO 22022 Propostas para um Desenvolvimento Sustentável

�.umresgatedacld.danla.
�para filhos das famflias trabalhadoras,
-Escolas como .QsnbpsdeCultura e�.
-Programa IMédicoda FemOie· para todos.
..criacão do PAI Programa deApolo so Idoso com médicos.
dentistas, advogados, técnicos esportivos e assist. socials.
-Planejamento e controle do transporte coletivo.
-:Centro deReclcJageffi e DestIno deResfduos.
Nalorizacão do atleta com Incentlvoescolar.
-PaylmentaçãQ ,de ruas passeios e arbonzação
símuíteneamente.

- Engenheiro eMl p6s--graduado em DesenvoMmento
UrbanoeGestãoAmblentaL
- See. de Urbanismo em Francisco BeltrãolPR.
- See. de Obras, Serviços. Públicos, Habitação, Urbanismo,
eAssessorTécnicodoSarnas emJaragué doSul.
- Vereador em quatro mandatos, Pr&&kfente da Câmara e

. Prefeito Interino em 2000.
- otimizou programas de aquisição da casa própria. e

. regulartzação de terrenos que atenderam mais de 2000
"'millaa.
- Idealizador do Projeto Casa Fácil, premiado pela
Anamaco, Caixa Econômica Federal, Fundação B�Oo do
Brasil e Inst TeotônioVilela.
- Coordenou a elaboração do Novo Plano Diretor de
O&senvolvlmentodeJaraguá do Sul.

"Conhece e sabe resolver os problemas
da nossa Jaraguá do Sul"

\

'J
PARA VEREADOR

Ieao.
Leutp�tlt I

. ,

Por-uma Jaraguá
.+Saudável
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Ostras na merenda
Um projeto que começou o ser implantado essa semana em Santo
Catarina pretende introduzir, o ostra no cardópio dos alunos do

,

rede municipal de Florianópolis. Por três dias o novidade seró
testado em cinco escolas poro medir o aceitação do alimento
entre os crianças e os adolescentes. Se houver aprovação, o os

tra deve fazer porte do alimentação escolar jó no próximo ano. A
intenção é adquirir dos produtores locais cerco de 700 quilos do
molusco por mês. No primeiro escola onde o alimento foi servido,
o Secretario de Educação informou que houve uma aprovação de
86%. Cerco de 500 crianças comeram o merendo.

GESTÃO'FARMAéÊÓTICA
.,

, A'Escola de Spúde Pública do Sêcretâri� Ue E���do;'d
ceria com oUFSC� Unisul, Unesc, UniviHe fi furb, e�tó r�a

.'

o

cesso,seletivQ, poro curso de· �ciali�açãOA�m/Géstã9.do·ASSist
j Farmacêutico: ad.o paid

,',,'

t�f{oda S�'Úde, o¥curso é gro
'e se pibpõe o; q asôçQes'�e A!i�istêncip Farmac ,u.
tica no setor, dll �speciaUz(Íção daprofissionai� que

'dtu�m ng spa, ,

s em �erviçós de assistência form�cêutico e que;\:.'
prefêrenéiotm sejam do quàdro efetivô' lin saúde públfco; Serão"
ofer�cidas SO vogas; poro, profissionais' farmacêuticos de Secretarias
de Desenvolvimento Regional, Jnc!uindó o lip �.'Jráguó,da Sut,O euital

,

�$1ó em w�.tepes.�.ufsc.bt
'

, \

SANTACATARINA----------

o
,«

�
�
o

ACORDO

Universidades pass�m a fazer análises laboratoriais de águas e efluentes em todas as regiões do Estado

Crimes ambientais
estão na mira do MP
Entidade firmou convênio com universidades'
FLORIANÓPOLIS

O Ministério Público de
Santa Catarina firmou convê
nio com 11 universidades e

à Secretaria de Segurança. O
intuito é colocar os laborató
rios das instituições de ensino
a serviço da produção de pro
vas para comprovar crimes e

infrações ambientais em todàs
as regiões do Estado.

