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PP fica aliviado
com resultado
Partido somou 7.186 votos, coincidindo
com o número do coeficiente eleitoral.
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Famílias brasileiras delegam à escola parte de
sua responsabilidade na educação das .crianças,
confirma a pesquisa Qualidade da Educação sob o

Olhar dos Professores, do Organização dos Estados

Ibero-Americanos. Os pesquisadores ouviram 10
mil professores de 19 Estados. No avaliação de
90% dos docentes, os pois transferem para as ins

tituições atribuições que deveriam ser suas. Esta

postura eqUivocado é apontado pelos participan
tes do estudo como uma dos razões do dificuldade
de aprendizagem dos alunos. Mais de 90% dos

professores consultados acham que o família é
o principalfator que inlluencia o educação dos

crianÇlls. O estudo é mais um indicativo de que o

sucesso escolar só ocorre quando os pois partici-
pam efetivamente do vida estudantil dos filhos.
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Final de semana é
de muita diversõo

Comércio de olho no

pequeno consumidor
Schützenfest programa diversas atrações
para os dois últimos dias de festa.
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lojistas apostam neste sábado poro aumentar

o volume de vendas do Dia do Criança.
Página 7

Prazo para retirar as placas
termina,dia 5 de novembro
Candidatos também precisam prestar contas com a Justiça Eleitoral um dia antes de limpar as ruas.
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Segundona volta
depois de pausa

Futebol americano
conhece campeão

DUCHAMP:
O MENTIROSO

"Ter todos os opiniões
éser poeta"
Página 10

Hoje acontecem sete jogos válidos pelo Final do catarinenseacontece hoje entre

12° rodado do campeonato amador. Joraguá Breakers e Coxias Panzers.
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EDITORIAL

CHARGE

��
(047) 3273-6433

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

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

PONTO DE VISTA"

Brasil - França: oportunidades

PEDRA SANTANA ALVES,
!'lEiTORA eo CENmo
-UN!ilE!'lSHÁmo i)E

JARAGIJÁ 00 SU!.
-UNERJ

Convidado pelo PROJARAGUÁ, CEJAS
e Prefeitura, o Centro Universitário de [a
raguá do Sul participou de encontro na se

mana que passou com autoridades ligadas
à França, representando a École Nationale

Supérieure des Mines Saint-Etienne (ENS
MSE) que, no Brasil, tem uma plataforma
localizada junto ao Institutó Helíópolis de

Tecnologia & Gestão da Inovação.
Durante este encontro foram deta

lhadas questões relacionadas a uma

proposta de formação de um Clube de

Empreendedores, visando à articulação
de parcerias entre os dois países e apre
sentadas as linhàs gerais da comemora

ção do Ano da França no Brasil, em 2009,
que em Santa Catarina, será comemo

rado em Florianópolis e Jaraguá do Sul.
O evento realizado no Centro Empresa
rial, do qual a UNERJ teve o privilégio de

participar por conta do seu permanente
envolvimento com a comunidade, evi
denciou oportunidades que se vislum
bram a partir de uma integração mais
efetiva com a França, notadamente no

campo da ciência e tecnologia. O JARA
GUATEC, um empreendimento que re

sulta da colaboração dos vários segmen
tos de representação no município, está
alinhado a estes esforços.

.

Ressalte-se, por sinal, que o JARAGUA-

DO LEITOR

-Um convite para'
pensar a Criança ,

Em 1920, o Deputado Federal Galdiri.o do Valle Filho teve

a idéia de criar um dia em homenagem às crianças. [ ...j o

dia 12 de outubro foi oficializado como Dia da Criança pelo
presidente Arthur Bernardes, em 1924 .. Mas, somente em

1960, quando a Fábrica de Brinquedos Estrela decidiu fazer
uma promoção emconjunto com a Johnson & Johnson, para
aumentar suas vendas, lançando a "Semana do Bebê Robus
to", é que a data passou a ser comemorada. A estratégia deu
tão certo, que desde então o dia das Crianças passou a ser co

memorado com muitos presentes! (Mulher de Classe, 2008)
Começar esta reflexão trazendo a origem da comemora

ção do dia da criança foi a escolha para o convite que gosta
ria de fazer. Semana da criança, para quem?

.
O ciclo do consumo - indústria, comércio, consumidor

'se entusiasma e aponta para um "alvo", sem considerar seu

contexto maior: a criança. Alvo sim, quando não se anuncia,
juntamente com os anúncios de produtos e marcas, a neces

sidade do olhar e do cuidado com a infância que ainda não
temos. Fala-se de uma criança sácio-cultural-politicamente
situada: a criança que já pode ser criança. E as muitas que
trabalham, que precisam de oportunidade de acesso à esco

la, à saúde, ao brincar, ao nome, à vida? Muitos podempen
sar, mas esta não é a nossa realidade, e eu pergunto: será?

Portanto, vale o convite para pensar e agir de modo que
este dia da criança seja comemorado não pelo presente pago,
mas com o exercício de ser criança. Dar um passeio (além do

shopping...), montar um jogo, jogar bola, amarelinha, passe
ar de guarda-chuva mesmo em dia de sol, calçar botas de
borracha e caminhar em poças d'água, fazer arco-Íris com

esguicho da mangueira, modelar docinhos de natal, dar
nova forma a uma garrafa pet e se divertir com a possíbílida
de, e para os adultos, assumir o papel de pai e mãe, ouvir o

que a criança precisa e não o que ela pede aos gritos, escu

tar. Volto a dizer: dia da criança para quem? Que seja o da
.

nossa criança, a que vive dentro de nós e a que está no nos

so entorno além dos nossos muros, a das políticas públicas
em que ações são pensadas, planejadas, geridas, avaliadas

garantindo o lugar da criança como além das necessidades
imediatas. Comemoremos ó Dia das Crianças!

DEISE SUSANA DE SOUZA, COORDENADORA
PEDAGÓGiCA no CENTRO E[)!JCACiONAL CANGU!U!

Os textos para esta coluna deverão ter no máximo 2,000 caracteres e podem ser
enviados' para o e-mail redacao@ocorreiodopovo.co.m.br. ou por curta para a

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

' telefone (' não serão publicados),

TEC tem sua base no campus da UNERJ,
onde se respira o ar da inovação e temos
a motivação de empreendedores que vêm

alcançando importantes resultados.
É nesta direção que a UNERJ caminha,

contribuindo para que a indústria se qua
lifique cada vez mais e aproveite as opor
tunidades que se apresentam na economia

globalizada, ídentífícando.o seu projeto às
diretrizes que o PROJARAGUA estabele
ceu no Planejamento Estratégico Jaraguá
2030 em seu Macro-Ambiente Econômico,
ou seja: Promover e estimular empreendi
mentos de geração de empregos e renda
nos setores comércio, turismo, científico

.

tecnológico e serviço; e Estimular e desen-
volver a mentalidade científica e tecnoló
gica apontando para um novo viés para o

desenvolvimento econômico sustentável.
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---------pOLíTICA

FALA Aí!

"o Túlio é

patrimônio de Goiás. "
TÚllO MARAVILHA, 39 ANOS,
jogador do Vila Nova (GO) e eleito
vereador em Goiânia com 10.041

votos pelo PMDB.

"Sem dínheím nem

Cristo se elege. "
OMEDINO PANTOJA (PRP-RO),
o Cristo da Jerusalém e candidato a

vereador derrotado em Porto Vel ho.

"Ouando Deus
quet nõo há

quem nõo queira. "
AYRTON SENNA, piloto de Fórmula 1.

ATENÇÃO
Desde a primeira noite a PM faz blitze no

trecho do SC-416 que levo à Sociedade
Aliança, onde acontece o 200 Schützen
fest. Se o ordem for multar e apreender
CNHs, võo precisar de uma carreta. Afi
naI, aplicando-se a Lei Seca em seu rigor
absoluto, nõo há como ir à festa e esca-

par do bafômetro, exceto os abstêmios.

QUEM É?
De quem é o corpo sepultado no ce�
mitério do Rio da Luz já que Gabriel
Birr, 19 anos, o suposto morto, reco

nhecido no IMl pela próprio família
no verdade goza de excelente saúde?
O fato, mais que inusitado, já chama a

atençõo de vários órgõos de imprensa
.

do país. Joraguá vai poro o "Fantásti
co", podem escrever isso.

Mínimo maior
Governo do Estado é pressionado por sindicatos e federações de trabalhadores

poro que envie à Assembléia legislativo projeto de lei criando o salário mínimo

regional em Santo Corórino, beneficiando diretamente cerco de 400 mil pessoas.
Uma primeiro audiência público aconteceu no quinto-feira: A secretária do As
sistência Social, Trabalho e Hobitoçõo, Dolvo Dias, que representou o governador
Luiz Henrique, disse que é favorável à proposto, mas lembrou ser necessário ouvir
também os representantes da classe patronal. A segundo·oudiêncio está morco-

.

do poro dia 3 de novembro, quando se espera que o governador, até agora em

silêncio, manifeste um posicionamento. A proposto é de R$ 524,00 contra os R$
415,00 pagos hoje em todo o território nacional. Minas Gerais, Bahia, Ceará, To
cantins, Sõo Paulo, Paraná e Rio de Janeiro já praticam o mínimo diferenciado. A

proposta já é um dos carros-chefe do PT paro o embote eleitoral de 201 O, quando
serõo eleitos o governador e dois senadores.

CAUTELA
Presidente lula é esperado em

Joinville, para dar pessoalmente
apoio ao deputado federal Carlito
Merss (PTI, que disputo o segundo
turno com o deputado estadual
Darci de Mattos (OEM). lula deve

passar longe de Florianópolis, ou,

pelo menos, manter distância dos
palanques. Na Copnal sõo dois
candidatos de partidos que estõo
no governo dele: Esperidiõo Amin
(pP). com quem o PT se aliou no

segundo turno de 2006, e Dório

Berger (PMDB). lula já disse que,
.

nestes casos, fico de fora.

CANO
Cabos eleitorais de Jaroguó, repre
sentados por gente simples e humil
de que viu no componho eleitoral o

chance de um ganho extra, estõo o

ver navios. Ou, melhor dizendo, que
rendo ver a cor do dinheiro. "Cano",
também, em lanchonetes e pequenos
restaurantes que, acreditando no pa
lavra de alguns políticos, acabaram
por pendurar os contos no semana

que antecedeu os eleições. Estes es

tõo, digamos, 'jurados', porque võo
ser lembrados na próxima vez que se

candidatarem.

_111-
Saint Sebastian

F .L A T

�Hofel e faiirante
, (47) 3215-7500
: www.saintsebastian.com.br
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ALGUÉM EXPLICA?
Em :Jaraguá do Sul, o botijão de gás GlP de 13 quilos vendido em boi

pode custar até R$ 4,00 mais barato do que se for adquirido no centro, ond
custo médio giro entre RS 37,00 e RS 39,

...

A compuraçôo de preços é do·
i em levantamento feito entre os dias] outubro em 31 postos de com

veis: () produto é o mesmo, o origem é o a e'ô imposto é o mesmo. É o

do cesta.básico. Coda um fozseu.preçlJ1e compro quem pode.

THE END
O PDT dá seus .últimos suspiros. Em 1996, eram 29 prefeitos, reduzidos o

12 no eleição de 2000. Ficou com quatro em 2004 e agora elegeu dois: Um
m Correio Pinto, região de Lages, e outro em Seani, no Oeste catarlnense,

cidades sem qualquer expressão político. Há 12 anos tinha 195 vereadores,
reduzidos poro 70 nestas eleições. EmiJuroguá nunca elegeu um vereador

.

�g,�e[. O destino de partidos políticos' nôo dôo espaços poro novos lide. 4

ranças é-mesma o do ostracismo:
'

. )

MAISESPAÇO
Francisco Alves, corretor de imóveis com 1.733 votos em Joraguá e o professor
Sandro Silvo (PPS), com 4.978 votos em Joinville sôo os dois primeiros negros
o conquistar mandatos de vereador nos dez maiores colégios eleitorais do
Estado. Ainda em Joinville, Odir Nunes (DEM), que recebeu 4.664 votos vai

poro seu sexto mandato de vereador. O primeiro deles conquistado em 1998.
,

�.PllAçoS 1
Agtlni' nõo\í o chuva, o problema . O'secretário de Obrá; Gilma
Souza tem com ele uma relação de de duzentos buracos existentes nos

ruas pavimentados só no região do Grande Centro de Joraguá, mas não há
asfalto disponível do tipo 'frio' nos duas empresas fornecedoras, o Engep!lso!
e o Paviplan.

BURACOS2
Só .Iembrondo: donos em carros, motos e até bicicletas, ou ferimentos em

ocados pelo buraqoeir documentados no 'lo
ido e certo �o o p

não estdo sinô ént ,

,o estado deplorável das

SAÚDE?
Se até antes dos eleições o quadro já ero de apreensão quanto 00 atendi

me"to em postos de saúde e pelos serviços contrataóos via SUS em Jaraguá,
compessoos esperando meses e anospor consultas e cirurgias, agora tende o

piorar e muito. Nos duas pontos, cada vez maMaltam médicos poro at
mondo. Se nem mesmo o pref mostro alguma pressa poro reo

de s� imaginar qu� o so o
.. �e ritmo.

<1iL
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apenas um vereador se reele

geu, como um recado dos elei
tores aos seus representantes.
''A população está' atenta ao

que acontece no município.
E assim que vamos alcançar a

maioridade na política em ter

mos de competência, honesti
dade, bem-estar para a comu

nidade", co:r;nenta.
Segundo ele, será criado um

núcleo de apoio ao vereador
eleito dentro do Pp, voltado ao

acompanhamento de projetos
e indicações. O presidente do
diretório também informa que,
vai iniciar uma nova etapa do

partido, com foco na reno

vação do quadro de filiados.
"Vamos buscar gente nova,
interessada em participar da

política. É com a filiação que
as coisas acontecem", afirma
Izidoro, lembrando que "as
cadeiras existem. Se os bons
não partícipam, os ruins vão

ocupar".

POLÍTICA-----�----

PRECISÃO

Poro se dedicar ao trabalho parlamentar, Eugênio Juraszek vai deixar João, um dos filhos, tocar os negócios

PP alcança 'na tampa'
'"

o
.

coeficiente eleitoral
Legenda computou exatos 7.186 votos
JARAGuÁ DO SUL

O PP garantiu uma das 11

vagas na Câmara .de Jaraguá
do Sul nesta eleição com uma

incrível coincidência matemá
tica. O partido recebeu 7186

votos, exatamente a votação
mínima necessária que as le

gendas precisaram atingir este

ano para eleger um vereador,
o chamado coeficiente eleito
ral. A regra é dividir o total de
votos válidos, que neste pleito
foi de 79.052, pelo número de

vagas na Câmara.
Foi com a soma dos votos

dos t 1 concorrentes do PP à
Câm.ira - 6.785 - e outros 401
votos destinados à legenda,
que o empresário Eugênio José
Juraszek conseguiu se eleger.
Por isto, ele promete abrir mão
de dez meses de mandato em

favor dos correligionários. "Já
conversei com o partido e vou

dar um mês de vereança para
cada suplente. Afinal, eles

ajudaram a me eleger", reco

nhece.
Juraszek conquistou 1727

votos, o oitavo mais votado
'entre os vereadores que as

sumem em 1° de janeiro. Em-

Izidoro: "Apoio integral ao DEM"

presário do T11mo metalúrgico
que saiu vitorioso na segunda
eleição, a primeira pelo Pp,
ele diz que vai deixar os ne

gócios de lado para se dedicar
ao Legislativo. "Vou trabalhar

pelo povo. Meus filhos é que
vão tocar a empresa", afirma,
prometendo uma atuação em

benefício da comunidade.
O discurso é defendido

! arnbém pelo presidents do Pp, CAROLINA TOMASELLI

Presidente avalia resultado
como positivo para o pa·rtido

Mesmo tendo perdido uma

cadeira na Câmara no pró
ximo ano - nesta legislatura
são duas -, o presidente do Pp,
Ademir Izidoro, vê como satis
fatório o resultado destas elei
ções, principalmente ao traçar
um comparativo com os votos
recebidos pelas outras legen
das de semelhante estrutura.

"O desempenho do Pp, ape
sar de tudo o que aconteceu,
foi bom. A campanha foi boa,
com os candidatos unidos, e

� convergiu com a eleição do
� Eugênio", comentou.

§ Para Izidoro, o apoio decla

! rado do ex-governador Esperi
� dião Amin (PP) ao candidato
� à Prefeitura do PT, Dionei da
(f)
UJ Silva, na contramão da deci-

são do diretório, de apoiar o

DEM, "não ajudou, nem tirou
votos dos nossos candidatos".
"Dou como encerrado isso".

Ele avalia a quase completa
renovação na Câmara, onde só

VOTAÇÃO POR
PARTIDO NA DISPUTA'

PROPORCIONAL

ISOLADOS

- PP
Nominais

Tegenda
6.785
'TorAdemir Izidoro, que se reuniu

na quinta-feira com o verea

dor eleito e os outros candida
tos da sigla. O partido, infor
ma, fará parte da base aliada
do governo de Cecília Konell
(DEM) que, na.Câmara, conta

rá também com os votos dos
vereadores do DEM e PSDB.
"Vamos apoiar integralmen
te o governo de Cecília, com

tudo que eles precisarem", re

sume Izidoro.
A postura remonta quan- _ PTC

<I) do da desistência do vereador Nominais
� Dieter Janssen de concorrer a Lege�--
i prefeito, um dia após a con- TOTÀl
,� venção partidária que decidiu ,,=,

pela candidatura própria. "Na

época assumi a presidência
do partido, reuni os 11 can

didatos, e dez solicitaram que
nós apoiássemos o Ivo Konell.
Assim foi feito", declara o di
rigente, ínformanu.,

Á
PP

deve também integrar o novo

governo, mesmo não estando

coligado oficialmente. "O Ivo
ofereceu as mesmas condições
para os outros partidos da co

ligação".

TOTAL 7.186

- PSDB
Nominais
legenda

8.704
25f

TOTAL, 8.955

-PRB
Nominais 357

Ng�_do_--� �__'_3_1
TOTAL 388

COLIGADOS

OEM
POT
PTB

5.199
2.905

785
1.968

10.855

- -

Votos para as legendas
TOTAL COLIGAÇÃO"

PC do B 5.562,
PSB . 7.988
Votos para as legend(í�-'177

TOTAL COLIGAÇÃO 13.550

43'
41

PT
PPS
Votos para as legendas
TOTAL COLIGAÇÃO

10.540
'1.795
1.777

14.11284

Votos vólidós somaram 93%
Dos 84.955 eleitores que compareceram às 'urnas em Jaraguó do Sul, 79.052, ou

93,05%, fizerain a opção por algum candidato a vereador ou por uma legenda. Os
votos nominais somaram 72.878 (85,78%), frente aos 6.174 (7,27%) auferidos a

partidos, o chamado voto de legenda. Votaram em bronco 3.783 (4,45%) eleito
res, e outros 2.120 (2,�%) anularam. Nas eleições de 2004, quando 74.543 elei
tores compareceram às urnas, foram 71.447 votos vólidos na disputa proporcional.
Naquele ano, o coeficiente eleitoral ficou em 6.495, diante dos 7.186 de hoje. Mesmo
com o aumento do eleitorado de 82.121 para 95.391, a distância do coeficiente foi
menor, por conta do elevado peiCentual de abstenções registrados este ano.
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Placas devem ser retimdos até dia 5
Eleitos ou não, políticos precisam retirar das ruas o material de campanha

As eleições acabaram, mas

os compromissos dós eleitores
e candidatos ainda não. Isso

porque quem não votou no úl
timo dia 5 tem que justificar a

ausência. Mesários convocados
que não compareceram também
precisam regularizar a situação.
Já os candidatos, eleitos ou não,
devem retirar as placas das resi
dências e terrenos, alé� de pres
tarem contas à Justiça Eleitoral.

O prazo para a retirada do
material publicitário é de 30 dias

após o pleito. Quem não cumprir
com a exigência poderá ficar su

jeito ao pagamento de multa, já
que a não retirada de placas é
crime eleitoral por caracterizar

propaganda irregular.
Os candidatos, partidos polí-

'

ticos e coligações também terão

que fazer a prestação de contas

da campanha àté o dia 4 de no

vembro, independente se foram
eleitos ou não. Quem não prestar
contas está impedido de retirar

mesmo prazo dos eleitores para
apresentar justa causa. Caso não

justifique, estará sujeito à multa
de meio a um salário mínimo
vigente. Se Q mesário for servi
dor público a pena é de 15 dias
de suspensão, e não recebe o

salário no período.

a certidão de quitação eleitoral,
documento necessário para a ob

tenção de candidatura. Portanto,
quem não declarar 'as receitas e

despesas da campanha de 2008

não poderá ser candidato no

próximo pleito. A documenta

ção deve ser encaminhada ao

juiz da zona eleitoral.
Já para os eleitores que pre- CÓMPLICAÇÕES

cisam justificar a ausência às A chefe de cartório da 87a

urnas, o prazo é maior e vai até Zona Eleitoral, Simone' Malta
o dia 4 de dezembro. Para fazer Ladeira, diz que o movimento
a justificativa, é necessário apre- na unidade ainda é tranqüilo. Ela
sentar um documento compro- . aconselha eleitores e candidatos
vando o motivo da ausência, que a regularizarem o título para eví

.será analisado pelo juiz. tar complicações futuras. "Quem
Vale lembrar ainda que quem deixou de votar e não justificou

esteve no exterior no último dia fica sem a quitação eleitoral. Essa
5 e por isso não participou da certidão é necessária durante a

votação também precisa com- emissão de passaporte e algumas
parecer ao cartório' e explicar a universidades exigem na hora de
ausência. Nesse caso, um doeu- emitir o diploma", alerta. O horá
mento que comprove a viagem, rio de atendimento do cartório é

passaporte, por exemplo, serve das izh às 19h.
como justificativa.