A partir de agora, a acade
mia passa a fazer a análise la
boratorial de águas e efluentes
em todo o Estado, Além disso,
ainda emitirá laudos técnicos
na área ambiental, em com-.

plementação ao trabalho dos
órgãos oficiais, para embasar
inquéritos civis, procedimentos
administrativos preliminares,
inquéritos policiais e termos
circunstanciados. "Com essa

parceria todos ganham - Minis
tério Público, Governo do Esta

do, Podei Judiciário e Universi
dades: Mas a grande vitoriosa

.

é a sociedade catarinense. Não
só na defesa do meio ambiente,
mas na qualidade de vida", as
sinalou Gercino Silva, procura-

dor-Geral de Justiça. prol da preservação do meio
O vice-presidente do siste- ambiente", frisou.

ma Acafe, reitor da Fundação Daqui a 10 dias será forma
Universidade para oDesenvol- do um grupo de trabalho para
vimento do Alto Vale do Itajaí, elaboração de um manual de
Viegand Eger, afirmou que o procedimentos de coleta e aná

trabalho-que as. faculdades irão lise de água, sob a coordenação '

'

exercer é de responsabilidade do Instituto Geral de Perícias
social e ambiental damais alta (IGP), a fim de estabelecer nor

importância para o -Estado, mas euniformizar as atividades
'�s universidades do sistema a serem desenvolvidas. O gru
Acafe estão preparadas para - po contará com a participação
o trabalho. Somos parceiros do MPSC, Polícia Militar Am

para juntos trabalharmos em' biental e universidades,
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Brasil aproveita só 1 0% dos órgãos
Transplantes poderiam ser emmaior número, caso famílias autorizassem mais
BRASíLIA

Apenas 10% dos órgãos que
poderiaÍn ser transplantados
sâo aproveitados no pills. De

acordo com o diretor de Aten

ção Especializada doMinistério
da Saúde, Alberto Beltrame, os
dois principais fatores que di

ficultam a captação de órgãos
sâo a subnotificação de mortes

encefálicas e a negativa das fa
mílias em autorizar retirada dos

órgãos do possível doador.
Ainda segundo dados do go

verno, 50% dos pacientes com

morte encefálica são notifica
dos nos hospitais brasileiros,
gerando a possíbilidade de con
sultar à família sobre a doação.
Nessa metade dos casos, em

que a abordagem é realizada,
20% dos famíliares concordam
com o transplante.

O diretor afirmou que as

medidas e a campanha lança
das nesta semana visam a mu

dar esse quadro. "Queremos
estimular os hospitais a estru
turar e qualificar o seu serviço
de captação de órgãos. O pro
cesso de abordagem é difícil,
requer treinamento e preparo",

disse Beltrame. Ele lembrou
.

que a lei determina que todos
os hospitais credenciados pelo
SUS com mais de 80 leitos te

nham uma comissão de doação
de órgãos.

Outra medida que entra em

vigor e que objetiva ampliar a

captação é a autorização e cus

teio pelo SUS para que cerca de
mil hospitais particulares pas
sem a fazer a retirada de órgãos
para doação. Até agora, quando
ocorria uma morte encefálica .

em um desses estabelecimen
tos, o paciente tinha de ser re

movido a um hospital creden
ciado pelo SUS.

No primeiro semestre de
2008, as doações de órgãos cres
ceram 6% em relação ao mesmo
período do ano passado. [á-o
número de transplantes passou
de 7 mil para 8,3 mil procedi
mentos, aumentando 15,6% no

período. Segundo o Ministério
.

da Saúde, o aumento maior no
número de transplantes do que
nas doações aponta um avanço
no aproveitamento dos órgãos.

AGÊNCIA BRASIL Aumento de doações ainda depende de qualificação no serviço dos hospitais

Lavouras para biocombustíveis podem destruir o cerrado por completo

Cerrado brasileiro corre mais
risco que Amazônia, diz estudo
GOIÁS

Pelo menos 1,6% do cer

rado brasileiro foi desmatado
no período de 2003 a 2007, o

equivalente a 18.900 km2 ou

12 vezes a área do município
de São Paulo. A estímatíva foi
feita pelo Sistema Integrado
de Alerta de Desmatamentos

(Siad), desenvolvido pelo La
boratório de Processamento de

Imagens e Geoprocessamento
da Universidade Federal de
Goiás (Lapig-UFG). _.

Para Laerte Guimarães, co

ordenador do Lapig, o cerrado
corre mais risco do que a flores
ta amazônica. "Desde a década
de 70, foram destruídos de 40%
-a 45% do bioma. Tornou-se a

principal fronteira para .a ex

pansão da agropecuária", afir-

'� ma o pesquisador. Além disso,
� Guimarães considera prema
is turo encarar a dimínuíção no

ritmo do desmatamento como

uma vitória: "Tudo depende de
como conduziremos a expansão
das lavouras para biocombustí
veis." Ele aponta que há espaço
para plantar cana em áreas de
pastagens degradadas, sem ne
cessidade de avançar sobre re

manescentes de cerrado.
Na tentativa de diminuir os

desmatamentos, um protoco
lo de intenções para que o Siad
seja utilizado no monitoramento
sistemático do cerrado brasileiro
'entrou em vigor nesta semana.

Será algo semelhante aos siste
mas análogos já utilizados na

Amazônia. São signatários do
documento, o ministro do Meio

Ambiente, Carlos Mine, e repre
sentantes do Instituto Brasileiro
do Meio Ambiente e dos Recur
sos Naturais Renováveis (lba
ma), da UFG e das organizações
não-governamentais The Nature

Conservancy (INC) e Conserva

ção Internacional (CI).

Estagiário tem
direito a folga
BRASíLIA
o governo publicou, on

tem, no Diário Oficial da União,
a atualização da Lei do Estágio.
Agora, os estagiários com contra
to deumano oumais têm direito
a 30 dias de recesso. Além disso,
os dias de liberação serão conce

didos, de maneira proporcional,
nos casos de o estágio ter dura

ção inferior a um ano. A legisla
ção prevê que o recesso deve ser
pago quando o estagiário receber
bolsa ou outra forma de contra

·prestação.
O documento também deter

mina que estudantes da educação
especial e dos anos :finais do en

sino ftmdamental só podem ser

contratados para carga horária de
quatro horas diárias de trabalho,
Os alunos do ensino superior,
educação profissional denível e en
sino n:gularmédio podem tnihIlhar
até seis horas diárias e os estágios de
40 hOFcIS semanas destinam-se aos
matriculados em cursos que alter
nem aulas teóricas e práticas.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



� O CORREIO DO' POVO
SABADO. 1.7 DE SETEMBRO DE 2008

.

PLEBISCITO
\,

INTERNACIONAL---------

SÃO PAULO

Preocupado com a' criação
do "cartão azul» pela União

Européia, o Itamaraty quer um
mecanismo para debater o as

sunto e pede que o tema entre

na agenda da cúpula Brasil/UE,
em dezembro próximo. Como.
noticiado na edição de ontem

do O Correio do Povo, a DE

aprovou pacto para endurecer
a política de imigração e criar
o "cartão azul", que será dado a

um número limitado de estran

geiros "altamente qualificados"
que os europeus julguem ne

cessários para sua economia.
O pacote europeu é o pri

meiro a unificar a política mi

gratória da DE e visa atrair ape
nas trabalhadores qualificados,
expulsar os ilegais e fortalecer

� as fronteiras a partir de 2011.