O mesário faltoso tem o DEBORA VOLPI

�!1!�-$ I:
www.outoelite.com.br

Grupo Auto Elite 40 anos de credibilidade.
Finoncicmemo Banco Volkswagen, Taxo de 0,99 exceto Kombi, novo Gol, Voyage, Golf e Touareg.
Gol G4, Saveiro e Porati com plano com 60% de ersrcdo e saldo em 12 meses com taxo de
0,20% a.m. Crédito sujeito à aprovaçóo do banco Volkswagen. Promoçóo v6lido até 13/10/2008.

4732746000 Caraguá Auto Elite
Uma relação de confiança.

Candidatos sõo responsáveis pelo retirado dos placas de propagando

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



-:- O CORREIO DO POVO
-.:.. SABADO, 11 DE OUTUBRO DE 2008

Agressores são
identificados
GUARA,MIRIM

A Polícia Militar deteve
dois assaltantes na madruga
da de ontem, que espancaram
e roubaram dinheiro da car

teira da vítima. João Miguel
dos Santos, 40 anos, foi agre
dido na Rua Izídio Carlos Pei

xer, no Bairro Vila Freitas, e

levado para o Hospital Santo
Antônio, onde permanece em

observação. Ele teve ferimen
tos principalmente no rosto.

Ieíson Rodrigo Marcondes [or
da, 21, e J.M.D.M., W, foram
localizados nas proximidades e

identificados como os respon-
• sáveis pela agressão. De acordo

com a PM, na delegacia ficou
constatado que 'eles haviam
roubado da carteira da vítima
cerca de R$ 530. No momento

em que os pais do menor de
idade chegaram na delegacia, o .

adolescente passou a desacatar
os policiais. Os pais também
agrediram verbalmente os po
liciais e foram detidos.

Fogo atinge
pizzaria
MASSARANDUBA

OS Bombeiros Voluntá
rios de Massaranduba foram

. chamados para controlar um

incêndio por volta das 4h de
ontem, nos fundos da Mega Pi
zza, .na Rua 11 de Novembro,
Centro. O fogo atingiu cerca

de 20 metros quadrados da
construção. A corporação tra
balhou por 1h30 para conter
as chamas e utilizou cerca de
três millitros de água. Segun
do os bombeiros, o fogo co

meçou num fogão à lenha que
funciona na construção anexa

ao estabelecimento, mas as

causas do incêndio ainda não
são conhecidas.

Padre Pedro
ainda na UTI
JARAGUÁ DO SUL

Continua internado na UTI
do Hospital São José o padre Pe
dro Paloschi. Até o fechamento
desta edição, o estado dele ainda
era grave. Segundo informações,
ele está em coma induzido. Pa
dre Pedro sofreu um acidente
de carro na tarde de quarta-'
feira, quando colidiu numa

. árvore em frente ao Ginásio de

Esportes Arthur Müller, na Rua

Epitácio Pessoa, Centro.

TRANSFORMAÇÃO

GERAVPOLícIA-----�---

Ferramenta para a educação
� Caça-níquel apreendido virou máquina de jogo da memória

JARAGuÁ DO SUL

O que antes era objeto de
contravenção penal virou

equipamento educativo. A

transformação aconteceu gra
ças ao trabalho de uma equipe
de professores e acadêmicos
da Unerj, que reaproveitou os

componentes de uma máquina
caça-níquel apreendida para
desenvolver uma máquina de

jogo da memória.
Este foi o primeiro passo de

uma iniciativa do Ministério
Público de Santa Catarina, que
pretende ampliar a inclusão
digital nag escolas municipais.
O projeto do MP conta com a

parceria do Centro Universi
tário de [araguá do Sul, UFSC

(Universidade Federal de Santa

Catarina) e as Prefeituras de Ja
raguá do Sul e Corupá.

A máquina de jogo da me

mória ficou pronta no dia 10
de outubro, depois de 20 dias
de trabalho. A idéia, porém, já
vinha sendo desenvolvida des
de o ano passado. Cinco acadê
micos do curso de informática

.

f;

e três professores trabalharam
voluntariamente para colocar
em prática o projeto, que .con

tau também com o apoio da
UFSC e da Unisul (Universida
de do Sul de Santa Catarina).
"Pudemos s�er como funciona
a lógica do j�o e dos sistemas
operacionais usados em com-

'putador", afirma Wanderlei Ro
berti, 26 anos, acadêmico da 5a
fase do curso de informática.

Máquina de jogo do memória utilizo gabinete de caço-níquel apreendido e teclado de computador

Para construir a máquina, os

voluntários restauraram o gabí
nete do equipamento e adapta
ram um teclado de computador

e botões, garantindo uma diver
são sadia, que exercita o racio
cínio do jogador. "Dessa forma
é possívellevar às escolas aces-

so à internet e jogos educativos
para o ensino de várias disci
plínas", destaca o coordenador
dos cursos de informática da
Unerj, Maurício Henning.

Mas a equipe tem outros

projetos .para dar novo destino
ao material, Um deles é desen
volver jogos pedagógicos para
crianças e jovens com deficiên
cia motora ou mental. Essa""'meta
pode ser realizada a partirJibs
projetos de iniciação cientli[ca
elaborados pelos acadêmicos.

DAIANE ZANGHELINI

Processo pode ser resol�ido em um mês
Polícia Militar já apreendeu 297 máquinas caça-níqueis no município neste ano

JARAGUÁ DO SUL

Um mês. Este é o tempo
aproximado para finalizar um

processo de contravenção pe-
""

.

nal de jogos de azar. De acordo
com o promotor Hélio Sell Ir.,
namaioria dos casos o infra
tor prefere assinar o termo cir
cunstanciado (aplicado quan
do o crime cometido tem até
dois anos de prisão) e entrar

g em acordo com a Justiça.
.

� Dessa forma, o responsável
� perde o caça-níquel apreendi

PM fez vários apreensões neste ano do e se compromete a pagar

multa (o, valor é negociado
durante audiência preliminar)
ou cumprir pena alternativa,
através da prestação de ser
viços comunitários. "Quando
acontece o acordo, a máqui
na apreendida já fica liberada
para o projeto", comenta. Hoje
existem 40 caça-níqueis apre
endidos disponíveis para reu

tilização.
Porém, o processo. só pode

ser resolvido dessa forma
quando o infrator não tem an

tecedentes criminais e quando

ele aceita a proposta feita pelo
MP. Caso contrário, a máquina
não pode ser reaproveitada até

que saia a sentença judicial.
Neste ano, a Polícia Militar já
aplicou 76 termos circunstan
ciados e apreendeu 297 caça
níqueis em [araguá do Sul..

As empresas que tiverem
interesse em patrocinar o pro
jeto de reutilização dos equi
pamentos podem entrar em

contato com a Unerj (3275-
8292) ou com o Juizado Espe
cial (3275-8298).
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Busca por brinquedos deve dobrar
Lojistas apostam neste sábado como o dia de maior volume de vendas
JARAGUÁ DO SUL

Sexta-feira, 10 de outubro,
foi dia de respirar fundo em

todas as lojas de brinquedos
da região. A tradicional busca
pelo presente de Dia da Crian

ça na última hora vai exigir
fôlego' extra dos consumido
res. A previsão da Câmara dos
Dirigentes Lojistas de Jaraguá
acompanha a expectativa na

cional: um aumento de 8% nas

vendas, em comparação com

o ano passado. Mas em curto

prazo, os responsáveis pelos
pontos comerciais apostam em

uma movimentação duas vezes

maior que o fluxo do dia-a-dia.
Por ser um período de aten

dimento a um público muito

específico, não há promoções
conjuntas especiais organi
zadas pela CDL, mas, na sua

maioria, não são os preços
finais os grandes motivado
res da compra, e sim o prazo.
De acordo com o 'gerente de
uma loja e brinquedos na Rua
Reinaldo Rau, Diogo Savi, os

clientes preferem comprar no

crediário, pulverizando os gas
tos durante o restante do ano

ou mesmo até 2009.

Aos que preferem gastar
um pouco mais de tempo com

a pesquisa, o retorno é bem vi
sível. 'Ano passado achei pre
sente com a diferença de até R$
30", lembra Rosemere André
Gonçalves, moradora de Jara
guá do Sul e mãe de três filhos.
Há três semanas Rosemere
adiantou suas compras do Dia
da Criança, buscando evitar o

movimento intenso nas lojas e

a maior opção de mercadorias.
Neste sábado o comércio

ficará aberto até às 17h, faci
litando a vida dos mais ocu

pados, ou despreocupados, e

aumentado a possibilidade e

aumento nas vendas do setor.
Normalmente o atendimento
com horário diferenciado é fei
to no primeiro sábado de cada
mês, mas em outubro o crono

grama foi alterado para se apro
ximar do Dia da Criança. Crianças fazem charme para os pais e garantem a compra do brinquedo desejad�. Procura pelo prazo é maior

Dalvino Coelho tem 3.500 peças que custam de R$ 4,99 até R$ 250

Banco realiza exposição
de carrinhos de ferro

Neste mês da criança a

Caixa Econômica da Rua Ma
rechal Deodoro da Fonseca
está expondo 670 carrinhos
de ferro do colecionador Dal
vino Coelho, empresário de

Jaraguá do Sul que há cinco
anos iniciou sua coleção, atu

almente com 3.500 veículos
em miniatura. A idéia partiu

rI) de uma conversa em tom de

� brincadeira durante a expo
i sição de fuscas realizada no

� shopping Breithaupt e agora
as peças ficarão expostas até
a próxima sexta-feira (17) na

agência bancária.

Apaixonado por fuscas, o

gerente Valdoir Francisco Oss,
sabia do fascínio de Coelho
pelo mode lisrna e propôs, in
formalmente, um desafio ao

cliente do __ banco: "Quando
vamos fazer uma exposição?".
O que surgiu num rompante
acabou sendo levado'a sério
e, em conjunto, foi decidido
que a Semana da Criança seria
uma boa data para a primeira

exposição do gênero. "É uma

forma de levar algo mais aos

nossos 'clientes·e colaborar
com a divulgação desta práti
ca", afirma ass.

O custo das peças varia de
R$ 4,99 à R$ 250, mas o valor
sentimental é algo imensurá
vel para Coelho que em uma

breve auto-análise percebe
que o apego às peças cresce

a cada dia. Quando começou
a coleção, o empresário com

prou um carrinho com uma

falha na calda, e o que era im

perceptível já salta aos olhos.
"Na época eu achava que não
era nada, hoje, já penso em

comprar um igual, mas em

perfeito estado".
Este tipo de modelismo em

ferro é conhecido como Die
cast e reúne grupos pelo mun

do inteiro. Em Santa Catarina,
Coelho diz manter contato
direto com outros 15 colecio
nadores, de Jaraguá, Joinville,
Blumenau, Itajaí, Navegantes
e Florianópolis.

Sábado
de chuva

Fim de semana com tempo instável
poro Jaraguá do Sul e região. Hoje o tem

peratura máximo é de 22°, aumentando
no domingo, quando o sol deve surgir A
estabilidade iniciado no primeiro dia do
semana deve durar até terço-feira (14),
mantendo o temperatura em torno de
25°. No dia ·15, o Epagri indico que ó frio
deve voltar o atuar no região nordeste de
Santo Catarina acompanhado do chuva,
característico deste mês de outubro.

Festa infantil
em Schroeder

Schroeder prepara uma programação
espécial poro os crianças no GinásiQ Al
fredo Pasold. Hoje, às 20h, começam os

apresentações culturais com o espetácu
lo "Apologia à Vida". No domingo, às 16h
será realizado o Criança em Dança, e no

dia 16, o cidade receberá o Bürgermeis
terkapelle, orquestro formado há mais
de 10 anos no Áustria, composto por
prefeitos, vices e vereadores do região
austríaco do Tirol.
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Luzes e sombras surpreendem

Formas para
animar púb�ico
JARAGUÁ DO SUL

Oito anos. Este é o tempo
que Alexandre Fávero já gastou
estudando a fusão do cinema e

do teatro de sombras. Um dos
resultados de tanta dedicação
se chama ''A Salamanca do Ia
rau", peça do grupo Lumbra

que ganhou duas apresenta
ções dentro da oitava edição do
Festival de Formas Animadas
da Scar, ontem.

O espetáculo, além de apu
ro na expressão corporal dos
atores, ainda exige largo domí
nio das técnicas de iluminação.
Sobre o palco, o público tem a

chance de conhecer um pou
co sobre o- conto homônimo
de João Simões. Ele trata das
origens.do povo gaúcho imerso
em muito regionalismo.

Saltando do Rio Grande.
do Sul para São Paulo, hoje, o

evento abre espaço ao grupo
XPTO. A montagem "Utopia
- terra de dragões" encerra a

maratona, às 20h30, tratando
de cidadania, ecologia e convi
vência. Tudo isso, no entanto,
de forma diferente: à partir de
três clows que decidem sair em

busca de um mundo habitado
por cinco criaturas nada sim

páticas, porém, bem comuns

ao ser humano. Conforme Gil-
_ mar Moretti, da organização, a

companhia é uma das presen
ças mais consagradas da edição
de 200S do festival.

PROGRAMAÇÃO
• 10h - "Los bufos de la mafiné", EI
Chochón (ArgentinalPeru), Praça Ângelo
Piazera, no Centro
• l5h - "Agora pia", Caixola no Caixote
(SC), Pequeno Teatra do Scar

. • 20h30 - "Utopia - terra de dragões",
XPTO (SP). Grande Teatro da Scar

TRADiÇÃO

VALE DO ITAPOCU--------�-

Schützen termina no domingo
Final de semana será repleto de apresentações culturais

��ii!���JARAGUÁ DO SUL

Se você ainda não visitou
a 20a edição da Schützenfest
tem apenas dois dias para en

trar no clima comemorativo
da tradição alemã. Para ajudar,
o final de semana oferece inú
meras oportunidades espalha
das pela cidade.

Hoje, a partir das 10h, os

festeiros vão até o Centro His

tórico, na Avenida Getúlio

Vargas, para a tradicional bus
ca de rei. Ao mesmo tempo, no

Bairro Rio Cerro, serão abertos
os portões da Sociedade Alian

ça, local que abriga o evento
neste ano. Logo em seguida,
a dupla Magali e Wanderli se

apresenta no pavilhão A. Ao

meio-dia, quando começa a

Tarde da Melhor Idade, a vez

é dos idosos. Mas, se você pre
tende passar o tempo atirando
nos alvos 'da Schützen deve

procurar os estandes entre as

13h e 2h.

Enquanto isso, o restante
do ambiente fica musical. Às
15h quem sobe .ag palco é o

grupo Alma Germânica. No
início da noite, o espaço ser

ve à banda Irmãos Fibes e, às

Ingressos custam R$ 5 até às 21 h de hoje e antes dos 20h de amanhã. Nos outros horários, o entrado vale R$ 10

21h, à Safira. Na madrugada,
as atenções se voltam à Verde
Vale e para Os Montanari.

Paralelo a isso, ainda acon

tecem duas apresentações fol
clóricas. A primeira às 21h30,
com os dançarinos do Grünnes
Tal. Às 23h30, o Regenwalde
e o Blauer Rehin Tanzgruppe
assumem o tablado do pavi-.
lhão cultural.

Vale lembrar que durante

todo o período a cozinha e a

praça de alimentação da festa
permanecem abertas. No café
típico, disposto nos fundos da
sociedade, a comunidade co

mercializa pães e doces em

pedaços, como bolos (R$ 2,5),
cucas de farofa, banana e abaca
xi (R$ 2) e rocamboles (R$ 2).

As bebidas podem ser en

contradas em seis pontos dis
tribuídos pelo parque. O copo

com chope artesanal custaR$
3,5. Porém, os motoristas que
decidirem aderir às bebidas
alcoólicas precisam ficar aten
tos. A Polícia Militar pretende
fazer barreiras de fiscalização
nos arredores de todas as fes
tas da região com o intuito de
coibir excessos de velocidade
e furtos de veículos.

KELLY ERDMANN

Ba_nanenfest em ritmo acelerado
Festividades começam cedo e se estendem até a madrugada nestes dois últimos dias
CORUPÁ

O final de semana também
promete ser movimentado em

Corupá. É que a Bananenfest
possui uma extensa programa
ção para não deixar nenhum vi
sitante parado desde o início da
manhã até a madrugada. As co

memorações oficiais acontecem

no Seminário Sagrado Coração
de Jesus. Mas, quem transitar pe-

las principais ruas do Centro não
terá como ignorar o clima festivo'

que paira sobre a cidade.
Neste sábado e domingo, a

organização abre o setor de ex

posições às sh. Logo em seguida,
na Praça Arthur Müller, ocorre a

largada do passeio ciclístico do
evento. A chegada está marcada

para as 9h30, quando começam
as atividades infantis. Às 10h,

tem distribuição de chope pelo
município. À tarde, os visitan
tes ainda podem acompanhar
a escolha dos melhores cachos
de banana, além de experimen
tar a culinária da festa e dançar
ao som dos grupos Apolos Band
eNaveSom.

Amanhã, a Bananenfest con

tinua em ritmo acelerado. Às
lOh, a Avenida Getúlio Vargas

serve de palco para um desfi
le tí_pic� e, no almoço, a vez é
da culinária ·que esbanja pratos
feitos à base da banana,' assim
como no café, servido às ll!J:h. A

animação do último dia fica por
conta das bandas Os Montanari
e San Thiago. Hoje os ingressos
custam R$ 5 apenas depois das
17h. No domingo, a cobrança
vale a partir das 12h.
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VIDA DE JOGADOR

Ele quer voltar se o número u
Ronaldinho tem fama de gostar de festas, mas tenta reverter quadro negativo

Ronaldinho Gaúcho já foi
considerado o melhor jogador
do mundo por duas vezes, em

2004 e 2005, mas entrou num

ciclo negativo depois de ter con

quistado a Liga dos Campeões
com o Barcelona. Ganhou fama
de baladeiro e irresponsável. O
brasileiro chegou esta tempo
rada ao Milan e deseja voltar
a ser o número um mundial.
Em entrevista à GazzeUa dello
Sport, Ronaldinho confessou
ainda ser um admirador de José

'

Mourinho.
Foi precisamente frente ao

Inter, do treinador português,
que o brasileiro teve o momen
to mais alto da sua ainda breve
passagem pelo futebol italiano.
Ronaldinho mareou o único

golo do derby de Milão, o qual
considerou um dos mais belos
e impertantes da carreira.

Esse foi o primeiró festejo de
Ronaldinho no clube rossonero,
mas que trouxe-lhe à memória
outros encontros. "Depois do

jogo pensei em outras grandes
partidas que joguei: Grémio
Internacional, PSG-Marselha,
Barcelona-Real Madrid. É bo
nito decidir um jogo tão impor

,tante, é uma emoção intensa".
Ronaldifiho tem um objetivo

'muito claro para os próximos
meses, se vai conseguir, ou não,
só o tempo dirá. "Espero voltar

.

a ser, dentro de pouco tempo, o

número um do mundo. Estou

trabalhando intensamente para
isso, mas ainda estou vivendo
um período de adaptação".

Extraordinário talento indi
vidual ele demonstrou desde

'cedo, na equipe do Grêmio.
Mas meses depois a torcida que
era apaixonada pelo craque,
o chamou de mercenário. Ro
naldinho deu as costas para os

gaúchos e partiu rumo à Europa
sem se preocupar com a nego
ciação entre os clubes. Nunca
mais vez as pazes com a torci
da tricolor. O dentuço ganhou
fama e dinheiro, muito dinhei
ro. Ele ganha cerca de nove mi
lhões de euros por ano apenas
pelo contrato com o Milan.

Entre os protagonistas des
se enredo destacam-se o pai do

craque, João, que faleceu quan
do ele tinha oito anos, a irmã,
Deisi, que cuida da agenda e

da assessoria de
�

imprensa do

jogador, o irmão e empresário
Roberto de Assis e a mãe, dona

Miguelina, "a mulher da minha
vida", como o astro não cansa

de dizer. O pequeno João, filho
do jogador com uma dançari
na do programa Domingão do
Faustão, também deve ganhar
cada vez mais forçanesse filme.
Pelo que-se sabe, a gravidez não
foi planejada, mas Ronaldinho,
ao contrário de muitos outros

jogadores, não hesitou em assu

mir o filho e o batizou de João,
em homenagem ao pai.

Os 10 moioÍ(es
sollirios dO'

'j futebol mundial
(em milhões de

EurQ�'por(lno):

Jogador vive em família, irmão -e irmã trabalham para ele, Craque também declara que a mãe'é a mulher da vida dele

c QUE A PELÉI COMPA
Em 1987, Ronaldinho, aos

sete anos, estabeleceu o pri
meiro contato mais sério com

a bola. "Ele acompanhava os

treinos do Assis (o irmão, Ro

berto), que nessa época jogava
no Grêmio. Depois de ter sido
convidado por alguns dirigen
tes do clube, foi levado pelo
meu pai para treinar na escoli
nha do time", lembra Deisi.