� Hoje, cerca de 600 mil estran-
15 geiros entram por ano de forma

Projeto é uma das prioridades da presidência de Nicolas Sarkozy na UE ilegal no bloco. No total, os imi-

grantes sem visto já somam 12,
milhões de pessoas.

Economistas alertam que o

envelhecimento da população
européia exigirá que o 'bloco

"importe" mão-de-obra a partir
de 2010. O problema é que os

europeus querem agora garantir
que apenas vão entrar aqueles
estrangeiros que forem julgados
necessários. No bloco, já há um
déficit de 50 mil engenheiros,
por exemplo.

O governo brasileiro negocia
a criação de uma parceria estra
tégica com a Europa, que pode
rá ser assinado no Rio de Janei
ro, em 22 de dezembro. Mas o

Itamaraty alega que não se pode
ter um acordo de parceria estra

tégia e, ao mesmo tempo, sofrer
limitações para seus cidadãos.
A idéia do Brasil é de que a par
ceria crie um fórum para tratar

.

da questão e evitar situações
"desconfortáveis" para os brasi-

Equador deve aprovar Constituição
Pesquisas apontam que mais da metade dos eleitores dirão "sim" em referendo

Se aprovada nova Constituição, presidente do Equador, Rafael Corre0, pode se reeleger mais duas vezes

UE quer escolher imigrante 'qualificado'
Pacote é o primeiro a 'unificar a política migratória dos países da Europa

leíros na Europa.

QUITO
Cerca de dez milhões de

equatorianos vão decidir
amanhã se aprovam ou não
a nova Constituição do país.
Mais da metade dos eleitores
equatorianos, entrevistados
em duas pesquisas recentes,
dizem que votarão a favor da
nova Constituição.

Segundo sondagem feita pelo
instituto de pesquisas Informe
Confidencial, 57% do eleitorado
concorda com a Constituição,
contra outros 28% que se opõem
a ela. Já pesquisa realizada pela,
Santiago Perez Investigación &

Estudios, mostra 58% de pessoas
favoráveis ao novo documento e

22% contra.
A maior rejeição ao tex

to constitucional ocorre em

Guayaquil, centro econômi
co do país. ''As pesquisas em

Guayaquil mostram o quanto
o pais pode se dividir após o

referendo. O pólo econômi
co do Equador naturalmente
é contra a nova Constituição,
que claramente é prejudicial
para .as empresas privadas",
disse o cientista político equa-

toriano Lucio Palacio.
A Assembléia Constituinte,

na qual os partidários do presi
dente Rafael Correa têm amaio
ria, aprovou em julho a nova

Carta, com 444 artigos, após
oito meses de debates, mas o

projeto de Lei precisa ser apro
vado em plebiscito para vigorar.
A Constituição proposta pelo
governo aumentará de maneira
considerável o papel do Estado
na economia.

A oposição reclamou que
o rascunho da Constituição
dará muitos poderes a Correa,
inclusive a possibilidade de
dissolver o Congresso e con

trolar as políticas econômica,
e monetária, usurpando a au

tonomia do Banco Central. A
nova Constituição permitirá
também a reeleição de Correa

para mais dois mandatos de

quatro anos cada.
Se a Constituição Jar apro

vada, os equatoríanos iniciarão
um novo período de campa
nha eleitoral para a escolha de
todas as autoridades públicas,
incluindo o presidente, nos pri
meiros meses de 2009.

BLUE CARD

Segundo a proposta, para
que um estrangeiro peça um

Blue Card (cartão azul), ele

precisa ter um salário 1,5 vez

superior àmédia salarial na Eu
ropa. Se um país europeu esti
ver com falta de mão-de-obra,
essa regra por ser flexibilizada.
Os estrangeiros que ganhem o

Blue Card vão poder viver em
qualquer país europeu, em cer-

tas condições. _

Pelo pacote, haverá uma du
reza total contra os imigrantes
ilegais. Esses estrangeiros terão
de deixai o território da DE e as

regularizações serão apenas fei
tas em casos extraordinários. Na

avaliação deBruxelas, trata-se. de
"organizar a imigração legal de
acordo com as necessidades".