Na seqüência, Gaúcho en-

trou para o sub-17 da Sele

ção Brasileira e foi campeão
sul-americano e mundial no

.

Egito, em 1997. Ao voltar de
lá, virou titular do Grêmio. E
dois anos depois, em 1999,
graças ao desentendimento
de Vanderlei Luxemburgo e

Edilson, estreou na Seleção
Brasileira num- jogo contra
a Letônia. Mas foi na Copa
América de 1999, contra a

Venezuela, que Ronaldinho
conquistou os torcedores
brasileiros de vez, ao dar um

chapéu cinematográfico num

adversário e marcar um gol
de placa. No final do jogo, foi
chamado de Pelé.

Do Grêmio, em 2001, o

jogador foi para o Paris Saint
Germain, da França, e de lá, em

2003, para o Barcelona e agora
defende a camisa do Milan.

MUITO OBRIGADA' PELOS
VOTOS DE CONFIANÇA.
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CRÔNICA

CARLOS HENRIQUE SCHROEDER, ESCR!TOP

Duchamp: o mentiroso
"De quantas verdades se faz uma mentira?"

já perguntou o escritor angolano José Eduardo

Agualusa. Mas e de quantas mentiras se faz
uma verdade? De quantos Duchamp se faz a

arte? O Museu de Arte Moderna de São Paulo
recebeu de julho a setembro deste ano a mos

tra "Marcel Duchamp: uma obra que não é
uma obra de arte", facada na produção do ar

tista de 1913 até sua morte, em 1968, período
em que, segundo a curadora da mostra Elena

Filipovic, se concentra a produção mais radi
cal do artista. Duchamp (1889-1968) é o artis
ta que redefiniu o fazer artístico (a arte é cere

bral). Ele também redefiniu a mentira ("Cada
palavra que eu lhes digo é estúpida e falsa") e

corroborou com o enunciado da transforma

ção: a não-arte em arte, ou seja, a mentira,
na verdade ('A idéia de julgamento deveria

desaparecer.Sou totalmente um pseudo.Pode
alguém fazer obras que não sejam obras de
arte?A palavra não tem a menor possibilidade
de expressar alguma coisa"). Duchamp é um

grande mentiroso, logo, todo grande artista é
um mentiroso, e talvez toda a verdade esteja
na mentira. O artista visual mente na tela,
nas instalações, o escritor, nas frases, o ator,
no palco, o músico, nas músicas. A arte é
a mentira em estado bruto. Consultemos
o santo Nietzsche: "Há apenas um mundo
e ele é falso, cruel, contraditório, sedutor,
sem sentido. ( ... ) Um mundo assim é o ver

dadeiro mundo ( ... ). Precisamos da mentira

para trimÍfarmos sobre essa realidade, essa

"verdade') ( ... ) Que a mentira seja necessária

para se viver é parte desse caráter terrível e

questionável da existência."
Fernando Pessoa, outro grande mentiroso,

acreditava que a salvação está na mentira,
pois "ter opiniões é estar vendido a si mesmo.

Não ter opiniões é existir. Ter todas as opini
ões é ser poeta."

Em "O senhor Juarroz", do escritor portu
guês Gonçalo M. Tavares, Juarroz cultiva uma

gaveta para guardar o vazio, sempre cheia de
vazios. Sua mulher não o compreendia, e fugia
de seu apostilado, mas algumas vezes tinha que,
concordar com o senhor Juarroz e suas teorias:
'A segunda parte do salto para cima é descer,
mas a segunda parte do salto para baixo não é
subir" ou "Medir um organismo é aceitar uma

mentira, pois um organismo, por definição, não

tem comprimento, tem fome."

Juarroz tinha fome de cinema: "... ia às

compras , não para comprar, mas para ver.

Não ia fazer compras materiais, mas sim com

pras visuais". (Ficava maravilhado com as co-

res e formas).
.

Para encerrar, voltemos a Fernando Pessoa:

'Avanço lentamente, morto, e a minha visão

já não é minha, já não é nada: é só a do animal
humano que herdou, sem querer, a cultura

grega, a ordem romana, a moral cristã e todas
as mais ilusões que formam a civilização em

que sinto. Onde estarão os vivos?"

VARIEDADES---------

• Cine Shopping 1 '"

• Caçildores de dragões fDubl (llMO - todos os dias)
(14hl0, 15h50 - seX/sab/dom/quo/qui)

Cine Shopping1", /
.

Space Chimps: Micós no espaço (Dub)
(14h, 15h35 - sob/dom/quo)
• Controle lIbsolufo (leg) (mIO, 19h20, 21h30-
todos os dias) (ISh - seX/qui)

• Cine Shoppjllg 3
• Os mosconautas no mundo do lua (Du
19h, 2aMO - todos os dias) (14h, 15h40

dom/qud'/qui)
.

JOI-NVILLE
• Cine cidade 1

., ," :+
• Perigq em Bong�ok (�eg) ,

15h, 17h, 19h, 21 h - ,tOGOS os dias)

• Cine Cidade 2, fi'
• Os mostonllutas no mundo do I® (Dub)
(14h, 15Mb, 17h20, 19h, 2.{)h40 - todos os diosl
• Cine Mueller 1 y
• Os mosconoutas no mundo do fuo (Dub)
!14h20, 16hl0, lSh, 19h45, 21h30'-todosostlios)

i Cine Mueller 2
• B��co Imp10cável (Leg)
(14h, 18hl5, 20h - todos os dias)
• Controle absoluto (Leg)

..(16h, 21:1150 �lodbs os dios)

• Cine Mueller 3
• Super Heróis e o liga da injustiço (Leg)
(14h, 15h50, 17h40, 19b30, 21h20 :_:tºdosos4ios)

_BLUMENAU
• Cine Neum!lrkt �
• {)S!Jlloscori�u.tos no mupdo do luo (Dub)
(14!lr'J6h, 17Jl5Q, 19h40;f21h30"- todos os dias)

c'

Nossos erros são .

cicatrizes' da vida
Até que ponto um segredo de infância
pode moldar uma vida? Mais do que um

romance, esta é uma história sobre co

ragem e covardia, solidão e reencontro,
traição e redenção. Isolamento, traumas,.
segredos e a busco por sentido 00 lodo
de pessoas que redescobrem o valor do
amizade e do ·família. Ingredientes que
vão envolvê-lo do início 00 fim.

ovo

Aventuras de
uma fadinha

Em um mundo fantóstico, Tinker Bell co

meço o duvidar do importância do seu ta
lento de fado. Elo tento mudar seu jeito,
mos acabo criando situações desastrosos!
Com a ajudo dos amigos elo aprende que
o solução dos seus problemas é justa
mente o suo habilidade.

NOVELAS

NEGÓCIO DA CHINA
Suzete pede emprestado o colar de Livia. Heitor
tem ciúmes 00 saber que Joôo presenteou Livia
com um colar. Diego resolve ir para a capital
paulista para buscar informações sobre seu

verdadeiro paL Livia dá o colar poro Suzete.
Zuleika sugere que Maralanis assuma que Alaor
é o pai de Edmarzinho. Um telejornal português
noticio o morte de um chinês e Aurora o reco

nhece do aeroporto. Liu compro um passaporte
brasileiro e emborco em um ônibus que posso
em Lobão do Beiro, cidade de Aurora e Joôo,

TRÊS IRMÃS
Eros diz a Liginho que Sandro largou Walquíria
quando soube do gravidez dela. Sandro diz a

Eros que Walguíria dissera ter perdido o bebê.

Walquíria mando Carminha a Caramirim contar
.

o Eros que os seus bens estôo no nome dele.

Vidigol se preocupado 00 saber que Violeta
está com dengue, pois seus planos folharôo, se

ela morrer. Eros diz a Suzana que vai embora
de Coramirim. Thor e Zig descobrem que Eros
é seu irmôo. Carlinhos,lDudo encontro Vidigal
e Chuchu. Alma diz a Gregg que está noiva de
Galvôo.

A FAVORITA
Donotelo se desespera, sem saber o que ocon·

teceu com Pedro. Floro dá um livro de presente
o Lora, que é fria com Flora. Zé Bob descobre

que Diva foi preso por tráfico internacional de
armas e verifica que Pepe o visitou no cadeia.
Sabiá, pai de Dodi, e Fofá, suo irmô, aparecem
e pedem obrigo o ele. Diva segue Zé Bob e o vê
com Floro. Pepe conto à Donotelo que Zé Bob
lhe fez perguntas sobre Diva. Elias pego fius de
cabelo de Shiva para fazer um teste de DNA.
Diva entra no corro de Flora e a ameaça.

OS M UTANTES -

CAMINHOS DO CORAÇÃO
Kídor aviso que os bombas em Sôo Paulo devem

começar o.explodir em breve. Samira diz que os

extraterrestres querem o governo. Teófilo choma

Ágato poro ver o mor. Ela invento uma desculpo
para nôo ir. Teófilo pergunta se Ágata está es·

condendo algo. Juno diz o Gór que suo môe está
vivo, mos que Gór só saberá quem é suo môe, se

passar para o lodo do bem. Metomorfo pergun·
to se Gór seria capaz disso. Elo fico em dúvida.
O Rei é o Rainha sôo escoltados no subterrâneo

por soldados do exército de Agorto.

CHAMAS DA VIDA
Marreta diz para Manu nôo ir à delegacia.
Manu diz que foi intimado e que vai denunciar
Antônio. Pedro diz que Vivi nôo pode abandonar
Ivonete. Vivi diz que Ivonete armou tudo poro
ficar perto de Pedro. Ivonete se foz de vitimo.
Pedro defende Ivonete. Carla diz o Andrfque
elestêm que ir embora do pensôo, porque che

gou uma assassino. André diz poro Carla parar
de falar besteira. Tuquinho mostro à Lourdes o

fardo de Wallace. Lourdes fico triste. Catarina
pergunto por que elo nunca mais o procurou.

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

Ator é roubado
enquanto dorme
Hugh laurie, o carismático Dr. H'ouse,
da série de mesmo nome, foi roubado,
enquanto ele e a mulher dormiam. O
incidente fez laurie chegar atrasado
em um programa de tv onde comen

tou o fato: "levantei de manhã e

perguntei: onde está meu laptop"?
"Ele está preocupado, há gente muito
perigosa, que não hesitaria em ser

violento para conseguir o que quer",
disse um amigo do ator.

Dalai Lama
é internado
o Dalai lama (Nobel da Paz, 1989), lí
der espiritual do Tibete, foi internado
na última quinta-feira. O secretário
Tenzin Takhla afirmou que o líder pre
cisava realizar exames de rotina, mas

não divulgou quais os procedimentos
aos quais o religioso, de 7� anos,
seria submetido. Uma reportagem da
Associated Press revelou que ele deve
passar por uma operação devido a um

cálculo biliar. .

Quem viverá a

Viúva Porcino
Uma enquete lançada no site Babado
mostra que Ana Paula Arósio tem
o apoio dos internautas para ser a

intérprete da Viúva Porcino no filme
"Roque Santeiro". Para 50% público,
a atriz merece o papel. No entanto,
dos quase três mil votos, 27% dizem
que Regina Duarte não tem substituta.
Cerca de 14% dos votantes, acham
que falta à Ana Paula Arósio o jeito
espevitado da personagem.

SUDOKU DIVIRTA-SE '

Medo
o sujeito esperava pelo amigo
em cirurgia, quando o vê sair
correndo, cheio de tubos, da
sala de cirurgia.
-Opa. Que foi, rapai?
- Eu vou é cair fora!
- Que é isso? Uma simples
operação de apendicite. Você
tira isso de letra.
- Era o que a enfermeira tava
dizendo lá dentro: "Uma opera
çãozinha de nada! Você'tira isso
de letra! Vai fundo, cara!".
- E pôr que você tá fugindo?
- Porque ela tava dizendo
isso para o médico que ia me

.

operar!
SOBRE OJ060
É um jogo de lógico muito simples e vicionle, O objetivo
e preencher um quadrado 9x9 com números de 1 o 9 sem

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

SOLUÇÃO
O tempo fica instável com condições de chuva na

madrugada e manhã em boa parte do Estado,
melhorando com sol no decorrer do dia do Oeste
ao Meio Oeste. Temperatura em elevação.

� do Sl.d e Região

MINGUANTENOVA CRESCENTE

29/9

HOJE DOMINGO SEGUNDA

MíN: 16° C MíN: tz-c MíN: 19° C
MÁX: 22° C MÁX: 28° C MÁX: 30°C, MÁX: 31° C-- ' ,

" f

Sol com pancadas Sol com pancadas So! com pancadas Sol com pancadas
dechuva de chuva de chuva de chuva

"I ÁRIES

�". (20/3 a 20/4)
Procure não se

r: l deixar levar por
pensamentos nega

tivos. Quanto mais focado você
ficar nos problemas, maiores
eles serão. Olhe para frente e

comece a criar novas estratégias
para combater os possíveis
obstáculos que ainda enfrentará:

GÊMEOS
(21/5 a 20/6)
Aproveite os pró
ximos meses para
novos projetos, bem

,

como novas estratégias. Assim
que Plutão deixar Sagitário você
deve iniciar uma nova fase em

sua vida. Comece já a pensar
quais caminhos seguir em todos
os setores de sua vida.

L� LEÃO

®-:.:> (22/1 a 22/8)
:. '} Você não deve de

� � maneira nenhuma

negligenciar as

melhorias que devem ser feitas
em seu setor profissional e do
trabalho cotidiano. MudanÇas es

tão a caminho. Não deixe escapar
oportunidades de crescimento,
mesmo que pareçam difíceis.

#
LIBRA
(23/9 a 22/10)
Não dê tanta

importância a

pensamentos repe·
titivosJente nutri·los de energia
positiva? Você precisa deixar
de lado as faltas e agradecer o

que tem recebido do Universo e

mesmo o que ainda não recebeu.
Você·vai se surpreender.

SAGITÁRIO
.... (22/11 a 21/12)

Procure relaxar
e confiar, apesar
da passagem de

Saturno por virgem'que exige sem

nenhuma compaixão que você
trabalhe sem parar e se orgdnize
profissionalmente. Se é isso que o

Universo pede trate de trabalhar;
trabalhar e'trabalhar!

TOURO
(21/4 a 20/5)
Procure incrementar
seus planos de tra·
bolha e não deixe

escapar as oportunidades. Se
refletir e concretizar as mudan·

ças que devem ser feitas, você
certamente estarei contribuindo
para a abertura de novas portas
na área profissional.

r-"
CÂNCER

�.J (21/6 a 21/7)
;�';••_ •.•�� Momento de lntres
t � pecção pode afastar

você do burburinho
social. Mas esse afastamento é
necessário para um balanço dos
acontecimentos e avaliação dos

preparativos dé embarque para
a nova fase da vida que começa
no final de novembro.

CHEIA

IV
VIRGEM
(23/8 a 22/9)
Procure se divertir
e acreditar no

curso natural da
vida. A natureza e seus ciclós
sempre tendem ao equilíbrio,
então se divirta mais. Não
adianta controlar tudo. O que
tiver que ácontecer, acontecerá
independente de sua vontade.

ESCORPIÃO
(23/10 a 21/11)
Aproveite os

próximos meses até
o final do ano para
fazer algum curso

na sua'área profissional.lsso será
de grande valia para sua nova

fase de vida. Aprenda a lidar me

lhor com questões que enwlvam

finanças e investimentos em geral.

CAPRICÓRNIO
(22/12 a 20/1)

. � Aproveite os últi·
mos meses do ano

para expandir sua

mente e negócios. Muito trabalho
nunca assustou você e esta área
tende a melhorar a cada dia sem

prazo para terminar. Estabeleça
metas para o próximo ano que
promete baas calheitas.

O CORREIO DO POVO mSABADO, 11 DE OUTUBRO DE 2008

ANIVERSÁRIOS .,...'

11110
Alcenifa Grechuskj
Alfonso Hupner
Alvino Tait
Amadeus Mohfu«!
André Diego Todt
Angélica K. Schuh
Antonio Sergio Ribei ro
Aroci S.,�pézia
Corlp Aparecido de Souza
Cleonice A. Rocha
Cristiane Heck
Dorvalino Éleutér�o
Edício Davi Beck
Fabiano B. G. da Silvo
Fernando Grechuski
Froncieli Aparecida Persch
Guilherme Felipe Lorenzi

.
Guilherme Wackerhogen'
Ines de Jesus Feneiro
Iria Schons Sanches
Isobeli Klistke
Julio Gabriela B. Rossoto
leonardo Andrezjewscki
luizo Sell Gessner
Mllrcell pp Ehlert
Mario S Henn
Marli 'f'

'Morto %:&
MIIJbe
Meraci

iM
•

R
Ter

AQUÁRIO
(21/1 a 18/2)
Procure não mexer

em suas econo·

mias, nem fazer
investimentos nos próximos dois
dias. O momento é de instabili·
dade na área material. Use sua

intuição para planejar e delimi·
tar caminhos importantes que
deve seguir nos próximos dias.

PEIXES

Ill. (19/2 a 19/3)
•• Hoje você se

�...... sentira um pouco
arredio e incomo·

dado com assuntos que dizem
respeito a mudanças. Algumas,
você foi obrigado a fazer. Outras
você sabe deve fazer; mas falta
coragem. Tente reiaxar e enten·
der. o significado de todas elas.
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Por Jéssica Ehmke Kraetzer
recepcao@ocorreiodopovo.com.br

I.r
Os pais. irmãos padri ; .

muitas felicid�des p:r:s e t�os d�sejam
Rayssa Tainara de Ol.a �rIDcesIDha

c IveJra queomemorou seu f o

anl'nh d:o la 20/9.

"
.

dente Rafaela do

��:�!�: ���: �i���ilra•. �ue dco�Pletou
5 anos dia 10• Fehclda es.

Na foto a simpática �IaAund�a:��U:d�;ira
d 6 anos. Os pais .

.

de. m um feliz Dia das Crianças.
esela

Parabéns para o gatinho Matheus Henrique

Horongoso• que dia 4. completou.9. anos.

Os pais Raul e Geane desejam felicidades.

parabéns par� o

foiinbO Gabriel.
Moreira. que bOle

completa seu

10 aninbO. Os

lIais llarla �
Cristian deselam

te\icidades.

Na Jato a Most d
Onéll'a M' "11

ra e trabalhos do C M E Iu er Ersching
. '"

nos dia 25
• que aconteceu

e 26 de setembro.

, a linda Vitória Clara. que
parabens para

10 aninbo dia 9.
completoU seu .

Quem deseja felicidades são �s pais.

o mano Fabrício e os ovos.

Os pais Veron ice
e Claudemir,
mondam os

parabéns para a .

f?finha Pamela
r

VIctoria Arruda
�e Oliveira. quedIa f 4 completa

9 anos

Os avós leonor
e Nilva. tio

Joanes e tia
Jaio. Heloísa.
Aline e Greicy.
mandamos

parabéns para a
lindinha Mylenni

Bernardi. que
completou 2
aninhas dia

30/9.

1

I
Neste mês

de outubro. o

pequeno
Guilherme. o

papai Marcos
eaôma

Adelores estão
de aniversário

Pollyana. Elem�r
e Jean desejam

muitas
felicidades.

Parabéns par .

lennert 'qu
a a gatIDha Caroline A

• e amanhã c I
.

O papai DeYWi e o'!!p eta 5 anos.
tod f . .

a mamae Vanessa ea amlha desejam felicidades.

. pequena Julio. que
Parabens para a

o
•

bo dia 24/9.
completou seu 1 anm
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EMPREENDIMENT S
,

LIARIOS

CLASSIMAlS

08

flM·Df·SEMANA, 11112 DE OUJUBRO DE 2008

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

RESIDENCIAL GRAN RAM
.

APARTAMENTOS A PARTIR DE 100m'.
REGIÃO CENTRAL (ANAL DA MARECHAL).

EIlIFfclo RUTH BRAUN
APARTAMENTOSA PARflR DE 121ni'.
ENTREGA PARA SEJEMBRO DE 2008.

CONDIÇÕES ESPECIAIS DE PAGAMENTO.

RESIDENCIAL VICENZI
SUiTE, 2 DORMITÓRIOS, SALA EM 2

AMBIENTES E DEMAIS DEPEND�NCIAS.
ENTRADA + SANDO PARCELADO

EM SOMESES.

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

RESIDENCIAL DOM CALIEL
APARTAMENTOS COM 130m', 1 SUITE,2

DORMITÓRIOS E DEMAIS DEPEND�NCIAS

CONDOM NIO RESIDENCIAL JARDIM EUROPA
APARTAMENTOS COM 2 QUARTOS, SACADA COM CHURRASQUEIRA, BWC, GARAGEM COBERTA,
çoZINHA, SALADE ESTAR/JANTAR E ÁREA DE SERViÇO. CONDOMINIO COM FITNESS CENTER,

PISCINAADULTO E INFANTIL COM DECK DE MADEIRA, ESPAÇO GOURMET E PLAYGROUND.
PAGAMENTO EM ATÉ 1�O MESES DIRETO COM A CONSTRUTORA.

RESIDENCIAL BARCELONA
APARTAMENTOS COM 117m2 - SUITE + 2
QUARTOS E DEMAIS DEPEND�NCIAS.