AGÊNCIA ESTADO
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Flamengo nõo quer deixar o líder 80tafogo se distanciar na liderança do Grupo A da Primeira Divisõo

AMADOR

Rodada para chegar
mais perto do líder
Primeirona reserva grandes emoções amanhã

CLASSIFICAÇÃO
JARAGUÁ DO SUL

São quatro jogos que pro
metem fortes emoções na

tarde deste domingo. A Pri
meirona da Liga Jaraguaense
está apenas na quinta rodada
e, apesar dos problemas de
desistência, dentro das quatro
linhas as disputas se sobressa
em. A única equipe que folga é
o Botafogo, que lidera o Grupo
A com dez pontos e não pode
ser alcançado nesta rodada; já
que tem quatro pontos de van
tagem.

Quem quer encostar é o

Flamengo que, fora de casa,

enfrenta o Cruz de Malta, time
que ainda não conseguiu em

balar na competição. No outro

jogo, o Vitória B recebe o Faixa
Azul querendo se manter nas

primeiras colocações, enquan-'
to o time de Luiz Alves busca
a recuperação.

No Grupo' B, o líder João
Pessoa joga fora de casa contra
o XV de Outubro, no confron
to que pode valer a liderança
do grupo. O alviverde'tem sete

pontos, um a mais que o time'
de Indaial. E em Santa Luzia,
o Caxias recebe o Vitória A,
que quer a vitória e torce para
um empate no outro jogo, aí

assumiria de forma isolada a

liderança.
E neste sábado começa o

quadrangular semifinal do

Campeonato Sênior. Dois jo
gos na Vila Lalau, para ver

quem sai na frente na briga
por uma das duas vagas na fi
nal do campeonato. Às 13h45,
o Vitória enfrenta o Caxias.
No confronto deles na pri
meira fase, o auríverde levou
a melhor e fez 1xO, Na seqü
ência, a Mecânica Taió/Italy x
Kiferro. O regulamento prevê
que os quatro semifinalistas

se enfrentam em turno único
e os dois melhores colocados

.

se garantem na final.
.

Já a rodada da Segunda Di
visão foi cancelada a pedido
da Associação Jaraguaense de
Árbitros. Somente depois que
as súmulas que se acumulam
na Liga Jaraguaense forem jul
gadas- (o que deve acontecer
na próxima semana), a com

petição prossegue. As finais
do Campeonato de Escolinhas
também foram adiadas e de
vem acontecer no próximo sá
bado (4/10).

'

O CORREIO DO POVO HISABADO. 27 DE SETEMBRO DE 2008

o técnico Agenor Piccinin vai apenas com 17 jogadores para Imbitu
ba. Vai abrir mão de um jogador no banco_de reservas? Bom, apesar
de a decisão ser estranha, ele deve saber o que está fazendo. Um dos
jogadores que vai é o volante Anderson Pedra, que levou 15 pontos
em um corte no supercílio, sofrido no último jogo contra o Hercílio Luz .

(foto). Mesmo assim, ele está confirmado e deve entrar como titular.

, FALANDO HISS ,
•

Realmente é estranMes ICO baixo nas divisões. N,ão,é"preciso
ir muito longe para fe!Ubrar de estádios cheios: Em 2004, quandp o

Juventus voltou e v�nceu �a Bl, o João Mafç,atto,.junto com o Augus
to Bauer em Bru§que�recebia bom púbHc,o �empre. Bem diferente
do que acontece hOje em ambos os Iygares. Lages, que tem a volta
,do tra,dicionallnternacional, ai no'ó acordou para o campeonalo.
Além de outras cidades bom fulebó� PtofissiQnal, onde
parece que,a novidade n

j',
mou a ate�ç�o. Será que e culpa do

baixo nível técnico da petição? Acré�Ho �ue tem certa parcela,
mas nãó tahlo, assiin.
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Malwee defende a liderança
contra o Joaçaba hoje II noite
JARAGUÁ DO SUL