RESIDENCIAL SANTA CATARINA
APARTAMENTOS COM SUITE + 2

DORMITÓRIOS E D,EMAIS DEPENDêNCIAS.
OBRA EM FASE FINALI

RESIDENCIAL
DINAMARCA E COPENHAGEN

CONDIÇOES ESPECIAIS PARA PAGAMENTO.
APARTAMENTOS COM 1 SUiTE + 2 QUARiOS OU

COM 2 SUiTES E DEMAIS DEPEND£NCIAS.
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IMÓVEIS

C6d. 1035 VENDE casa BARRA
VELHA - casa c/250m' de área

construida, terreno 15 x·15 murada, 07

quartos dois bwc sala copa, cozinha,
lav., 4 vagas. R$ 90.000,00

Centro
:. Czerniewiçz
Centro

,

SFS/ltaguaçú
Aguaverde
Centro
Vila henzi

ÁrealIerreno'
300m'
600in'
4101)1"
600m'
300m'
530m'

'

350m'

Apartamentos
2002 SFS/Ubaluba
2009 Centro
2010 Balneánp Camb
2012 Entrega 2009
2013 Enfrega 2009
2014 Amizade

Local >,

, 1 quadra do inar 70m'/Sulte!!::fq,
Préx, StudioFM 200m'JSLJlle+�q
1 quadrado m'l' 10QI1)'iSuite+2q
N.Srasilia Sulte+tq
C..ntrO Sulte+2q
PróxArsepu� 63m' �q

Ilha da Figueira 544m'

Coo. 1049 Nova Brasilia - Casa esq.' 2 Jaraguá Esquerdo 400m'
suites+2 bwc, 3 qtos, sala, sala tv, copa, C6d. 1052 Agua Verde - Casa 'Gentr0(Próx Studio}390m'
COZ., sala de festas, lav., gar. p/3 carros, madeira, 1 bwc, 3 quartos, sala, copa, Chácara
aq. solar. tenren0430m'. R$490.000,OO, cozinha, varanda, lavanderia e >4041 % SFStRibeira 172.000m'

Aceita-se como parte no neg., casa garagem, toda murada e escriturada. 4004 Barra do Rio Cerro 9MOO m'
-valor, ap, terreno, casa na praia, carro, Valor do imóvel100 mil 4005 i. 2�.eOOm'
I----------......---�------I 4006 ustav0201.OQOm'

PROJETOS E CONSTRUÇÕES 4007 242.000m'
Temos projetos com equipe de arquitetos e engenheiros, com grande 4008 fiO,OOOm'

experiência no mercado de construções. Lo¢aÇão
'Deixe todas as preocupações e os desgastes estressantes e emocionais

de uma construção por nossa conta, enquanto Isso você desfruta os sabores
da vida até a entrega das cbaves.' FINANCIAMOS PELO SISTEfo.1A (SFH). Amizade SuiteJ2q 650;00

Apartamento ss

6006 Centro 3quartos 490,00
Sala comercíal
7004 Nova Brasilia 100m2 800,00
Galpão '1'

B001 Centro (Box) 250m2 1.000,00
8002 NovaS,asilia 150m2 800,00

DELI.AGIUSTINA

Engenharia

PARA.:VEfN'OÉf{, COM.PRAR IALUGAR ·ou AbMINISTRAR SEU IMÓVEL
��/��':_: VI!;;ITE:-':NOS'·EÇCO�SU�TE.MAIS ITENSDISPONÍVEIS. ,,',

(47) 3376-4262
PLANTA0: ELTON 9192-7300 / JOAO 9196-0445/ JONAS 8824-5411

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

3370-1122 I 9117mM11.22 Ivana I:apraro
Corretora de

Imóvei§

r
eo
o
r-

'õ
e
u

Rua Guilherme Dancker, 161 - Sala 05 - Centro

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

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

Ref 1021-
Sobrado no Bairro
Vila Lenzi c/, Piso
inferior- sala de

.

estar, jantar,
escritório, cozinha,
bwc, área de

serviço, área de
testa, garagem
para 2 carros. Piso

Superior- 1 suíte
com closet, 2

quartos, bwc.
social, sacada.
Preço R$
390.000,00

Ref 1016- Casa
geminada no Bairro

Ilha da Figueira com,
1 suíte, 2 quartos, bwc

social, sala de estar,
cozinha, lavanderia.

Preço R$ 126,000,00

Bairro Amizade com

1 suíte, 2 quartos,
bwc social, sala de

estar, jantar, cozinha,
área de serviço,

edícula. Preço
R$ 225.000,00

Ref 3001-
Terreno no

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

Ref 2004- Apartamento
no 8àirro Czerniewicz,
Res. Layne Fernanda, com

1 suíte, 2 quartos, sala,
copa, cozinha: bwc social,
área de serviço, sacada
com churrasqueira, 1
vaga de garagem. Preço
R$ 137,000,00

Ref 2022- Apto no

Bairro Centro; Res.
Artur Felipe com 1
suíte, 1 dormitório, bwé
social, sala de estar,
[antarcom sacada,
cozinha, área de

serviço, 1 vaga de

garagem. Preço
R$ 125.000,00

Apartamentos em

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

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

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

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



IMÓVEIS

Plantão de informações
9988-1520 I 9934-0371

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

r:--OJETOS�ARQUITETÕNICOS I INTERIORESI P��FORMAS I ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS

I ARQUITETA E URBANIS'TA

Entrega Março/2010
'

A partir de
R$155.000,OO

O Edifício
Área total construída: 2.313,15m2
06 pavimentos
04 apartamentos por andar
Portão e porteiro eletrônicos
Medidores de água individuais
Área de lazer
Elevador com resgate automático
Em caso de falta de energia elétrica,
o elevador irá automaticamente
até o andar mais próximo e abrirá
suas portas, possibilitando a saída
de todos.
O Apartamento
Área total: 115,65m2
Área privatica: 70,50m2
01 vaga de garagem
Sala para dois ambientes
Sacada com. churrasqueira
Cozinha

'

Sala de serviço
02 dormitórios
Banheiro

.

Acabamentos
Massa corrida
Roda-tero em gesso
Piso cerâmico
Tinta acrílica

Nova Brasilia
Edifício
06 pavimentos

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

Apartamento
Área Total de 174,00m2
01 sute e 02 dormitórios
Sacada grill
Sala com porcelanatto
Acabamento em çesso
Infra-estrutura para
ar condicionado tipo split

Ref 4604 • Czerniewicz - Ed. Quatro Ilhas -

Apto em constr. c/ 136,92m' • Suite - 2 dorm -

bwc - sala estar/jantar - coz • lav - gar
sacada c/ churr - R$168.000,OO - Entrega em

Agosto/2010

Ref 6333 - Amizade - Sobrado c/ 288.00m' -

suite c/ móveis embutidos: banheira - sacada -

2 donm - bwc - sala intima - -estarãareíra -

garagem - agua quente - piscina c/ aquecedor
area de festas - varanda - R$460.000,00

Ref 6289 - Amizade - Lot bella vista - sobrado
c/ 218.11m' - suâe master - suite c/ closet
suite - 2 sala de estar - sala jantar - lavabo -

despensa - coz - lav - gar p/ 2 carros: area de
festas c/ bwc - R$375.000,OO

Rei 6263 - Nereu Ramos - Lot demathé - Casa
Alv nova cf 89,50m' - 3 donm - bwc - sala

estar/Iv - copa - coz c/ móveis - lav .:. gar c/
churr - R$132.000,00

Ref 6326 - Vila Lalau - Casa Alv. c/ 153.72m' -

suíté - 2 dorm - bwc - sala estar/jantar - coz -

lav - despensa - gar - churr o toda com calçada
em volta - R$250.000,00

Ref 6367 - Guaramirim - Sobrado c/285.DOm'
- sutte o 2 dorm - sala estar/jantar/Iv o coz olav

o area de festas - R$350.000,OO
Ref 2087 o Schroeder o Terreno com 3 lotes de

450.00m' cada:R$28.000,OO cada

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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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.

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

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

• Financiamento Direto
com a Construtora.

Apto.
Tipo 0.1

3 dorrnitórlos
(1 suite)

Apto.
Tipo 0.2

.2 dorrnitónos
(1 suite)

HEXAGONA.
engenharia&construçóes

Construindo qualidade de vida

Agende uma Visita
pelo tone 47 3275-1447

Visite nosso site:

www.hexagonalengenharia.com.br

Imobiliária CRECI: 2716J 3274-8844

Sonho nve t PLANTÃO
(47) 9929-8265

(47) 9973-3581

.

Cód. 101 :.. Centro - Casa cl I Cód. 103 - Barra do Rio Cerro
, Suíte + 02 qtos, churrasqueira, I

- Sobrado cl 02 suítes + 02 I
: garagem p! 04 carros e demais! qtos, 03 salas, 02 bwc, cozinha'
! dependências. Contém ainda 01 L mobiliada, área de serv. área de I

edíc.ula com 04 peças.Aceita 1 festas e piscina, garagem pi 03 I! negociação por imóvel ou I carros. Aceita automóvel ou .

automóvel de menor valor. Valor I
.

-R$ 260.000,00 I
-�------ -----

_

-_ ...._--j"-"----- --- -

t

I
I
i morar em duas famílias. 05'

I qtos, 02 salas, 02 cozinhas, 02
� bwc, área de servo e garagem.

I Valor R$ 115.000,00.
::;:;;;;;;;';;';;;:-';;;;:;;';;;;;;:l:;;;iiiiiiíii

Cód. 130 - Ribeirão Cavalo -

Casa cl 04 qtos, sala, cozinha,
01 bwc, área de serv., e

garagem. Valor R$ 56.000,00

Cód. 116 - Jguá. Esquerdo -

Casa mista cl 02 qtos, sala
cozinha, 02 bwc, área de servo

Aceita financiamento bancário.
Valor R$ 95.000,00.

Cód. 131 - Três Rios do
Norte - Sobrado cl suíte +

02 qtos. todos cl sacada, 02
saías, cozinha, 02 bwc, área

de serv., área de festas cl
piscina, garagem. Valor R$

185,000,00.

Côd. 127 - Rio Manso.,. Linda
Chácara c/37,273m2, c/lagoa

e uma casa de madeira bem
simples. Valor R$ 70.000,00.

Casa mista com ófimo terreno.
02 qtos, sala, cozinha, 01 bwc,
área de serv., e garagem. Valor
R$ 60.000,00. Aceita carro até I

R$ 15.000,00.
- :

__

o

-'--'1': Çód. 142 - Ilha da ;,gUeiia ..,Te(renQ�m,
, iítima localização, edifioado com uma casa

'mista. Consulte-nos para maiores
í informações.

.

'Cód. 111.- Ami�ade - Tefreno plano..cI
,357,50m2. ValorR$58.000,OO.:

Cód. 124 - Ran - Terreno plano el345.m2,
� próx.. a ponte em construção, Valor R$
: 75.000,00.
� Cód. 133 � Ilha da Figueira - Terreno aitQ cf
,500m2, prõx. Ao parque aquáüco do

Belmee) TERRENO contendo tSI�dicato. ValorR$30.000,oo.

00 2 1
Coli. 1:t7 - Agua Verde - Tef/eno enfótima3 m (3x 23.05), contendo ,Iocalizac&o (rua sem salda local calmo}.

uma casa de alvenaria estilo meia f Prõx -, UNERJ. Valor RS 65.000,00.

água, com cozinha, 01 ouarto.üt r�i�:'ii:�e� Rau _ Terreno de esquina com
bwc, garagem pi 01 carro, mais í386m2, lôcalizMo prõx. à. ponte em

lavanderia e outro quarto em' i construção. Valor R$ 85,000,00

construção. Terreno plano e i Consulfe-nospa�ainlorma�õessobreoutros
.

., i lçrrenos nos bairros Rau" Jíluá. Esquerdo,
escriturado, prox. de rua asfattada .. iAmizlldeeemSchroedereBlumenau.

Cód. 122 - Rau - Casa cl 03

qtos, sala, cozinha, 01 bwc,
área de serv., garagem. Valor
R$ 85 000,00 a vista ou R$
45.000,00 + financiamento.

Cód. 136'· Guaramirim - Casa
na zona Rural. Terreno cl

1.580,00m2. 03 qtos, 02 salas,
cozinha, área de serv., varanda
e garagem pi 02 carros. Valor

R$ 60.000,00.

Cód. 135 - São Luiz - Casa
de madeira cl ótimo

acabamento. 02 qtos, sala e

cozinha conjugada, 01 bwc,
.

área de serv., e varanda. Valor
R$ 80.000,00.

Cód. 132 - Ilha da Figueira -

Casa'faltando reboco e pintura.
CI 02 qtos, sala, cozinha, 01

bwc, área de serv., e local
coberto pi carro. Valor

R$ 80.000,00.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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COMPRA • VEND� • ALUGA • ADMINISTRA SEU IMOVEL OU CONDOMINIO
Rua Barão do Rio Branco, 77 - SI 2 - Centro � Jaraguá do Sul.

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

'falecorn@ajelirnoveis_corn

.

Consulte nosso site:
.

www.ajelimoveis.com
IIUm lugar certo para

um bom negócio"
=:=:=:=:=�=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:�

Acesse outras opções em nosso novo site

INTERMEDIÁRIA DE IMÓVEIS LTDA. www;interimoveis.net.

.- Apartamento
contendo 2
dormitórios,
sala, cozinha,
lavanderia,
banheiro e

garagem. Rua
Guilherme
Weege - Ed,
Honduras'

VENDE: CENTRO - Apartamento 3 dormITórios (1
suite), sala estar/jantar, cozinha, área de serviço, bwc

social, sacada c/ churrasqueira e garagem, Possui piso
laminado em madeira, ótimo acabamento, Ed. Tulipa

VENDE: ILHA DA FIGUEIRA - Apartamento contendo 3
dormitórios (sendo 1 suite), sala, cozinha, lavanderia,

.

bwc social, sacada, churrasqueira e garagem,
Besldencla' Hilamar

.

VENDE: BAEPENDI- Casa em alvenaria, 3 dormitórios

(1 suite), e demais dependências, c/ área construfda de
190 m', em terreno de 370,50 m', Ótima localização,

próximo ao centro.

.. __ .. ,.-+-._...._ .. _.;_:..-_---

3371-2117

VENDE: VILA LENZI - Terreno de esquina cf área
total de 2.429,00 m2• Excelente localização - Rua
Venâncio da Silva Porto esq.· cf Rua Lourenço
Kanzler.
VENDE: SÃO LUIS - Casa alvenana, 04 dormitórios
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 cf piscina.
'

ALUGA -'CENTRO - Apart. 02 dormitórios, sala,
coz., lavand., bwc. Av. Marechal Deodoro da
Fonseca.
ALUGA - ÇENTRO - Apart. 03 dormitórios, sala,
cozinha, lavand. bwc social, sacada cf churrasq. e

garagem. Resid. Marina
ALUGA - CENTRO - Sala comercial cf área aprox. 70
rnz. Rua Reinaldo Hau, 86 - Ed. Mário Tavares (10
andar). Aluguel: R$ 350,00 '

ALUGA - CENTRO - Galpão industrial/comercial em

alvenaria cf área total502 m2• Rua Exp. Antônio
Carlos Ferreira, 697

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

www.imoveisemjaragua.com.br

Ref. 2261 - Casa 2 suites,
dorm., 3 BWC, gar. p/4 carros,
e casa dos fundos c/ 2 dorm.,

closet. Casa frente ótima p/
comércio, eíundos para

moradia.

CASAS/AI1ARTAMENTOS Re1.1831- Chico de Paula, 4 dorm., 2 bwc, 2 vagas de garagem R$ 245.000,00
ReI. 2451 - Casa - Estrada Nova - 2 dormitórios, 1 bwc, garagem R$ 68.000,00 ReI. 2341 - Apto - Bombinhas -1 suite, 1 dorrnltôrio, sacada c/chur., prédiO c/ piscina,
ReI. 2221- Vila Lenzi - 2 dormitórios, 1 bwc, garagem e demais dep. R$ 75.000,00 play ground, área de festas, elevador. R$ 250.000,00 - Aceita troca c/ imóvel em

ReI. 21 01 - Schroeder - semi acabada, 3 dormitórios, bwc, garagem R$ 79.000,00 Jaraguá.
ReI. 2452 - Casa - Estrada Nova - 3 dormitórios, 1 bwc, garagem R$ 80.000,00 Ref.2441 - Apto em Balneário Camboriú, COBERTURA, afta padrão, 4 suites, 1 dorm.,
ReI. 2211 - Casa de madeira - Jaraguá Esquerdo - 3 dormitórios, 2 saías, 1 bwc, dep. deemporegada, 4 vagas degaragem + espaço p/jetski e 1 moto, piscinaplivativae
garagem R$ 85.000,00

.

demaisdepenências. R$1.500.000,00 (errtradade R$500.000,00) e saldoem 72 vezes.

Re1.1401- BarraVelha -casa 5 dormit.demais depend. R$ 85.000,00 ReI. 2001-Apto- Vila Nova c/ 1 suíte, 2 dorrn., 1 vagade garagem R.$ 250.000,00
ReI. 2111 - Casa - Guaramirim - 4 dormitórios, 1 bwc, garagem R$ 85.000,00 ReI. 1511- Barra Velha- sobrado."altopadrão" R$ 260.000,00
ReI. 1671 - Vila Lalau - apto em construção, Residencial Vermont, com 2 Ref. 1911 -. Figueira' - suite, 3 dormitórios, 2 bwc, garagem 2 carros R$
dormitórios, sacada c/churrasquera, garagem, a partir R$l 05.000,00 270.000,00
ReI. 2421- Casa - Figueira - 2 dormitórios, bwc, garagem, R$ 95.000,00, Ref. 1521 _ Baependi _ sobrado alto padrão "interno inacabado" prox recr. Malisol
Ref. 1701 - Água Verde, 2 dormitórios, cozinha, bwc, lavanderia R$ 95.000,00 R$ 450.000,00

-

ReI. 2411 - Casa - Figueira - 3 dormitórios, bwc, garagem R$11 0.000,00 Ref. 2121 _ Área _ João Pessoa _ 7500m2 _ com uma casa com 3 dorm. R$
ReI. 2491 - Casa - Tifa Martins - 4 dormitórios, 1 bwc, garagem e demais

400.000,00
dependências - R$1: 0.000,00 Rel.281 _ Penha- casa alto padrão "frente p/ o mar" R$ 550.000,00Ref.2371-Casa-chlcodepaula-3dorm.,1bwc,1vagadegaragemR$110.000,00 R f 2561 V'I Le

.

3 d itó' 1 b d' d dê' R$
Ref. 2161- Figueira -_3 dormitÓlios: 1 bwc, garagem edemaisdep. R$110.000,00

1 �Ô.OOO,OO-
I a nZI - arm nos. we, garagelJl, emas epen ncias.