A Malwee embarca hoje, às
13 horas, com destino a cidade
de Joaçaba, onde enfrenta o time

local, às 2oh30; com transmissão
da Rádio Amizade. O técnico
Fernando Ferretti deve continuar
com a escalação mista, com joga
dores do juvenil e do adulto. O
time de Jaraguá é o líder isolado
da Chave B, com 12 pontos, dois
a mais de o segundo colocado
o Colegial. No jogo do turno da

competição a Malwee goleou o

Joaçaba em casa por 6x2.

Segundo o ala Café, uma vi
tória sobre o time do.Meio-Oes
te dará seqüência ao trabalho.
"Queremos fazer um bom jogo
lá e mostrar para a comissão que
eles podem contar com a gente
mesmo com a ausência dos joga
dores que estão na Seleção", de
clarou o jogador, que quer mos
trar que Ferretti pode contar com
ele até o final do campeonato. Equipe lidera a Chave B

Juventus que engrenar no returno
Comandados de Agenor Piccinin enfrentam o Imhituba no Sul do Estado

mais tempo de Clube, que fazem
a diferença no time", relatem.

Com a volta dos atletas; o

comandante pretende manter o
bom desempenho fora e dentro
de casa. Por isso, Piccinin in
forma que o time adotará uma

postura ofensiva para a partida
de amanhã. "Temos que partir .

para cima e bloqueár a defesa
do Imbituba. Sabemos que eles
mudaram, trouxeram reforços,
mas queremos sair com a vitó
ria", declarou.

Um vitória do Moleque Tra
vesso e um tropeço do Hercílio
Luz diante do Próspera deixa o

time jaraguaense na liderança
isolada da Chave B. Já que Im
bituba e o time de Tubarão tam
bém estão com três prontos ..

O próximo compromisso
nó João Marcatto será contra o

Próspera no dia 4 de outubro.
Depois do jogo, às 16 horas,
haverá um evento denomina
do "Festa da Democracía", que
acontecerá no salão social do
clube. O objetivo da festa é arre
cadar fundos para o Juventus.

JARAGUÁ DO SUL

Depois da primeira vitó
ria em casa; contra o Hercílio
Luz no último fim-de-semana,
o Juventus quer engrenar no

returno da Divisão Especial
do Campeonato Catarinense e

vencer amanhã o Imbituba no

Estádio João Rinsa. No jogo de
ida, o Moleque Travesso empa
tou sem gols no João Marcatto.
Agora o time pretende manter
os bons resultados também fora
de casa e se firmar na liderança
do Grupo B. •

O jogo, que inicia às 15 ho
ras, terá o retorno do lateral
Edílson, do goleiro Laílson e do
zagueira Josemar, todos depois
de cumprir suspensão. As no

vas contratações Vasconcelos,
Maicon, Fernando e Naka ain
da precisam ganhar ritmo para
'entrar jogando. Na partida em

casa, Vasconcelos substituiu
Edílson e o goleiro Fernando
entrou no lugar de Laílson. O
técnico Agenor Piccinin elo
giou a atuação dos estreantes,
mas destacou como positivo o

retorno dos titulares. "São jo
gadóres mais experientes, com GENIELLI ROD,RIGUES Moleque Travesso pode assumir a liderança da chave B se vencer o Imbituba amanhã no Estádio João Rinsa

Arrancadão no

fim-de-semana
A Copa Vale de Arrancada' acontece

pela primeira vez em Jaraguá do Sul
hoje e amanhã. Nos dois dias o, evento
inicia às 9 horas e acontece ao lado da
Arena Jaraguá. O ingresso será de RS
10 mais um quilo de alimento. A pre
visão é que 150 pilotos participem do

, campeonato de arrancada. Se chover, o
prova pode ser cancelada.

Aline compete
em Porto Alegre
Desde ontem os nadadores da cate

goria mirim e petiz do AjimiUrbano/FME
estão em- Porto Alegre disputando o Fes
tival CBDNCorreios Sul Brasileiro Mirim e

Petiz de Natação - 2° Semestre. Stephanie
_ Silveira, Giovanna de Mattos, Bianco Ewald,
� Juliàna Demarchi e Matheus Boico bri
� gam por uma medalha. Outros infor
� mações sobre o campeonato podem ser

obtidas no site: www.fgda.com.br.
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Para manter sonho do título
Este é o objetivo do Flamengo, que joga em casa hoje
DA REDAÇÃO

O Flamengo recebe o Sport
neste sábado, às 18h20, no

Maracanã, e precisa vencer

para seguir entre os quatro
primeiros colocados do Cam

peonato Brasileiro e se man

ter com chances de disputar
o título da competição. Com
43 pontos, o time começa a

rodada a sete do líder Grê

mio, que faz o élássico contra
o Internacional no domingo.

Para 'o lateral-esquerdo
Juan, o time precisa impor
um ritmo forte desde o iní
cio da partida. "Eles vão jo
gar recuados, esperando um

erro nosso. Temos de fazer

gol no início. E os lances de
bola parada podem ser fun
damentais", Além disso, é

preciso quebrar uma estatís
tica do rubro-negro pernarn
bucano, que não toma gols há
quatro jogos. O técnico Caio

Júnior ressaltou a importân
cia da vitória, independente
do placar. "No momento, im

portante são os três pontos",
afirmou,

Com 39 pontos, o Sport já
tem vida mansa no Brasileiro:
não sonha mais com o título
e, longe da zona de rebaixa
mento, só pensa em preparar
o time para disputar a Liber-
tadores no ano que vem. É primeiros colocados.
nesse suposto "relaxamento" Em Goiânia, Goiás e Vitó

que o Flamengo aposta para ria fazem um duelo decisivo

conseguir a segunda vitória para o futuro das duas equi
seguida e continuar entre os

'

pes na competição. O time

" li.

Flamengo, do argentino Sambueza (E), diz que o importante agora é vencer e somar pontao, não jogar bonito

da casa está com 39 pontos,
um a menos que os baianos,
e quem perder ficará um

pouco mais longe da briga
por um lugar na próxima Li-

bertadores.
O alviverde aposta na

evolução que vem tendo no

campeonato e já convocou o

principal reforço a torcida.
"[átivemos um jogo com o

estádio cheio, contra o Fla
mengo. Se os bons resulta
dos continuarem, no futuro'
teremos 30, 40 mil pessoas",
disse o volante Ramalho. No
time baiano, o volante Ra
mirez segue em tratamento e

é desfalque para o jogo desta
noite.

Fórmula 1 tem primeira corrida noturna
Hamilton 'espera:manter a vantagem e Massa quer assumir novamente a liderança

"Meu sonho é o título mundial"

CINGAPURA

A Fórmula 1 chega ao

Grande Prêmio de Cingapura
neste fim-de-semana e a pro
va, além de ser decisiva para o

Mundial de pilotos, se desta
ca pelos fatores históricos. A
15a etapa do campeonato será
a primeira prova realizada à
noite na história da categoria.
Alémdisso, será a corrida de

o número 800 da Fórmula 1.

Em relação ao campeonato
deste ano, a prova ganhou ares

decisivos. Faltando quatro eta-

pas, o inglês Lewis Hamilton
tem 78 pontos, apenas um à'
frente do vice-líder, o brasilei
ro Felipe Massa.