ReI. 1901 - Rau -1 suite, 1 dormitono, bwc, garagem p/ dais carros. R$.11 0.000,00
'TERRENO

ReI. 2302 - Apto - Nova Brasília - 1 suite c/sacada, 2 dormitórios, bwc, 1 vaga de ---

garagem, Entrega em setembro 2009 R$11 0.000,00 ReI. 774/775, Jar�gua Esquerdo -prox. arena - R$ 80.000,00
Ref. 2071 - Apto - Jaraguá Esquerdo - 1 Suite, 1 dorm., 1 vaga de garagem R$ Ref. 1731 - Jaragua Esquerdo R$ 50.000,00
117.000,00 ReI. 2472 - Terreno - Rau - 416m2 - R$ 50.000,00
Ref. 1091 - Casa 3 dorm. 2bwc, 2 salasportão eletr., piscina R$125.000,00 ReI. 1951 - Terreno - Chico de Paulo 392,00m2 R$ 55.000,00
ReI. 1241 - Vila Nova'- casa 130m2 madeira - R$130.000,00.· ReI. 2352 - Terreno -Jaraguá Esquerdo, 300m2 - R$ 55.000,00
ReI. 1661 - Centro - apto em construção, Residencial Aquarela, com 1 suite, 2 Rei.2181- Figueira-306,00m2- R$65.000,00
dormitórios, cozinha, garagem, sacada c/chur. c/119m'. R$ 145.000,00 Ref. 2461 - Terreno - Barra do Rio Cerro - 510m2, R$ 65.000,00
Ref. 1841 - Araquari - Sobrado com 3 cormítónos, 3 bwc R$140.000,00 ReI. 1252 - Chicode Paulo- 445.50m2 R$ 79.000,00
ReI. 1811 - Chico de Paula - Casa mista com 3 dormitólios, 2 salas, área defestas ReI. 852 -Ilhada Figueira-terreno 1300m' R$ 71.500,00
c/churrasqusira e piscina + 1 kitinet + area de 60m2 - oficina R$160.000,00 ReI. 1681 _ Ilha da Figueira _ 370.80m2 R$ 75.000,00
ReI. 2401 - Apto - Centro - Ed. Isabella - 1 SUite, 2 corrnnônos, 1 bwc, 1 vaga de ReI. 1532 _ Ilha da Figueira _ 503.30m2 R$ 90.000,00

����:�_�����g���o�e Paufa _ 3 dorm., garagem p/2 carros R$160.000,00
ReI. 2561 - Terreno - Vila Lenzi com casa de madeira - 634,50m2 R$11 0.000,00

ReI. 2581 - Casa - Vila Lenzi - 2 suites, 3 dormitórios, 2 bwc, demais ReI.2481-Terreno-VlIaLenzl-420m2-R$125.000,00

dependências, garagem R$160.000,00 ReI. 2351 - T�rreno-.Jaragua Esquerdo- 886m2 - R$175.000,00
ReI. 2321 -Apto -Centro· surte, 2 dorm., bwc, 1 vagade garagem. R$165.130,00 Ref. 1941- Vila LenZi 250.000m2 R$ 250.000,00
ReI. 831 - Vila Lenzi - 5 quartos, sala, copa, bwc, suite, chur., cozinha R$180.000,00 R�I. 2431 .,Area - Braçinho - 22.000m2 R$ 280.000,00
Ref. 1512 - Casa - Barra Velha - Sobrado C/ suile, 2 dorm., lavabo,'churrasqueira R$ SITIO/CHACARA
200.000,00 ReI. 861 - Molha/Massaranduba -260.000m' R$135.000,00
ReI. 2141 • Casa - Figueira· Sobrado C/ suite, 3 dorm., 2 vagas de garagem R$ ReI. 741 -. Rio da Luz - 2 casas c/72m', em alv., água corrente - 6.200m - R$
210.000,00 120.000,00
Ref.2231- Casa- Rio Molha -sute, 3 dorm., 2 BWC, demais dep. R$220.000,00 Ref .1141 - Garibalde - area de 5777m2 com casa R$ 220.000,00

I Ref. 1211 - Casa - Vila Lenzi - Suite, 2 dorm., chur R$ 250.000,00 - �mo para ponto Ref. 1741 - Garibaldi 75000m2 R$320.000,00
comercial. Ref. 663 - Massaranduba -7lagoas casas, area defesta238.000m'. R$ 600.000,00

Ref. 1831 - Casa - Chico d'e
Paula - 4 dormitólios, 2 bwc,

garagem, demais dep. Próximo
Igreja São Judas Tadeu. Terreno

de 350ôm2 R$ 245.000,00

ReI. 1911 - Figúeira - suite, 3
dormitólios, 2 bwc, copa,

cozinha, sala, garagem p/2
carros R$ 270.000,00
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·Ilhil da,FIglleira - fl sta Julia n0181 4- apto 02

dO[f)l" sá!a de estarbwc, Cal" e lavan,dena, Térreo. R$
600.0b sem valor de cDndDmínio

o' O'CORREIO DO POVO
•

FIM-DE-SEMANA.ll/12 DE OUTUBRO DE 2008 IMÓVEIS

RUA JORGE CZERNIEWICZ, N° 408, AO LADO no TEATRO DA SCAR

LOCAÇÃO

Resd. Orion, apartamento
lavandelta, sacada com

600,00 cond: +/- R$ 80,00

'REF 282 - Amilade - Rua José Brunner - Ed, Layane
Fernanda (Prédio verde de esquina, após posto de gasolina),
apto nO 303 - 01 surre, 02 dorm, sala, coz, bwc, lavand,

'��çad�com cl:lqrrasQ, Garagem .. R$ 670,00

REF 284 _;' Vila Nova --. Rua José Mamngoni - Ed.
Ipdeper 02 dormi,sala, COZ, bwc, lavand, sacada;

00, Condom�íodeaprox. R$10,00

-RuaJorge Czerniilwicz-sãiacomerciai
de estâêionamerrto,R$470,00

"

REF2B6-Centlo -TuffigMafhud, B�, {Rua do ArttrurMullérj sala

comercial sem acabãmento l'2Om'com 02 bwc,R$l ,500,00

REF 171 - Vila Lenzi - Rua Silvio Uller, 20 �

'casa alv. 02 dorm, sala, Cal, bwc, lavand, toda
murada, RS 560,00

�'l
REF 279 - Víla Nova - Rua Frederico Curt

Alberi0 Vasel - Resd. Orlan, apartamento com

dois qtlartos, sala, Cal" lavanderia, sacada com

churrasqueira � garag�ill, RS 600,00 cond, +/-'
R$ 80,00

REF 289 - CzerniewlcI - Rua Rio de J.nelro, sala camercial
120mz cóm sobreloja, 02 owe, 02 entradas com portão
eletrilnic,o, R$1.200,OO

REF 283 - Vila Nova - Rua 25 de julho - casa

de madeira com 03 dorm" sala, COl" bwc.
lavanderia e garagem, R$ 550,00

REF 286 - cemm- Tuffle Mafhud, 86, (Rua do
Arthur Muller) sala comercial sem acabamento

120m' com 02 bwc. RS i ,500,00
'REF 161- �uaramlrim - ptôxir110 portal de Jara,guá'WSul,:
coritõOOQ12, R$ 3.865,00

. .'

j
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COMPRA • ASSESSORIA EM PROJETOS E CONSTRUÇÕESVENDE FINANCIA LOTEIA ADMINISTRA• • • •

CONFIRA OUTROS IMÓVEIS EM NOSSO SITE!imobiliária

.com
QUATRO ANOS DE BONS NEGÓCIOS!

r
r
(")
N

U
W
a:::
o

Rua Prot'. Marina Frutuoso, 856 - Centro - Jaraguá do Sul- sc

(47) 3055-2400/8408-2400

Cenlro • Ed. Royal
Barg· Apto Cf
134,04m'· Suíte·
2 dormit· bwc c/
móveis· sala
estar(Jantar, coz.c/
móveis- lav.·
sacada- gar.
VENDA: RS
200,000,00 -

LOCAÇÃO: RS
1.500,00 +

condominio.

Tres Rios do Sul- Casa c/2BO,00m' •

suíte- 3 dormH.·· 2 bwc . sala- copa
cozinha- • 2 sacadas - área de servíco •

garagem pi 2 carros- piscina. Aceita
imóvel de menor valor na troca.

R$193.000,00.

W _I11III.. n..
Cenlro - RES. GRAN RAMA - Apto 100%

I novo cl 65,40m' c/2 dorm. - bwc social

1- sala de estar - cozo - área de serviço -

I
sacada cl chur. - i vaga de gar. - área de

'.festas - portão eletrônico. ENTREGA I

i JANEIRO/2010. PREÇOS A PARTIR DE IIRS 104.500,00. CONDIÇÕES OE COMPRA,

I FACILITADA. ___j

Barra do Rio Molha - RES.VICENZI

Apto 100% novo cf 5&,90m', C/ 2 dormit.
- bwc social - sala de estar - cozinha

área de serviço - sacada cl chur - 1 vaga
de gar. - área de testa - portão eletrônico.

ENTRAGA JANEIROf2010. PREÇOS A
PARTIR DE RS 81.900,00. CONDIÇÕES

DE COMPRA FACILITADA.

! Vila Nova· EDlF.RES.ESPARTAKUS· Apto
i 100% novo cl 155,00m' - suite hidro· bwc

• cozo . sata de estar/jantar conjugada·
sac. Grande· mezanino C/ churrasqueira •

bwc -Iav.• sac. Panorámíca- 2 vagas
garagem. R$ 650.000,00.

Schroeder· Terreno pronto para construir
• excelente localzaçào- totalmente plano.

R$ 31.000,00. Aceita propostas.

ReI. 10.581 • Cenlro • Casa de
madeira c! 3 oormn. - sala- cozinha

• bwç socar- garagem· área de
festas c, churrasqueira - fogão a

lenha. Toda legalizada. R$ 89.000,00

Ref. 10,583 - Schroeder - Casa de
alv. cf 2 dormit. - sala - cozinha-

bWG social- garagem cf
churrasqueira. R$115.000,OO. Pode

ser fmanciada.

Ref. 10.573 - Nereu Ramos - Casa
de alv. c/ 3 dormit. • bwc • sala

cozinha - despensa - bar - area de
serviço - area de festa c/ churrasq. e

bwc - garagem.RUA astatada. R$
138,000,00-..1&;,;;;;;;·-----

totalmente plano c/ 8.250,00 .

m' - C/ gatpáo pré moldado C/ :
150.00m' - mezanino e saláo :
pi deposno • guarita e portão

;

eletrônico - 01 salas térreo e

superior BWe social e privatiVo
- esquadrias de aluminio e

piso de concreto usinado PI
atto impacto e cerâmico de
porcelanato e acabamento de
primeira C/ inlra estrura pi
montar qúatquer tipo de
fábrica C/ entrada
independente PI carregar e

descarregar mercadoria.
R$ 1.300.000,00.

Ref. 10,577 - Tres Rios do Sul -

Casa cl suite - 2 donnit. -. bwc
social - sala de 1V - cozmha
mobiliada - area de serviço -

garagem - toda murada Podendo
ser financiada. RS 240,000,00.

ReI. 30.512 • Jaragua 99 - Tel -eno

residencial c! 460,15m2. Pronto pi
construir. R$ 35.000,00

ReI. 10.602 - Vila Lenzi - Casa c/2
donnlt. - sala - cozinha - bwc -

área de serviço. R 7.0,000,00

Rol, 10,600 - Agua Verde - Casa C/
e dormit • 2 cozrnas- 2 cepas -

bwc • area de serviço - cnurrasq.•

garagem p: 4 carros. Próximo a

Unerj. R$ 265.000,00

Rel.10.603 • NEREU RAMOS - Casa
de alv. CI 3 dormit - saía- cozinha
bwc • area de serviço· garagem. RS

41.000,00,

ReI.10,594· Chico de P li asa

de alv. cl 3 dormi!. • sala copa
cozinha- 2 bwc - area de serviçc

garagem p/3 carros. R$135,OOO,OO
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EM BREVE:
at (Cond. Fechado)

"(próx."$,ElY Auroral
dás, Joãp Pêssoa

FINANCIAMENTOS

C,·,,111JA:H _.AiM
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Facilitamos seu crédito junto a

CAIXA. Regularizamos seu

lmóvelpara financiamento.

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

Cód.0159 - Casa Alv. Figueira
cf 150m' possuindo 3

dormitórios, área de festas, Cód.014-1 - Casa mista(2
cozinha ampla, piso cerâmico, pisos) Figueira cf 4

etc ... R$ 120.000,00 . dormitórios. R$ 100.000,00

Cód.0170- Galpão em

Massaranduba cf área de
900m'. R$ 70.000,00

ó
,_
,_
.,...
'"
CI www.dejaimoveis.com.brldejaimoveis@netuno.com.br

l
.

eafizcuulo. �eu �0lÚl8
Fone/Fax 47" 3275 ...2990

REF. 34 - TRÊS RIOS
DO SUL- SOBRADO

1 SUiTE, 3 aTOS.
SALA, 2 MEZANINOS,

2 SACADAS, LAV.,
COZ., BWC SOCIAL,

DISPENSA, BANH.

GAR. 2 CARROS,
PISCINA -

R$180.000,00

REF.l00B
AMIZADE-2 CASAS

NOMESMO
TERRENO CASA-l

C/2 aUARTOS
SALA,COZ.,BWC,

LAV.,GAR. CASA -CI

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

QUARTOS. SALA 2 AMB.
COM SACADA CHUR..

COZINHA, ewe, ÁREA DE

SERV, ELEVADOR, OPCIONAL
2' VAGA GARAGEM

R$147.435.08 - ENTRADA

20% + 40 PARCELAS
CORRIGIDAS PELA

VARIAÇÃO POSIT.CUB

PLANTÃO
9187-1112 I 9187-1114
9173-5472 I 83-2900

REF 157 - CENTRO
- APTO CI 1 SUíTE
CI CLOSET MOB .. 2
DORM., SALA PI 2
AMBIENTES,
SACADA, CHUR.,
COZo MOB., BWC
SOCIAL, ÁREA DE

SERV., GARAGEM.
ELEVADOR,
PISCINA, 167M2.
R$260.000,00

REF.17l-APTO.NOVO
C/suiTE+l 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

BARRA RIO GERRO
- TERRENO
RESIDENCIAL OU
COMERCIAL EM
RUA ASFALTAOA
MEDINDO 27,OOM
X 18.S0M =

/
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IMÓVEIS

Yachiyo 91
Ivan 91e1
Alexandra
Ivo 9948-

• Prédio com sistema de

captação de

água de chuva pi uso de
condomínio
e aptos;
• Aptos com 2 e 3 qtos
· Bicicletário;
• Guarita pf uma melhor

segurança;
7· Portas e porteiros
�. eletrônicos

;:�....

Res. Dona Alvina
cod:00076,001 .

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

quartos(com ou

sem suíte).
lavanderia, bwc
social A partir
R$100,000.00

Res. Champagnal
cod:00017.020 À
partir de
160.000.00
Prédio cf 3 aptos
por andar. elevador.
área de lazer cf
piscina Playground
e churrasqueira.
central de gás,
Apartamentos Sala
cf 2 ambientes,
cozinha integrada.
lavanderia. sacada
cf churrasqueira,
suite cf sacada +

2 quartos

Res. Dom Pedro
BL,2
cod:0010l.001
Apartamentos 1
suíte + 1 donn" ou

2 dorm" sala
cf dois ambientes,
bwc social, duas
sacadas por apto,
sendo 1 com

churrasqueira,
Apartamentos a

partir de
RS 100,000.00
Apartamentos para
alugue!. a partir de

R$ 600.00

Res. Renoir - Cód,00015,015
Duplex Máster com area lotai de 314m'. 4 qtos sendo 2 suites. 2 bwc

social, salào de jogas, terraço com churrasqueira.
OFERTA: Cozinha e área de serviço mobiliada. R$ 269, 900,00

Alessio Berri CÓd, 00063.001 - Suite cf
closet + 2 qtos cf sacada. Sala cf 2
ambientes. Cozinha. área de serviço.

Área de festas externa cf churrasqueira
+ duas vagas de garagem

AT: 2801lll• AU: 226m', R$375.000.00
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REF042 - Corticeirinha - Casa Alv. cf
3 quartos, sala, copa/cozinha, bwc,

lavanderia, garagem, varanda.

R$ 70.000,00

REF040 - João Pessoa - Casa alv.

cf 2 quartos, sala, cozinha,
lavanderia, toda murada,
legalizada. R$ 67.000,00

REF028 - Ilha da Figueira - Casa cf 4

quartos, 2 bwcs, sala, copa, cozinha,
despensa, garagem pf2 carros,piso

cerâmico. R$ 165.000,00

REF003 - Vila Rau - Sobrado cf suíte
mob. + 2 quartos, sala de estar, tv e

jantar, copa/cozinha mob., garagem
pf 4 carros, amplo jardim.

R$ 500.000,00

REF018 - Nereu Ramos - Casa com

3 qtos (1 suíte), sala, copa/cozinha,
garagem, chur., 3 bwc s, lavanderia,

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

REF 036 • Rio Molha - Área cf
167.000m2 cf casa alv. cf suite
+ 2 quartos, sala 2 ambientes,
copa/cozinha, área de serviço.

R$ 250.000,00

m O CORREIO DO POVO
1&,1 FIM-DE-SEMANA. 11/12 DE OUTUBRO DE 2008 IMÓVEIS

REF001 - Ed. Carvalho - Apto cf 3

qtos (1 suíte), sala 2 ambientes,
sacada, cozinha mobiliada, dep.

completa, garagem.

REF045 - Barra do Rio Cerro - Casa
cf 3 quartos, 2 bwcs, 2 sala, cozinha

mob., despensa, área de festa cf
fogão à lenha, amplas varandas,

árvores frutíferas. R$ 240.000,00

t
t

�:�
REF 030 - Czerniewicz - Casa com 1

suite + 3 quartos, 2 salas,
copa/cozinha, área cejestas, serviço.
Local. privilegiada, cf 327m2 de área

constr. CONSULTE-NOS!

REF020 - Amizade - Casa alv. cf 3

quartos, sala tv, escritório, cozinha,
lavanderia, garagem, toda murada,

legalizada. R$ 120.000,00

...
41

REF061 - Barra - Casa Alv. cf 5

quartos (closet), 2 bwcs, cozinha,
área de festa, lavanderia, 2 vagas de

garagem. R$ 240.000,00

Halls
imóveis

CRECI1.105.J

EM GUARA VlIR

:'�one/Fax (47) 3373�2135'
. .

.
.

,I !lua 28 de Agosto, J 445
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REF008 LANÇAMENTQ PRÓXIMO A
ARENA - Aptos cf 2 e 3 quartos cf
sacada na suíte, sacada cf cbur e

demais dep. A partir de R$ 95.000,00
(entrada + parcelas a combinar).

Localização: Rua Copacabana
(Próximo ao Colégio Alberto
Bauer) BairrGCzerniewicz.-

. Jaraguá do Sul / SC

REF056 - Itacolumi II - Lotes
a partir de R$ 75.600,00 -

Loteamento Nobre, excelente

localização, 100%
residencial. Consulte opções.

REF012 - Ilha da Figueira -

.

Área de 2500m2 com 1 casa
1------------'

mista de 3 qtos, sala,
cozinha, bwc, lagoa de peixe.

�R$ 100.000,00

REF009 • Vila Nova· 542,4m2 cf
casa de madeira, plano, excelente

loe. para prédio ou residência de alto

padrão. R$ 160.000,00.

REF054 - Champs Elysses -

Lotes a partir de R$
92.650,00 - Loteamento

nobre, residencial, consulte
opções.

REF041 - LQte em Corupá,
plano, escriturado, 20 x 30

(600m2). R$ 30.000,00

REF005 - Vila Rau -terreno
de esquina cf 432m2 - R$

85.000,00

REF047 - Água Verde -

Terreno plano tudo murado cf
600m2. ,R$ 1 OO.OOO�OO. REF024 - Vila Rau - Lote cf 3500m2

- Próx. a UNERJ - R$ 350.000,00
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-

.... .:Lo

COMPRA $ VENDA � ALUGUEL M ADMINISTRA ÃO � ASSESSORiA EM FINANCIAMENTO

CREC12113..J

PLANTÃO VINDAS 9977-4652 - 9977-4654
PLANTÃO ALUGUEI. 9977-9337

, Atendimento 8MO às 1 30 às 181106
Aos sábados: 8h30 s 1211

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

<,
"

180m' aprox • 4

dormitórios, 3
banheiros, garagem,
oficina e demais
dependências. Terreno
com 343,75m2 (13,75
x 25,00)

churrasqueira, garagem.
Casa com 128,65m2 e

terreno com 312.50m2.
Valor: 230,000.00
(aceita imóvel de menor

valor)

O$39llatfa dó R(o
Cerro. RS 2a9.000',00
(eslu'da proposta de'

,

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

serviço. despensa,
lavabo, lavandena,
aouec. elétrico, ar cond.,
semi mob., grades, 2

garagens cl porta
autom., Churrasqueira.

750m'. R$

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

REF. 0856 . Agua Verde -15x30 total de

450ml- R$130,000.00 (Negociável).
0862 - Terreno': Rau - R$150.000,00

Apto SAINT MORITZ, na 25
de Julho, c/160,Om2.
suite, 2 dormitórios, sala,
copa, cozinha, area de

serviço, sacada com

churrasqueira, 2 garagens.
Condominia com salâo de
testa, gás centrai.

Centerérlo- 3 dorm.. R$850,00
Jaraguá Esquerdo 3 dorm - R$1.300,OO
Rall. Apto. 1 dorm. R$ 530,00
Vila Lenzi Apto. 2 dorm. R$ 700,00
NovaBlâsília. Quitinete 1 dorm. R$250,00
Apto Vila Nova- 2 dorm.' R$ 620,00
Três Rios do Norte 510m2···· R$ 3.200,QO
Três Rios do Norte 51 Om' - R$ 3.200,00

-t--- ------.;------------I-.,..,...----.....:...:..:..:�.:.::.:..--.J Três p,josdo Norte 340m' -R$2.000,00
Três Rios do Norte 300m' - R$1.200.00
Três Riosdo Norte 1.360m'- R$ 7.500,00
Sala Comercial Centro - R$ 550,00
NereuRamos.Salacomercial70m'.R$600,00
Centro. Sala comerciaI32m'. R$ 400,00
Centro Guaramirim. Sala comercial
52m'. R$ 330,00
Centro. Sala comercial. R$ 2.200,00
Vila Lalau - 2 dorm. R$830,00
Amizade - 3 dorm. R$ 780,00

4--.....---------1------------1 Barrado RioCerro-2dorm. R$ 460,00
Vila Lenzi - 2dorm. R$1.500,00
Amizade - 3 dorm. R$ 750,00
Jaraguá Esquerdo- 3 dorm. R$ 650,80
Rau - 3 dorm. R$ 660,00
NovaBlâsflia-2suítes, 2dorm. R$2.000,00
Ilha da Figueira· Apto 2 dorm. R$ �50,00
Rau -Apto. 2 dorm. R$ 550,00
Vila Nova -Apto 2 dorm. R$ 650,00
São luis- Apl0 3 dorm. R$S60,00
Sala comercial com 240m2 • Barra Rio
Molha - R$ 2.500,00
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5001 - IMÓVEL COM EXCELENTE LOCALlZACÃO ( pRóx. PREFEITURA I.
TERRENO + GALPÃO + CASA DE ALV. Terreno cl 2026,80m2 ** Galpão cl
668m2 ** Casa Alv. cl 120m2. Agende sua visita com um de nossos corretores e

conheça esta ótima opção para estabelecer sua empresa. Consulte-nos!

TERRENOS
2001 - CEtlTIll! cl 1122m' (42,20m. de frente).
R$1.100.000,00
2002 • CENTRO - PRÓX. AABB cl 940m'
(acidentado. cl 20,20m. de frente). R$1 05 mil
2007 - CENTRO - PRÓX. STÚDIO FM c/1680m'
(30m d.e frente). RS1.60_D.000,00
2052· AGUA VERDE - PROX. UNERJ cl 11.144,78m'
(e! 48m. defrentep/aBR). RS950mil
2053· ÁGUA VERDE el 621 Om' (com 89 metros

defrente). R$560mil
2056· AGUA VERDE (parte alta) cl 450m2. R$
75mil
2075 • AMIZADE - RES. ITACOLUMI cl 350m;.
R$ 75.600,00

_ • _

2076 - AMIZADE - LOT. SAO CRISTOVAO II cl
318,50m'. R$ 68 mil
2108 - BARRA - RUA PRINCIPAL cl 4000m'. R$
700mil
2140 - BARRA DO RIO MOLHA - LOGO APÓS A
PREFEITURA· Terreno cl 2026,80m' + Galpão
Alv. el 668m' + Casa de Alvenaria cl aprox.
120m'. R$1.150.000,00
2161 - CZERNIEWICZ el 1126M' (acidentado).
RS95mil
2162· CZERNIEWICZ cl 386,25m'. R$ 48 mil
2196 -ILHA DA FIGUEIRA el 1 057m'. R$ 80 mil
2220 • JARAGUA 99 - RES. TRENTINO el 510m2.
R$ 74 mil - de frente para Rua Principal (com
possibilidade de adquirir os lotes ao lado e nos

fundos, para uma área maior). _

2006 - TERRENO CENTRAL (SERVIDAO) CI
789,90M'. R$190.000,00
2225 - lERRENO -INICIO JARAGUÁ ESQUERDO -

EXCELENlE LOCAUZAÇAO CI AREA DE 2.652M'.
R$180.000,00
2241 - NEREtl_RAMOS - Lot. Demathe - a partir
de R$ 38.000,00
2220 - BARRAiJGUÁ 99-RES, TRENTINO - el
522m'. RS 55 mil
2247· RAU/PRÓX,'UNERJ cl 391 ,SOm' ( 18 x

21,75). R$ 80 mil
2296· MOLHAiPRÓX. PREFEITURA e/450m'.
R$118mil
2381 - VIEIRAS el 9.592,50m' (75x 128,30). R$
580mil
PRAIAS
2437· TERRENO CI 454,55M2 (15,50 X 21 ,50) -

LOT. RADUN - BARRA VELHA. RS 38.000,00
2438 - PRAIA ITAJUBA - LOT. SEREIA DO MAR -

750mts do mar. Terreno el 15,90 x 19. Entrada de
R$ 2.000;00 + 60 parcelas

LOCAÇÃO
CASAS

600 - CENTRO cl 1 suite + 2 qtos. RS1.215,00
602 - SÃO Luis e! 2 sutes + 1 qto. R$1.615,00
605 - CENTRO cl 3 qtos. R$ 1.600,00
606 - RIO CERRO c/ 2 suites + 2 qtos. R$ 2.855,00
607 - CENTRO e! 1 suite + 2 qtos. R$ 1.505,00
608 - AMIZADE c/3 qtos, R$ 575,00
609 - SÃO JOÃO el 3 quartos. R$ 605,00
617 - RAU cl 2 quartos. R$ 555,00
618 - CHICO DE PAULO cl 1 qto. R$ 325,00
619 • AMIZADE el suite + 2 qtos. R$ 840,00
620 - CENlENÁRID c/ 1 suite + 3 qtos. R$ 755,00
621 • AMIZADE cl 3 qtos. R$ 905,00
623 - JARAGUÁ ESQUERDO c/ 2 qtos. R$ 680,00
624 - VILA NOVA el 2 qtos. R$ 555,00
627 - CENTRO cl 5 quartos. R$ 6.000,00
APARTAMENTOS

632 - VILA NOVA - c/ Suite + 2 quartos. R$ 805,00
633· VILA NOVA - cl 1 quarto. R$ 275,00
639.- JGUA ESQUERDO· APTO NOVO - cl 1
suíte + 1 qto. R$ 595,00
645 - ESTRADA NOVA - cl 1 quarto. R$195,00
647 - JARAGUA ESQUERDO - Suite + 2
quartos. R$ 705,00
650 - ESTRADA NOVA - cl 1 quarto. R$ 215,00
651 - NEREU RAMOS - 2 quartos. R$ 430,00
655 - ÁGUA VERDE - 3 quartos. R$ 505,00
656· CENTRO - e! 1 suite + 1 quarto. R$ 605,00
662 • NOVA BRAStllA - 2 quartos. R$ 490,00
666 - VtLA NOVA - 3 quartos. R$ 670,00
667 - CENTRO - 3 quartos. R$ 605,00
683· ESTRADA NOVA -1 quarto. R$ 205,00
684 • CENTENARIO - 2 quartos. R$ 485,00
688 - BARRA DO RIO CERRO - 2 quartos. R$ 455,00
693 - AMIZADE - 2 quartos. R$ 500,00
696 - ILHA DA FIGUEIRA c/ 2 quartos. R$ 425,00
702 - ESTRADA NOVA - 1 quarto. R$195,00
705 - VILA LENZI - 2 suites mobiliadas + 2
quartos. R$ 1.300,00
715 - NEREU RAMOS - cl 1 quarto R$ 335,00
719 - CENTRO - cl 2 quartos. R$ 515,00
721 - CENTRO - cl 3 quartos. R$1.310,00
725· VILA NOVA - cl 3 quartos. R$ 555,00
SALAS COMERCIAIS
802 - CENTRO - com aprox. 70m'. R$ 1.700,00
803 - CENTRO - R$ 375,00

'

804 - CZERNIEWICZ - cl área 30m'. R$ 560,00
805 - CENTRO - com aprox. 70m'. R$ 355,00
806 - VILA NOVA· R$ 705,00
807 - JARAGUÁ ESQUERDO - com aprox.
100m'. R$ 985,00
810 - BARRA DO RID CERRO - com aprox.
33m' (do meio) R$ 205,00
811 • VILA RAU - com aprox. 70m'. R$ 355,00
812 -IUHA DA RGU8RA - oom apIlK 4fuJ'. R$ 420,00
813 -.wwJUÁESOIBIlO-c/ iljIDl9Jn2. R$ 5(l),00
816 - CENTRO - com aprox. 75 m2. R$ 1.215,00
817· GUARAMIRIM - com aprox. 70m'. R$ 525,00
822 - CENTRO - com aprox. SOm'. R$ 405,00
823 - BARRA DO RIO CERRO' com aprox.
160m'. R$ 1,205,00
824 - CENTRO - R$ 905,00
827 - CENTRO - com 150 m'. R$1.705,BO
828 • CENTRO - R$ 505,00
829 - CENTRO - R$ 895,00
830 - CENTRO - R$ 760,00
833 - CENTRO, R$ 3.500,00
835 - CENTRO - com 97,42m'. R$ 2.500,00
840 - CENTRO, R$ 385,00
841 - CENTRO. R$ 485,00
843 - CENTRO - com 180m'. R$ 1.655,00
844· CENTRO - com 100m'. R$ 3.515,00
852· BARRA DO RIO CERRO - c/-45Om'. R$ 4.515,00
874 - CENTRO - cl 100 m'. R$ 3.000,00

.GALPÕES
883 - CENTRO - c/700m', R$ 3.505,00
B84 - BARRA DO RIO CERRO - c/ SOm'. R$ 1.205,00
885 - CENTRO - cl 212m'. R$ 2.005,00
891 - CENTRO· R$ 9.500,00

.

892 - CORupA - cl 2.800m'. R$ 2.805,00
894 ·ILHA DA FIGUEIRA - e! 400m'. R$ 2.505,00
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Breve estaremos fazendo parte da história de Jaraguá do Sul.

Aguarde!

IMÓVEIS

SIGA
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C91LIARIA
CRECI: 572-J

PLANTA0: GLEDSON 8843·57511 ONDINA 9137·4292

www.jardimjaragua.coln.br

IMÓVEIS --------�----
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3055.0707 HORÁRIODEATENDIMENTO
SEGUNDA A SEXTA: 8h3íl às 121l e

13h30 às 19h • SÁBADOS: llh3il às Uh3275.3300 •

lliNDIM£IlTO

Ref. TBB - Residencial VICENZI, 01 torrs, apartamentos
com 02 dorm. e 01 apartamento com 03 dorm. , sacada

com churrasqueira, O 1 vaga de garagem. Entrada +

parcelamento direto.

L-4:��
I ""-"'_ f

.

If .

�u ,.,VILA
�OVA

Otima Localização
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IMÓVEIS------------

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

Compra, Vende, Avalia, Aluga, Administra

Casa, Lote, Apartamento, Chácara.

-

IIVIC»"EIS (47) 3275-1133 I PLANTÃO 9658-5584

Ret. 219. 1 ..

.�

. PRÓXIMO A COBERTURA
MORADA DA·

ARENA - ED .

.

INFERia .

SERRA - PISO
SALA COlINR. 02 QUARTOs

LAVANDERIA tA, BANHEIRO'
CHURR SACADA COM

. SUPERIOR����EIRA. PISO
GLOSET SÂLA

' UITE GaM
, ,E SAGADA

R$267. 000, 00.'
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IMÓVEIS

TERRAPLENAGEM
Caminhão e retroescavadeira

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

..ã ..

'-�_�,_r'
���

Juliana Majcher Santos
Protocolo 2008.24.02.00676

Jaéser Santos
Creci 14080

Corretores de Imóveis

juJianamajcher@terra.com.br

I Terreno a 1 km do centro com 750m2 -Baepenci Linda vista da

L-__ cidade. Consulte condições. o_..L
Lote na Loteamento Beira Rio com 325,50m' . Três Rios do Sul.

R$ 49.800,00 - Ac_eita financiamento
Imóvel no São Luis com 2 pavimentos: 1 sala comercial, 3

aptos, vagas de garagem. ACEITA TROCA. I
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.

I Localização: Czerniewicz. R$ 150.000,00

Condomínio Jardim das Flores
Porque sua família merece morar bemr

Consulte o plantão de vendas e

Faça gratuitamente a simulação de crédito

FONES: 3370-5960 ou 9909-7282
Casa - 3 quartos

w
.

Aprovamos seu crédito junto a Caixa, sem- nenhum custo adicional!
Condomínio Jardim das'Flores: Rua 947, (acesso pela Rua Jéferson Machado)

Bairro Estrada Nova Jaraguá do Sul
,=-------------------------------------------------------------------���------------------�--------=------�
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,

RESPONDA RAPIDO!

QUEM ENTREGOU
,

. MAIS UM EDIFICIO COM
7 ANDARES NO CENTRO

. ,

DE JARAGUA DO SUL?
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IMÓVEIS
A Chave do Melhor

Negócio, agora também
em Jaraguá do Sul!

9925-2801

438- B. ESCOLINHA
TERRENO Cf 8.810.66m2.

De frente pi BR em

Guaramirim.

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

R$ 120.000,00.

APTO prdx. a mal,vee, cf 02 dom!; salâ; cez; bwc e

sacada'cf churmsquaird. 530,00 jlncluso fuxa de

cond);
GA$A no Bil�pendi ci 04 dorm, sendo m .suíte;
02"salas; coz: 02 owe; dep. emprêgada; garagem;
área defestas é/plscina e chwasq. 1.500,00.
APTOr\áVilaLenzl c/Oldoml, 380.00.
CASA no Centenário ci02 Calm, 450,iJO.

,

GALPÀO cj 3.50001' ne'João Passoa 01 \)4 bwe;
escrilçno G/. 100m': 05 entradas p/ carreta;

i �latat��a picargae desca�aQl8 de pé direito.

0768 - TERRENO Cf projeto pronto pi construir
no bairro Amizade, rua asfaltada. Valor:

70,000.00. Aceita-se proposta.

0520 - CHICO DE PAULA:
TERRENO Cf 950m2• Valor:

130.000,00.

440- TERRENO cl 288m' no bairro Zimbras em

Bombinhas! Porto belo, á 200mts da prata.
Valor: 50.000,00. Aceita proposta.
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ai O CORREIO DO POVO
FIM-DE-SEMANA, 11/12 DE OUTUBRO DE 2008 IMÓVEIS--------�-----

pra • V nde • ministra •

Tel: 3055 0070
Anderson 9651-9028 I Deleon 8405-6125 Ilison 9142-4641

End: Rua Reinoldo Rau, 276 - Centro, Jaraguá do Sul

Ref 2055 - Apartamento, Piçarras, 200 m' ,

RS 340,000,00 - Cobertura dup. ' Parte
íntenor: sala de estar I jantar cl sacada,

cozinha, área de serv, 3 dormitórios � sendo
1 suite, Parte superíor.t suíte, salão coberto

cl chur, área desc. com vista pi o mar,

- Ref 6026 - Terreno - São Luis -

325 m' - RS 58,000,00,
- Ref 6020 - Terreno - Amizade -

350 m' - R$42,000,00,
- Ref 6028 - Terreno - Água Verde
-756m'-R$95,000.00,
- Ref 6030 - Terreno - Ilha da

Figueira - Rua Rinaldo Bago -

1,161 m' - R$ 400,000,00 - Area
Comercial, Excelente
oportunidade!
- Ref 6046 - Terreno - Barra do Rio

______-.----.....- ....."""'_ �_-........................�_.........._...... .....111 Cerro-405m'-R$250,000,00,
- Ref 6048 - Terreno - Ilha da
Figueira - 22,774,38 m' - RS
2,300,000,00 - Terreno
Comercial eí ou industrial.
- 6052 - Terreno - Barra do Rio
Cerro - 339,29 m' - R$ 52,000,00
- 303,38 ni' - RS 46,000,00 -

333.48 m'-R$55,000,00
6054 - Terreno - Czerniewicz -

1 ,037.40m'- R$ 330,000,00
6054 - Terreno - Czerniewicz -

1,037.40 in'- R$ 340,000,00
6056 - Terreno - Ilha da Figueira -

337.50m' - R$ 78,000,00
6057 - Terreno -Ilha da Figueira -

618,87m'- R$98,000,00
6058 - Terreno - Jaraguá 99 -

402.75 m' - R$ 50,000,00
6062 - Terreno - Nereu Ramos -

337,50m' - R$ 40,000,00, Terreno
- Lotearnento Residencial Dername.

6061 - Terreno - Schroeder -

892,00 m' - R$ 149,000,00 -

Terreno central, topografia
plana, frente para rua principal.
6060 - Terreno - Centro -

2,355 63 m' - RS 850,000,00 -

Terreno ns área central.

6063 - Terreno -Ilha da Figueira -

4,820,70 m' - RS 290,000,00 -

Terreno localizado na principal -

50 metros do Salão Vitória,

6059 - Terreno - Amizade -

460,�0 m' - R$ 35,000,00,

6064 - Terreno .: Amizade -

480,00 m' - R$ 45,000,00
6063 - Terreno -Ilha da Figueira-
4,820.70 m' - R$ 290,00n.oO -

Terreno localizado na principal -

50 metros do Salão Vitória,1091 - Casa - Centro - 265m2-

Localização previlegiada, cl
otrna vista panoramica, cf.

terreno área total de 1,750,00,
Parte Sup: escritório, sala estar 1
.jantat bwc, coz, 03 qtos, suite,
Parte Inf: qto empregada, área de

serviço, churrasqueira,

1096 - Casa- Vieiras - 124,00
m' - R$140,000,00 - 04 qtos,

sala, copa, cozinha, área de

serviço, churrasqueira,
garagem,

1079 - Casa - Ilha da Figueira -

182 m2 - 03 qtos, bwc, sala,
cozinha, escritório, garagem

para 03 carros, piscina,
churrasqueira, R$ 225,000,00

1100 - Casa - Tres Rios do Sul
- 83m' - R$ 98,000,00 - casa

mista com madeira pré
fabricada Grapia, com 01 suite,

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

1082 - Casa - Amizade - 220 m2
- R$ 225,000,00 - sala - 02

ambientes, cozinha,
churrasqueira, 02 qtos, 01 suíte,

bwc, edicula, despensa,
garagem para 02 carros,

1093 - Casa - Vila Lenzi -

159m' - R$ 125,000,00 - 01
suíte, 02 qtos, sala, cozinha,

área de serviço, garagem, bwc,
área de festas"

Ref 1 056 - Casa - Jaraçuá
Esquerdo - 139,66 m2 - R$

165,000,00 - Contendo 01 suíte
com hidro, 02 quartos, sala,

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

infantil, garagem,

1097 - Casa - Tifa Martins -

280.00 m2 - R$ 276,000.00 -

04 qtos, 02 bwc, 02 salas,
sacada, cozinha, copa, área de

serviço, garagem para 02
carros, área de festas,

�
1099 - Casa - Nova Brasilia - 1104 - Casa - Água Verde -

1087 - Casa - Chico de Paula - 260,00 m' - R$170,000,00 - 73,29 m' - R$190,000,00 - 01
1083 - Casa - Amizade - 115 127 m'- R$ 189,000,00 _ 01 Parte inferior: sala, cozinha, copa, qto, sala, cozinha,

, Ref 6029 - Terreno - Jaraçuám' - R$ 169,000,00 - 01 suíte, suíte, 02 qtos. sala, copa, qto, bwc. Parte superior: 01 surre, churrasqueira, área de serviço, Esquerdo _ 31,000 m' _ area
02 qtos, sala, copa, cozinha, cozinha, garagem para 02 02 qtos, sala, bwc, garagem p/02 Com planta aprovada para nobre para condominia fechado,

garagempara02c_a_rr_os", �__�-c�a�o�s�,� c_a_rro_s_,_Ed_ic_u_la.,t_e_rra�ç_o_,----_.e-d-ifi_Ca�ç_ão�de--m-ai�s-1�16���',__��������������������� ���,�� _d� c_en�tr-o_es_p_or_tiv�O�'__-d

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



O CORREIO DO POVO Ft1fiM-Df-SEMANA,11/12 DE OUTUBRO DE 2008IMÓVEIS
Corretor de Imóveis

• CENTRO - APTO. MOBILIADO 1 QUARTO E
DEP. GAR 85 MIL
• CENTRO - APTO. 1 SUITE 2 QUARTOS
NEGOCIAVEIS
• CENTRO - SALA COMERCIAL 45 M2 COM
MESANINO NEG.
• PRDX. - CENTRO - CASA 1 SUITE 2 QUARTOS
NEGOCIAVEIS
• FIGUEIRA - CASA 2 QUARTOS MISTA PROX.
HOMAGO RS 66 MIL
• FIGUEIRA-ÁREA DE 50.000 M2 NEGOCIAVEIS
• OURO VERDE - CASA SUITE E 2 QUARTOS
LINDA R$ 85.00"0.00
• RAU - CASA NOVA 1 SUITE E 2 QUARTOS
GAR. CHUR. R$150 MIL- CEF
• RAU - APTO 2 QUARTOS DEMAIS DER LINDO
GAR. RS 80 MIL
• RAU - CASA ALV. 3 QUARTOS R$ 90 MIL
• SANTA LUZIA - CHACRINHA COM AGUA BOA E
LAGOA 60002, R$ 55 MIL
• SANTA LUZIA - CHACRA, CASA, GALPÃO,
CACHOEIRA 11 O MIL NEG. PARCo

• AMIZADE - TERRENO COL.
RS 20.000,00 SEM ESCR.
• AMIZADE - TERRENO 320 M2 ESCRITURA RS
45.000,00
• VILA NOVA - APTO. MOBILIADO COM 3
QUARTOS R$130.000,00.
• VILA NOVA - TERRENO 400 M2 PROX. PMJS
RS100.000,00
• VILA NOVA - TERRENO 600M2 ALTO R$
55.000,00
• VILA LALAU � SOBRADO 2 SUITES 2 QUARTOS
NEGOCIAVEIS
• VILA LENZI - CASA 2 QUARTOS PROX. WEG.I
RS10()MILCEf
• AGUA VERDE - TERRENOS 400 M2
ESCRITURA R$ 50.000,00
• AGUA VERDE - TERRENO 600M2 COMERCIAL
RS 60.000,00
• AGUA VERDE - TERRENO 1000,00M2 R$
105 000,00
• BAEPENDI - CASA 1 SUITE 2 QUARTOS
PISCINA R$ 250 MIL NEG.

Foto 007 • Casa nova no Rau
CEF R$150 mil

FINANCIAMENTOS
FACILIT.

SEU CR'
JUNTO A

• AQUISiÇÃO DE TERRENO + COtlSTRUÇÁO
• lOTEAMENTO PRÓPRIO' CASAS PRONTAS

b @�:�I�auiP£�dlJn����o;ÊQm;é,r
........[OO;..1IiI

Ço�ji'âwtro'llmôvt!i��$ite. helíano�imoveisiaragua.com,br
www.imoveisjaragua.com.br

(47) 8428�2835
-

8412-8933

HELIANO
Corretor de imóveis HELIANO Oribka

Protocolo 2008.24,02.00394

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

TERRENOS
Ref 4010 300m' Centro,
Corupá
4020 Ter. Vila Lalau

-

409m2
4021 Três Rios 380m2
4025 João Pessoa

-

350m2
4018 Amizade - Ville de

Lyon 330m2

Ref 4025 Vila Lalau
R$ 85.000,00

Ref 3014 Sítio 21.765m2
Sla Luzia LINDO DE VIVER Rel1047 Vila Lalau

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 coin
casa no Amizade

rn, 3370 ...6624 I 91 02�5299 www..deo(arimoveiJ..�om..br

TERRENOS
003 - Sanlo Antonio, terreno com área de 89.268,DOm' .

007 - Sanlo Antonio, com área de 62.352,OOm'.
008 - Nereu Ramos, Br 280, terreno cf 33.947,25m'.