Hamilton, no entanto, não
descarta o finlandês Kimi Rai
kkonen da disputa. O com

panheiro de equipe de Massa
é o quarto na tabela, com 57

pontos, sete a menos que o po
lonês Robert Kubica, da BMW
Sauber.

Já Felipe disse que, apesar
de sua vantagem para Rai

kkonen, não vai cobrar ajuda

do finlandês para conquistar
o campeonato. "O que' quero
é fazer meu trabalho e tentar
ganhar as quatro corridas que
'faltam. Isso seria o melhor",
disse Massa, para quem o títu
lo é o maior sonho de sua vida:
"na vida, é preciso ter sonhos
e o meu é o título mundial".

A definição do grid de
,

largada do GP de Cingapura
acontece hoje, às 11 horas
(de Brasília). A largada está

programada para as 9h de
domingo.
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PRÓXIMOS JOGOS - 27a RODADA
HOJE
18h20 - Goiás x Vitória
18h20 - Flamengo x Sport
1ah20 - Atlético-MG x Figueirense

AMANHÃ
16h - São Paulo x Cruzeiro
16h - Coritiba x Atlético·PR
16h - Náutico x Palmeiras
16h -Ipatinga x Vasco
18h10 - Botafogo x Fluminense
18h 1 O -Internacional x Grêmio
18h10 - Santos x Portuguesa

PRÓXIMOS JOGOS - 28a RODADA
HOJE
16h - Gama x Marília

_16h - São çaetano x Corinthians
16h - Ceará x ABC
16h - América·RN x Juventude
16h - Avaí x Bahia
20h30 - Bragantino x Barueri

PRÓXIMOS JOGOS - 6a RODADA
AMANHÃ
15h30 -Ituiutaba 1 xO Brasil
15h30 - Mareílio Dias x Guarani
16h - Atlético·GO x Duque de Caxias
16h - Guaratinguetá x Mixto
16h - Salgueiro x Confiança
16h - ASA x Campinense
16h - Águia x Luverdense
16h - Rio Branco x Paysandu

3a RODADA ,RETURNO
HOJE
15h30 - Joaçaba x Concórdia

AMANHÃ
15h -Internacional x Brusque
15h - Pinheiros x NEC/Caçador
15h - Próspera x Hercílio Luz
15h -Imbituba x Juventus

Final Turno (Jogo de Volta)
Porto x Costa Esmeralda

, Hoje
19h - Joinville x São Miguel
20h30 - São Bento x Concórdia
20h30 - Joaçaba x Malwee

PRIMEIRA DIVISÃO
sa Rodada - Amanhã
15h - Vitória B x Faixa Azul
15h - Cruz de Malta x Flame�go
15h - XV de Outubro x João Pessoa
15h - Caxias x Vitória A

SÊNIOR
1 a Rodada Semifinal
Hoje - Campo da Vila Lalau
13h45 - Vitória x Caxias
16h - Mec. Taió/ltaly x Kiferro

Varzeaiio - Troféu Vidraçaria 3L 20 anos

7a RODADA -,AMANHÃ
Campo do XV de Novembro
8h30 - Bai' do Ivo/Oldiges x Grêmio
Rio Natal
10h - Bella Vista x XV de Novembro'
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www.autoelite.com.br - 'Fotos da Bicicleta·(Bike) meramente ilustrativas. A concessão de qualquer percentual de desconto substitui automaticamente a enirega dos brindes mencionados neste anúncio. 'Te não inclusa para todas as modalidades de
financiamento. Consulte sua concessionária Volkswagen ou a Ouvidoria Banco Volkswagen: 0800 701 2834. Financiamento até 72x- Troco na troca' Você confia, nós garantimos. Veic .. usados com preços
promocionais para venda sem troca

G·rupo Auto Elite 40 anos de credibilidade. � miE """"'�
.. t; 'íIiit

__ , rNClU10.� �.'= 47. 3274 6000
. Caraguá Auto Elite'
Uma relação de confiança.
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