009 - Sanlo Antonio, terreno com área de 2.230,OOm2
.".

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

075 - Nere Ramos - terreno com 391 ,DOm'
.109 - Nereu Ramos, área de 11.470,OOm2 (ótimo p/ indústria)
126 - Nereu Ramos, terreno com 490,98m'.

R$ 500.000,00
R$ 120,000,00
R$ 750.000,00

R$ 80.000,00

R$ 50.000,00

R$ 50.000,00

R$ 55.000,00
.i

R$ 45.000,00
R$ 280,000,00
RS 48.000,00

"

�

'I'!

016- Três Rios do Norte, casa de madeira com 53,OOm', terreno com 390,OOm2. R$ .50.000,00
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 Ver�e, casa c/150,OOm2 e terreno cl 360., aOm'. R$165.000,OO
062 -Nereu Ramos'-casa de madeira com 70,DOm' e terreno com 378,OOm'.

063-Nereu Ramos, casamista com l44,OOm' eterreno com 760,OOm'.
092- Tila Martins, casa mista com 40,DOm' eterreno com 322,OOm'.

R$ 53.000,00

R$100,000,00
RS 70.000,00

154 - Schroeder, casa de alvenaria com 48,OOm' e terreno com 450,OOm'. Aceita carro como forma de pagamento.
168 - Estrada Nova, casa de alv. c/ 70,OOm2 mais edícula (aveila carro na negociação) R$ 70.000,00
172- Três Rios do Sul, casa de alvenaria com 167,OOm" e terreno com 498,40m2.
175 - Nereu Ramos, casa de alvenaria Gam 72,OOm2 e terreno com 378,OOm'.
188 - Santo. Anlonio, sobrado com área de l70,OOm' e terreno com 2.500,OOm2.

R$ 155,000.00

R$ 55.000,00

R$ 100,000,00

si'Tl.oS'
026 - santo Antonio, com área de 475.650,OOm2.
030 - Sanlo Antonio, com casa de alvenaria, rancho, lagoa. com área de t75.000,DOm'.

123 - Santo Anlonio - com área de 80.000,OOm'. aceila earre na negociação.

R$ 500.000,00

R$ 380.000,00
R$ 75,OQO,00

AIJJGIi.IEl
Nereu Ramos, apartamento RS 350,00
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IMÓVEIS

WI
COMPR:A I VENDE

Fone/Fax: (47) 3373·3404
E-mail: vendas@imobitiariaws.com.br

VISITE NpSSO SITE

www.imobiliariaws.com.br

Financiamentos

eA'k�A
CAIXA ECONÓMICA FEDERAL

Facilitamos seu crédito junto a CAtXA

Rua: Norberto Silveira Junior 233 Centro Guaramirim SC

* Casas Prontas
* lotes a venda em

díversos pontos da eídade.
* loteamentos Próprios.

•

Anúncios com vaiidade de 5 dias após a veiculação.

Rei 0105

Avai/Guaraniirim
Casa nova em

alvenaria com 3'
quartos, sala,
cozinha, lavanderia

e banheiro. Ótimo
acabamento

aproveite!
Residencial

Kpanerna
R$110.000,00

Ref 0076 joao Pessoa/Jaraguá'do sui

Linda casa em alvenaria com moveis sob

medida, 1 suite, 2 quartos, 2 salas,
copa, cozinha, lavanderia, 3 banheiros,

escritório, 2 vagas de garagem e área de

festas com piscina. Casa toda murada cl
portao eletronico, sistema de alarme e

lindo jardim. imperdlvel RS 260.000,00

Ref. 0103 AMIZADE!
GUARAMIRIM Vende-se casa mista

com 60m2, contendo 02 quartos,
sala, cozinha, banheiro, lavanderia,
toda murada. Terreno com aprox.

400m2. Valor R$ 82.000,00

Ref. 0028 Nova esperança!
Guaramirim na Rua 28 de agosto.

Casa cf 4 quartos, 3 banheiros,
sala, cozinha, lavanderia e vaga de

garagem. Casa c/150m2 de area

construida e terreno c/483m2.
OTiMA AREA COMERCIAL. R$

comercia/residencial com 2

apartamentos com 200m' cada e moveis

sob medida, comendo 1 suíte, 2 quartos,
sala, copa, cozinha, área de serviços,
garagem e área de festas com piscina

oümo acabamento. sala comercial com

400m2 e galpao com 150m'. área do

terreno 1.288,60m'

TERRENOS
• ReI. 0053 VENDE-SE CHACARA EM

GUARAMIRIM IBRUIDERTHAL, com
•

200,000 m' de area, com mata nativa, 2

lagoas, nascente de agua, onmo para

lazer,há 2.000 metros da rodovia do arroz.

R$168.000.00,
• Ref 0072 Avai/Guaramirim vende-se

terrenocom 366m'. R$ 42,500,00
• Terrenos com 360m', ruas

pavimentadas, local com ampla infra

estrutura, pronto para construir R$

35.000,00
.

��..i naila em ahíenaria,'ctlm't suite,
,,;

... "�l!llir;l. casa com 100m�mU!a<!ae
�
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Seu imóvel est,

(bJ
HABITAT

1; r·�,J..
· .... � ..... �.Q=d· w·v·W.,

detalhe qual e o

tamanho do seu

sonho?

.. " ..

CREC11583.J �
oVENDE oALUGA

oADMINISTRA
www.imobiliariahabitat.com.br

3371.8009

3371-9432
Rua Venâncio da Silva Porto, 257

Nova Brasília
www.c�ritr��im�\1�i$js.c���.l:Ir

Pedro Schiessl Junior
8408-7796/ CREC/13595

Apt. no Condominio Amizade,
com 2 Quartos e demais

.

dependências, 1 vaga'de
garagem, área de festas,
playground, interfone, pode ser

financiado. R$ 75,000,00

Excelente ponto comercial com

600m' e aré construida de
110m', com possibilidade de
desmembrar, na Vila Lenzi,

fundos da WEG I. Consulte-nos

Tina

Florentina Fiedler ICORRETORA DE IMÓVEIS
Creci nO 9839

(47) 3370-8097 I 9163-4439

!'1IUI\�LoI"\ ... i",n"� 'i;,li=.t\l\ ....

- 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
la,do da jartec)
Aptos torre B - 01 suite
mais dois quartos
sacada com

churrasqueira, entrega a

partir de março de 2009

Plantão de Vendas
9965-9934 CREC�/SC 9.419

9117 -8051 CRECI/SC 11.155

3310�631D

Corretora de Imóveis
www.imoveiscarlini.com.br

isacarlini@hotmail.com

,
.

Ref. 302 - São Luiz - Casa próx,
Estofados Jardim - R$ 150.000,00

(Aceita financiamento)

Ref. 303 - São Luiz - Casa próx
Mercado Firenzi - R$115.000,00

(Aceita financiamento)
Rei.,1650 - Rio da Luz - easa próx.

Seara - 130.000,00
'
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IMÓVEIS

imóveisplaneta�
www.imoveisplaneta.com.br/imoveis@imoveisplaneta.com.br

o

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

- GÓd. 187 - Gasa de alvenaria no Jaraçua
Esquerdo possui 01 suíte com closet, 02

qtos, 03 banheiros sociais, cozinha, sala em

dois ambientes, aérea de serviço, área de
festas com churrasqueira. Gem portão
eletrônico e intertone. Terreno plano e

murado. R$ 350.000,00.

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

f

pedestre, krea festas. Entrega em fev/09,.

. C6d. 155 - Casa de esquina com ótima localização na Vila
Nova. Com piscina e edícula contendo área de festas cl
churrasqueira, garagem pi 02 carros com opção pi 04.

Cozinha, copa, sala de jantar, sala de estar com '02
ambientes, suíte master cl banheira e closet. Escritório, 02

dormitórios, sala de jogos, atelier, dependência de
empregada e deposito.

.

- GÓd. 193 - Casa para uso Comercial,
Enfrente ao novo Angeloni I 220 mts área

construída, 6 repartições, 4 banheiros, 01
sala comercial "pronta", 02 cozinhas, ampla

área de serviços, construção nos fundos,
garagens e local para estacionamento na

frente do terreno.

- Ed. Dam Pedro - entrega pi
SETEMBROl2009 - Apto Nova Brasilia cf

suíte + 02 qtos, sala, cozinha, bwc, sacada
cl churrasqueira, 01 vaga de garagem. A

partir de R$ 110.000,00.

- CÔd. 209 - Excelente casa, possui 02 qtos,
,01 suíte, sala, cozinha, lavanderia, garagem

com churrasqueira, e poço artesiano.
Próximo ao centro de Schroeder. Toda

murada com gramado no jardim.

negociações em um

ambiente moderno e

requintado, oferece
32 espaços nobres.
direcionados à
escritórios,
consultórios, lojas,

- Excelente sala comercial!
Barra do Rio Cerro, cl 289m2!

OPORTUNIDADE

Excelente FLAT,
Hotel Saint

Sebastian.

Consulte-nos!

GÓd. 167 - Terreno na Nova
Brasília, rua Gustavo Hagedorn,
cf 570m2. Ótima localização!

- GÓd. 1087 - GONDOMíNIO
JARDIM CRISTINA - Infra
estrutura completa, asfalto,
fi,ação subterrânea, circuito
interno de monitoramento,
portaria, ótima localização.

- GÓd. 12 - Loteamento Palm
.

Springs. Ótima localização no

Jaraguá Esquerdo, Área dé
378m2 a 520m2. Financiarnento
em até 60 rneses

- GÓd. 200 - Terreno na Tifa
Martins, rua Afonso Benjarnin
Barbi cf 425m2• Próximo a

Escola Maria Nilda Salai,

- God. 196 - Terreno na

Barra do Rio Gerro, rua. Luiz
Satler GI 390m2• Ótima

, localização.
\

- GÓd. 179 - Gasa no Centro,
04 qtos, 02 salas e demais

dependências. Especial pi
uso comercial. R$
450.000,00.

- GÓd. 64 - Oportunidade de
investimento! INDUSTRIAL OU
RESIDENCIAL! Terreno na Ilha
da Figueira, com113.4oom2.

- Bairro 3 Rios do Sul: Têrreno
380mts - 02 casas de madeira,
próx. Lulimar embalagens,
com inquilinos residentes
pagando R$600,00 de

aluguéis, todo murado coin
rnedição de energia individual.
R$65.000,00.

- GÓd. 173 - Sobrado 250mts
Bairro víeíras: Residenéial,
bem localizado e com rua

asfaltada, terreno plano e todo
murado, 04 Dormitórios, 02
Sala de estar e jantar, 02 BWG
socíal.üí área serviço, 01
sacada, 01 área de festas, 02
garagens, aceita carro ou

imóvel como entrada,
R$170.o00,00.

- GÓd. 164 - Gasa Estrada
Nova - 01 Suíte, 01 üuarto
casal, 01 Dormitório, 'Q1 BWG
social, 04 vagas de garagem,
área de festas, cozinha MDF
corn granito de alto padrão,
ampla despensa, telhas
romanas e madeira em peroba.
R$139.o00,{)0.

.

- GÓd. 200 - Terreno na Tifa
Martins, de esquina, excelente

ponto para área comercial!

- Cód. 156 - Excelente terreno,
em rua paralela a Mal. Deodoro.
Uso residenêial ou comercial.
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IMÓVEIS

VENDAS

www.atlantaimoveis.com

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

Ref: .1542 - Casa no Ana Paula
c/ 3 qtos, 2 bwc, sala de estar e

jantar, cozinha, área de serviço,
depósito, 1 vaga de garagem.

R$ 165.000,00

Ref: 154·1 loteamento São Judas
Tadeu Casa Nova com 1 suite, 2

dormitórios, sala de estar e jantar.
cozinha, área de serviço, bwc social,
área de festas, 2 vagas de garagem.

Área Construida 127m' Área do
Terreno: 450m'. R$ 189.000,00

",i\.l�
.

Ref 1532 - Amizade casa nova

com 1 suite, 2 qtos, bwc social,
copa, cozinha, área de serviço,

área de festa, 2 vagas de garagem.
R$ 210.000,00

Ref: 1533 - Ilha da Figueira casa em

construção no Lot. Malibu, 94m' 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 cf closet, 2 qtos, bwc social, sala

de' estar e jantar, cozinha mobiliada,
lavabo, área de serviço, dispensa, área

de festas, 2 vagas de garagem. Área
190m'R$ 310.000,OÓ

Ref: 1453 - Czerniewicz, 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. Rt280.000,00

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 vagas

de garagem. R$ 220.000,00

Apartamentos: 1 suíte, 2 dormitórios, sala de estar / jantar,
.

bwc soclal, cozinha, área de serviço, sacada com

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

VI�A NOVA - Aptos com 2 qtos, bwc, sala de estar/jantar,
cozinha, área de serv, sacada com churrasqueira, 1 vaga de

garagem. Área de 54,04m' á 55,31m' área útil + garagem
Preço apartir �e R$ 79.900,00

Ref: 2318 - Resid. Betel

Baependi ,Apto nO 408

(sol da manhã)
com: 2 d-ormitórios, sala,
sacada com

churrasqueira,
cozinha, área de serviço;
bwc social, 1 vaga de
estacionamento coberto.
R$ 90.000,00

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,

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.

Residencial Vicenzi
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IMÓVEIS

Ref. 1015 -Ilha da
Figueira, 361 m2
R$ 55.000,00

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

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

Guammirim Prox. O
Diana, área 391 ,74m2,

R$ 45.000,00
(negociável)

Ref. 1013 Casa em

construção. 1 suíte +

2dorm, garagem, em

Guaramirim, Bairro Avaí,
R$ 165.000,00

L
Corretor de ImóveisCREC'12152

>

Rei 076 - Barra do Rio Cerro - terreno com 17.61 Om2 .

(Próximo Malwee Malhas)
.

Ref 065 - ERVINO

Terreno c/364m2

(120m da praia)

Ref. 1 053 Área de

47.696,00m2 cf casa e 2

lagoas, 3.000 Pés de Palmito,
ribeirão cf nascente,

Guaramírim bairro Amizade
R$ 380.000,00

Ref. 1030 Casa
em Alv. Na
Barra, 1 suíte
+ 2dorm,
cozinha (semi
mob.), sacada,
2 vaga d�
garagem.
Liberada para
financiamento
R$ 250.000,00

Ref.1045
Sobrado na

Barra de
147,00m',
1suíte + 2
dorm, 2 vagas 1-----------1
de garagem. .

R$ 220.000,00 Ref. 1057 Terreno na Vila
. Lenzi - metragem
384,00m2 R$83.000,00

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

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

bairro Avaí, R$ 110.000,00

Corretor de Imóveis
CREel· 13252 Compra, Venda, Locação e Administração

Casa com 112m', terreno
567m', 02 quartos, 01:
suíte, aquecimento solar,
cozinha, copa, sara.:
banheiro, garagem, toda i·
murada, portão eletrôníco.]
excelente acabamento.]
valor R$ 110.000,00 mats]
financiamento de R$'
50.000,00.

.

Terreno com 72.000m2,
próprio para chácara,
parque aguático ou Hotel
Fazenda, a l8Km dOl
centro de Jaraguá, pelo]
valor de R$ 65.000,00.1,Schroeder, Es tra d a]

i Macaquinho. I'

.. . Terreno com 57.500m2• Com 15 mil pés
>

I
de eucalipto com idade de 5 a 7 anos.

,

Corupá, pelo valor de R$ 21 0.000,00-

!

Ie h á c a r a c o rn]
1125.000m2, casa mista.]
[p is clna, p asraqern.] '2 ,

: lagoas, 10.000 pés del Casa de alv. 195m', 04 Ca�a de alv. 82m .Baírro

i banana, a 7 Km dol quartos. Terreno com 340001',
Joao Toziru (cohab).

[centro de Corupá-SC I Bairro Ano Bom, Corupá. Corupá. Valor de R$
1 'i Liberado para flnanciarnento. 45.000,00 quitada.
[valor: R$195.000,00 OU! Valor a negociar. Ou trocá-se Aceita carro até R$
! área menor neoociável. ! por casa em Jaraguá do Sul. 15.000.00.

Terreno com 203.400m',
.baírro Bomplandt a 7Km
do centro de Corupá,
valor R$110.000,OO.
Excelente áqua e área
de preservação. Ideal
para Chácara.

Sobrado de alv., de
282m', 03 moradias, 03

i Casa pré moldada com cozinha sob medida, sala sala comerciais(110m').
[d o ls quartos, s ala, comercialno terreo, terreno Lote 729m2, fazendo
! cozinha, lavanderia, we. de 414m', em frente ao fundos para o rio, ótima

: localizada no bairro Ano portão da WEG I: Valor R$ vis ta, propício para

180m." Valor R$ 59.000,00. 185.000,OO.Aceita troca por clinicas e étímo ponto
, 02aptosde02a03quartos. cornercta], Valor R$
'��_._�_. ._. ��______ 280,,0_0_0_,0_0 _

Chácara co l

136.000m2localizada na, i
Estrada Serra do Boi a, I
16Km do centro de, l

Corupá. Valor R$.:
45.000,00.

.

.. �-,-------_.

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

!
.J

I
t
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IMÓVEIS--�-----ir-----
COMPRA-VENDE-AL GA

EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS AV. MAL DEODORO DA FONSECA, 1698

(EM FRENTE AO REGISTRO DE IMOVEIS)
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CLASSIMAIS, FIM-DE-SEMANA, 11/12 DE OUTUBRO DE 2008

Homenagem a Você Criança.

Você criança,
que vive a correr,
é a promessa

que vai acontecer..•

é a esperança
do que poderiamos ser•..

é a inocência

que deveriamos ter...

Você criança, de qualquer idade,
vivendo entre o sonho e a realidade

espargem pelas ruas da cidade,
suas lições de amor e de simplicidade!
Criança que brinca,
corre, pu la e grita
mostra ao mundo,
como se deve viver

cada momento, feliz,
como quem acredita

em um mundo melhor

que ainda vai haver!

Você é como uma raio de luz

a iluminar os nossos caminhos,
assemelhando-se ao Menino Jesus,
encanta-nos com todo teu carinho!

Você é a criança,
que um dia vai crescer!

É a promessa,

que vai se realizar!

É ·à esperança
da humanidade se entender!

É a realidade

. que o adulto precisa ver.••

e também aprender a ser•••
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Rua Barão do Rio Brànco, 221 - Jaraguá do Sul - se I wwW:imobi'liariaa�have.com.-br
-

.
.

IMOBILIÁRIA

H. WOLF CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

O APARTAMENTO
* 01 suíte
* 02 dormitórios
* Cozinha
* Sacada com churrasqueira
* Área de serviço
* SaLa para 02 ambientes

.

* TubuLação para aquecimento à gás
* Pontos de teLefone, TV e Internet
* Medidor individuaL de água

O EDIFícIO
* Arquitetura Moderna
* SaLão de Festas Decorado
* Hall de Entrada Decorado
* PLayground
* ALumínio na cor branca
* 03 Apartamentos por Andar
* locaLização: Rua Presidente JusceLino

1111111:PI'.'I·]�a �
�Rua. Barão do Rio Branco, 221/02 - Jaraguá do Sul- se

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

(47)3275-1594 Pãf2tmóveis
PLANTÃODEVENDAS

www.parcimoveis.com.br
99026380

achave@netuno.com.br

REF. 3805 - Edifício
• Joveríl- Nova Brasília -

01 suíte, 02
dormitórios, 02 BWC,
sala, copa, cozinha,

área de serviço e

garagem dupla.
R$ 130.000,00

Ref. 350 - Jaraguá Esquerdo; Casa Mista com

66,00m2 e terreno com 350,00m2, 03 dormitórios,
sala de jantar, sala de estar, cozinha, bwc e área de

serviço. Fundos com área de 28,00m2, sendo sala e

banheiro. R$ 78.000,00.

Ref. 104 - Vila Nova - Casa mista - 03 dorm. sala.

COZo BWC cf garagem. Terreno com 373,OOm2.
Valor R$150.000,00

Brasília - Sobrado
Alvenaria ,310,00m2
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
fins comerciais ,
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o CORREIO DO POVO In
FIM-DE-SEMANA, 11/12 DE OUTUBRO DE 2008 �

BarraSul
A imobiliária da Barra

3376-0015 �Párclinóveis

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

ReI. - 303 - JARAGUÁ 99 - Sobrado c/428m2, terreno

c/425m2(18,50x23), no piso superior com suíte mais
3qtos, 2 salas, copa, cozo 2bwc,lavanderia, churrasqueira,
sacada, na parte térrea, 2qtos, 2bwc, sala, coz.lavanderia,
3 garagens, Rua Oscar Schneider, 860 - R$ 240.000,00
aceita carro até R$ 30.000,00 ou terreno até R$ 40.000,00

• VICA NtlVA''- terreno com

'

I
6.991 ,13m2 �29 x128), Rua José

Marangoni - R$ 330.000,00
• BARRA DO RIOCERRO -

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

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

CERRO - terreno com

2�.415,99m2 (113,87x248,50),
Rua Frida Piske, defronte a

BARRA DO RIO CERRO - casa alv.c/laje, 201 m2, terreno
c/408,90m2(14,50x28,20), 3qto, sendo 1 suite c/hidro-massagem, 3
bwc, sala de estar, sala TV, copa, essas três peças com sancas de gesso,
COZo mobiliada, lavand.churrasqueira, 3 garagens, fogão a lenha, área de
festas, paredes com massa corrida, piso cerâmico, desp. aberturas em

vidro temperado cor verde, portão eletrônico, inter-fone, alarme, a�o

padrão de construção, Rua Vergflio Satier, n° 133, R$ 315.000,00, aceita
AF� como parte de pagto no centro até R$120.000,00.

Rei. - 338 - JARAGUÁ 99 - casa nova em alv. c/laje 125,47m2,
terreno c/369,43m2, averbada, 3qtos, sendo um suíte, sala, copa,

cozo 2BWC, lavanderia, garagem, murada. Rua Alvin Butendorff.
R$ 160.000,00. Aceita carro até R$ 30.000,00 ou terrenos lotes

Ref. - 230 - CHICO DE PAULO - sobrado em alvenaria com 612m', terreno

c/1.005,50m'(47X22) sendo a parte superior com 234m', suite + 2 qtos,
sala, copa, coz.2BWC, lavenoería, sacada, e parte térrea uma sala com

198m', tendo escritório, bwc, 2 garagens e mais um galpão pré-moldado
com aproximadamente 180m' Rua Durval Marcatto, n° 80 - R$ 360.000,00.

Rei. - 325 - BARRA DO RIO CERRO - sobrado em alvenaria c/aje, 235m2,
terreno c/ 405m2(Úl,50X30), murado c/portão ele!r:, sendo a parte inferior
c/116,m2, copa, cOZ,. lavanderia, 2 gar, bwc, sala de estar, chunrasqueina,parte
superiorc/ 119m2emfase de produção r:) aproximadamente 45% concluído e

constiluído de su� e hidro, 2qtos, bwc social, sala íntima, sala de TV e sacadae
nos fundos uma edícula C/27m2 , Rua 522-Maria Alves de Sales, � 71- R$
172.000,00, aceita carro até R$20.000,00

\

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

PLANTÃO DE VENDAS

9955-4774

GIRASSOL IMÓVEIS (47) 3371-7931

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

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

LOCAÇÃO:
Apto no bairro Amizade.2 quartos.t vaga de
garag,em,fica também cqzinha sob medida
demais dependênclas! R$ 600,00 aluguer

Cód.2106 Apartamento com 86,80m2.3:�uartos e

dempis dependehelas .. R$1111.000,OQ
. i

aptos, cada um

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

R$ 350.000,00

"'"

Ca�a com 3 qyartos e demaísde��ndências.
R$420,00,Bairrg Nova Brasília :i

TERRENOS:
com 9Za,OO m�·/Centro Ótimo R!lra prédio. R$
300.000,00

•

Côd. 3192 - Centro
- Sobrado com

230,00m2, terreno

666,27m2• OBS:
Possui casa de
madeira e um

sobrado em

alvenaria.
R$ 450.000,00

quartos e outro com

2 quartosA salas
comerciais para
aluguel e 4
Kitinetes.Todas já
locadas,num total de
R$3.700,00.Mais
terreno com área de

390m'.R$890.000,0
O AnalJsa propostas.

Cód.: 3126 -3194 - Bom investimento. R$300.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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IMOVEIS PARA LOCAÇAO

A partir de R$ 650,00
APTO 01 QUARTO CENTRO
R$ 400,00 Internet inclusa no

condomínio

Consulte-nos!
��Cl[[1Jlffi��

.. ;', . .,__._

Aptos com suíte + 1 quarto, sala, cozinha, bwc, área de serviço e

sacada com churrasqueira. Prédio com salão de festas. A partir de
R$650,00.

LOCAÇÃO COMERCIAL

Salas Comerciais
- Salas cmls Ed. Astral (Ilha da Figueira -1 km. após posto Peróla) De 39m2 á 45m2.

De R$ 325,00 á 375,00.
- Sala cml.(Centro-próx. Macol) 10 andare/ 32m2. R$ 400,00
- Ed. Alberto Marangoni(Vila Nova - próx. posto Mime) cf aprox. 35m2. R$ 400,00
- Ed. Erica(Centro - próx. Verdureira da Raquel) cf 35m2 R$ 400,00
- Ed.lmperial(Centro - próx. Terminal) cf 35m2 R$ 450,00
- Ed. Tower Center (próx. posto mime) R$ 600,00
- Ed. Tulipa(Centro - próx. Beira Rio) c/74m2 cf mesanino R$ 700,00
- Sala Comi (Barra-prox. Ponte da Argi) cf aprox. 100m2, 02 vagas de est. R$

1.000,00
- Sala comI. (Nereu Ramos - próx. semáfaro) cf aprox. 100m2 cf mezanino. R$

1.000,00
- Sala cml.(Guaramirim -lateral Br280) c/aprox. 90m2, cf02 BWC. R$1.100,00
- Ed. Bárbara(Centro - próx. Jangada) cf aprox. 200m2. R$1.800,00
- Salas NOVAS (Centro - próx. Procon) Diversos tamanhos: de 32m2 a 123m2.

De R$ 420,00 a R$1.600,00

Galpões
- Galpão Alvenaria (Guararnlrtrn - Próx. Berlim) cf aprox. 960m2. R$ 5.000,00
- 2 galpões em construção(Nereu Ramos) cf 900m2 cada. Valor é 7.800,00 cada.

- Galpão(Centro - prox. Banco Brasil) cf aprox. 550m2. R$ 9.500,00

- Galpão(Nereu Ramos) cf900m2 R$ 7.800,00

Terrenos Para Locação
- Terreno (Chico de Paula, próx. Geração 3000) cf aprox. 350m2. R$ 380,00
- Terreno( Ilhada Figueira - próx. Brasão) 3 mil metros R$1.000,00
- Terrenos (Vila Nova - próx. Fórum) cf 1.807m2 e 2.200m2 R$ 1.200,00 e R$

1.400,00.

47 3371.8814
Rua Pres. Epitácio Pessoa, 415

ais
Aptos com suíte + 2 quartos,
sala, cozinha, sacada com

churrasqueira,bwc,
área de serviço com sacada e garagem

- Localização privilegiada
- Playground

- Internet coletiva via WI-FI
- Central de gás

- Medidor de água individual
- Sistema de coleta e reaproveitamento

de água da chuva.

E muito mais...

Plantão:
9973-8335

LOCAÇÃO RESIDENCIAL

01 Quarto:

- Ed. Nathalia Schiochet(centro - Próx. Angeloni antigo) R$ 400,00
- Ed. Petúnia (Nova Brasilia - Prox. Lux Atacado) cf garagem. R$ 430

- Apto térreo(Rau -lateral Br280) R$ 300
-

- Apto Centro(Próx. Cilo Desp.) cf hidro, cozinha mobiliada. R$ 1.000,00

02 Quarto:

- Ed. Don Arcanjo(Vila Lalau - próx. Bar da Nena) R$ 550,00
- Ed. Alberto Marangoni(Vila Nova - próx. Posta MIME) R$ 580,00
- Ed. Cezanne(Barra do Rio Cerro) cf sacada R$540,00
- Ed. Maria Alice (Ilha da Figueira- próx. Hotel Panorâmico) A partir R$ 650,00

03 Quartos:

- Ed. Bela Vista(Vila Nova - próx, Bar do Oca) R$ 600,00
- Ed. Vitória Régia(Vila Lalau - próx. Atacadão da Cerâmica) R$ 620,00
- Apto(Vilia Lenzi - próx. Mercado Lenzi) cf piscina R$1.500,00
- Ed. Imperial(Centro - próx. Jangada)duplex com piscina. R$ 1.800,00
- Ed. Amaryllis(Vila Nova - próx. panificadora Via Pão) R$ 630.00

Casas:

- Casas germinadas(Santo Antônio) cf 01 quarto R$ 300.00

- Casa alv Rio da Luz (próx. SEARA) cf 03 quartos. R$ 420,00
- Casa madeira Chico de Paula cf 03 quartos R$ 550,00
- Casa mista Vila Nova próx. Moinho Disco R$ 550,00
- Casa alv Rau - Em frente Monfort cf 03 quartos R$ 700,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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47 3371.8814
Plantão 9658-6786

Rua Pres. Epitácio Pessoa, 415 ou

Shopping Breithaupt - sala 206

Ref 1003 . centre- Ed.
ülaníhus- 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.seculus.nel.

Ref.l0l0 Centro
Ed. Juliana - Apto -

1 suite + 2 quartos,
demais dep,

sacada,
churrasqueira,
garagem. R$
138.000,00

Edificio Figueira·
Apartamentos com suite +

2quartos, saia de estar e jantar,
sacada com churrasqueira,
cozinha, lavanderia, todos com
2 vagas de garagem. Prédio
com elevador, área de festas
com playground. Excelente

localização e condições
(Entrada de 40% e saido em 48
vezes direto com a construtora
com coreção do CUB)

Ref. 020 - Estrada
Nova - Casa cf 2.

quartos,2
banheiros, demais

dep., 2 vagas
garagem, ampla
área de festas.
R$120.000,00.

WI!
Empreendimentos Imobiliários Ltda.5

ReI. 1 028 - Centro - Ed. Garden
Flowers - 1 suíte mais 2 quartos,
2 banheiros, churrasqueira, 2

vagas garagem. Prédio dispõem
de piscina, sauna, sala de jogos,
mini cinena, salão de festas.

R$ 315.000,00.

Ilha da Figueira I
Residencial -

Maria Alice - Apto
novo c/ suíte + 1

quarto, sacada c/
churrasqueira e 2
garagens. R$
130.000,00

Ref. 1016 - Vila Lenzi - Edif.
Novo Horizonte. Apto cf 1 suíte

+ 2 quartos, 2 banheiro,
acabamento personalizado, teto

rebaixado em gesso,
possibilidade de alterações

internas.

R$179.691,57.

Ref. 1000 - Ed. Argus
- Centro - Apto cf
suíte + 2 qtos e

demais dep., 1

garagem - R$
160.000,00

Ref.002-
Centro - C asa

cf 3 quartos, e

demais dep.,
boa localização

pf ponto
comercial. -

Ref. 1008 . Czemiewicz . Ed.
D'ttália,1 suite mais 2 quartos,

demais dep., 1 garagem.
R$ 128.000,00.

Ref. 0037 Ilha da Figueira - casa c/
152m', 1 suite + 2 quartos,
Churrasqueira, despensa, interlone,
lavanderia, portão eletrônico. Aceita
financiamento bancaria. R$180.000,00.

Ref 0038 Barra do Rio Cerro - Terreno c/
1.309m' com 1 casa acabada de 63,8m' de
2 Quartos e demais dependências, e mais 1
casa em construção ia coberta com telhas
cerâmicas. Ó1imo terreno para construção de
editicio. R$ 498.000,00.

Ref. 2010 • Vila
Lenzi· Terreno

c/4.585,00m',
cl casa aprox.

150,00m2
R$ 500.000,00

. Ref. 005 - Figueira
- Sobrado com suite
com closet + 2 qtos,

bwc social, sala de
estar e jantar, lavado,

cozinha mobiliada,
área de festas e 2

aragens. Acabamento
de primeira linha - R$
365.000,00 (Aceita

financiamento

bancário)

Ref 0017 - Jaraguá
Esquerdo - Casa em

fase de acabamento
cf 149,40m2, suíte cf
closet + 2 quartos,
sala, cozinha, bwc,

lavabo, área de festa,
garagem 2 carros.

R$ 235.000,00

Ref. 04 - Vieira -

Casa C/ 144 m2, 3

quartos, 2 bwc,
garagem., demais

_ dep, terreno C/
450m2.

R$160.000,00.

Ref.0032-
Estrada Nova -

casa cf 2

qtos, escritório,
bwc e demais

dep, garagem -

R$ 98.000,00
Aceita finan.

banc!Írio

Ref. 007-

Champagnat - casa cl
300 m2 de área,

sendo suite cl closet
+ 2 quartos, dep.

empregada, sala de
estar, jantar e de TV,

salão de festas e

demais dep., Garagem
para 2 carros.

R$ 420.000,00.

Ref 0013 - Vila Lenzi -

Casa com 4 quartos,
saia de estar e jantar,
cozinha, 2 vagas de

garagem, área
cosntruida de 320m2,

R$ 220.000,00

ReI. 006 - São
Luis - Casa com

suite + 3 qtos, 2

garagens -

R$160.000,00

Ref 4000-
Guaramirim .

Chácara com

103.240 m', com
sobrado com 3

quartos, ampla
área de lazer com

piscina, lagoa -

R$ 280.000,00

Ref. 0010-
Jaraguá

Esquerdo - casa

nova cl 14!! m2,
suite + 2 qtos,
saia, cozinha,

bwc, lavabo, área
de festas,

garagem para 2
carros. -

R$ 215.000,00

• Ref. 046-
João Pessoa -

Sobrado com 3

quartos e

demais dep. -

R$ 140.000,00

TERRENOS

Ref. 2000 - Schroeder I -

-

Terreno c/336m'. R$28.000,00
- Ref. 3000: Corupâ - Galpão

industrial no Parque Ano Bom, com

4.000 rn', terreno com 22.000 m'
Consulte-nos

Temos terrenos prontos pi
construir, consulte-nos.

Ref 2023 - Amizade
Terreno com 346,50m'

(14X24,75) R$ 70.000,00.

novas cl 2 ou 3 qtos e demais dep. -

a partir de R$ 68.000,00 com

entrada de R$ 8.000 e saldo com

financiamento bancário.

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

Fone: 47 3371.8818
47 9658.6785

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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e-mail: immenegotti@parcimoveis.com.br
Rua Barão do Rio Branco, 545 - Centro

COMP,RA - VENDE - ALUGA - ADMINISTRA

, I

; \

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

5930 - RIO CERRO 11- TERRENO COM
322,00M2 - R$ 20.000,00

VENDE-SE
ÁREA EM SCHROEDER - SC

105.000,00M2
(ÓTIMA PARA

LOTEAMENTO)
R$ 1.300.000,00 5920 - GUARAMIRIM - TERRENO COM

55.000,OOM2 - R$ 300.000,00

5914 - JARAGUÁ ESQUERDO
Terreno com 900,00m2 (18 x 50)

.

R$140.000,OO

�-----�---------------------- - -

TERRENOS
, v

5188-ÁGUA VERDE 450,00m2 R$ 70.000,00
5844- ÁGUA VERDE 450,00m2 R$ 80.000,00
5926- CHICO DE R 435,00M2 RS 55.000,00
5913 SCHROEDER 105.000,00 M2

R$ 1.300.000,00
593IJ. RIO CERRO II 322,00M2 R$ 20.000,00
5696-POMERODE 412,00M2 R$SO.Ooo,oo
5914-JGUÁ ESQUERDO 9OO,00M2
RS140.000,00
5928-RODOVIA DO ARROZ 166.000,00M2
R$ 220.000,00
5931-R10 CERRO II 322,00M2-R$ 20.000,00
5924-TRÉS RIOS DO SUL- 20.000,00M2·R$
250.000,00
5831-ÁGUA VERDE-14.700,00M2· RS
300.000,00
5920-GUARAMIRIM- 55.700,00M2 RS
300.000,00
5929-RODOVIA DO ARROZ 372.000,00M2
R$ 495.000,00
5937- VILA LENZI·609,00M2-R$ 65.000,00
5938-VILA LENZI 609,00M2 R$ 65.000,00
5912-ÁGUA VERDE - 465,00M2 R$ 90.000,00
5966·ÁGUA VERDE-46S,00M2-R$ 53.000,00

LOCAÇÃO
CASAS:
CASA EM SÃO BENTO DO SUL RUA ANO
BOM, 1380 - 02 aTOS, SL, COZ., BWe, LAV. E
GARAGEM. TERRENO BEM GRANDE COM
MAIS 02 RANCHOS-PROXIMO A
CORUPA.VALOR 00 ALUGUEL R$ 300,00

BAIRRO AMIZADE_RUA JOÃO PIERMANN,
395- 03 QTOS, SL, COPA, COl, LAY, BWC E
GARAGEM, CHURRASQUEiRA - VALOR DO
ALUGUEL RS 830,00

BAIRRO BARRA DO RIO CERRO· RUA EMILIO
erro A. OLDERBERGUE - 02 OTOS, SL, COl.
LAV., BWe E COBERTURA PARA GARAGEM
VALOR 00 ALUGUEL: RS 420,00

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

RUA CARLOS HRUSKA.240-PRÓXIMO A
UNERJ 02 OTOS, SL, COZ, LAV., BWC
BANHEIRA E GARAGEM, GÁS CENTRAL PARA
COZINHA E BWC - VALOR DO ALGUEl: R$
700,00

BAIRRO TRÊS RIOS 00 SUL -RUA CONRAD
ERDMANN-LOTE 56-ENTRADA MERCADO
lARISSA - 04 aTOS, SL, GOl. LAV.. BWG E
GARAGEM.VALOR 00 ALUGUEL: RS 460,00

BAIRRO JGuA ESQUERDO ·RUA HORÁCIO
PRADI,37-PRÓXIMO COLEGIO CRISTINA
MARCATTO 02 aTOS, SL. COZ, LAV" BWC E
GARAGEM

APARTAMENTOS:
BAIRRO CENTRO,,:RUA MAL DEODQRO DA
FONSECA- APTO EM CIMA DA LOTERICA - 02
OTOS, SL, COPA, COZ., LAY,
BWC,GARAGEMVALOR ALUGUEL:R$570,00

BAIRRO VILA NOVA ·RUA ANTÔNIO
FRANCISCO DIEMONN - EOIF. TORRE DE
LUNA - 02 O1OS, SL, COPA, COZ., ewe. LAV,
SACADA C/CHURRASOUEIRA, GARAGEM
VALOR DO ALUGUEL: RS 600,00

BAIRRO JOÃO PESSOA ·RUA MANOEL
FRANCISCO DA COSTA, 250- APTO MOD,I·
SUíTE + 02 OTO,SL,COZ, swc.
LAV,GARAGEM,SACADA.- RS 660,00

BAIRRO TIFA MARnNS -RUA 766- ADELAIDE
TOFFOL 03 eros. SL, COl, ewe, LAV, E
GARAGEM.VALOR DO ALUGUEL: R$ 350,00 +

50,00 COND,

BAIRRO ILHA DA FIGUEIRA.::RUA JOSE '

THEODORO RIBEIRO,1014-AP.OI - 030TOS,
SL, Cal. 02 BWC, LAV, GARAGEM.VALOR DO
ALUGUEL: RS 660.00 + 15,00 COND -RUA
JOSE THEODORO RIBEIRO, AP10l-BLOCO A
EDF. ASTRAL ,01 SuíTE + 02 aTOS, SL, GOl,
02 BWC, LAV, GARAGEM, SACADA COM
CHURRASQUEIRA.VALOR DO ALUGUEL: RS
630,00 + 170,00 CaNO

���:�E������Õ'��b��R�����TOS
NOVOS 01 OTO, SL, COZ, LAV,BWC. VALOR

·DO ALUGUEL: R$ 450 .. 00 + CONDo

KITINETE
-RUA MAL DEODORO DA FONSECA:KI134-
CALÇAOAO-EM CIMA LOJA BEBER· 01 aTO,
SL, COl., LAV, BWC. VALOR DO ALUGUEL: RS
280.00 + 60,00 CaNO

.

-RUA FRANCISCO HRUSCKA-LOTE148-
JD.SÃO unz- 01 aTO, SL, COl., LAV. BWC.
VALOR 00 ALUGUEL: RS 280,00

APARTAMENTOS DISPONíVEIS APARTIR DE
10/10/2008
·BAIRRO tENTRO::..02 OTOS, SL, COl, Bwe,
LAV, GARAGEM, SACADA COM
CHURRASQUEIRA.-EDF. FERRETiI-VALOR DO
ALUGUEl: RS 560,00 + 50,00 CONDo
BAUíRO AMllADE-02 aTOS, SL:COl, Bwe,
LAV, GARAGEM, VALOR DO ALUGUEl: RS
450,00. + 50,00 CONO.

SALA COMERCIAL:
BAIRRO VIEIRAS
AV. PREF. WAlDEMAR GRUBSA, POSTO
BOGO & BOGO. SLS (01 a 08) da frente R$
500,00 - SL. (07, 08 E 09) RS 500,00.

BAIRRO CENTRO_- CENTRO COMERCIAL RUA
PROE MARINA FRUTUOSO - PROX. SUP.
ANGELONI

SALAS COMERCIAIS - VÁRIOS TAMAMNHOS,

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

-- ---.----- ------
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2233 - CENTRO
RUTH BRAUN -146,56
m2 - 1 suite, 2 quartos,
copa, cozinha, sala
lavanderia, sacada cf
churr., 2 vagas na

garagem
Entrega da obra outubro
2008.
Consulte-nos outras

opções

22101 • JARAGUÁ ESQUERDO - Casa 360,OOm'
terreno 560,OOm'

R$ 375.000,00

WWW.PRISMAIMOVEIS.COM

LOCAL SOSSEGADO
RUA SEM SAlDA
PROXiMO AÁREA VERDE

2269 ·BARRA 00 RIO CERRO· Lo1\ 195m' terr. 400,00"" 2 suites,1 lavabo. Sala. Cozinha. Lavanderia. Gar. para 1 Carro Tolalmente
!egaazada pronta para Financíamnento.

ConsuiteAnos

2274- Chácara 20.SaO,OOm2
R$ 80.000,00

AMIZADE
0654· Terreno padrão 339.47m' R$ 55.000,00
2210· Terreno padrão 1.633.00m' R$ 170.000,00JOÃOPESSOA
2285- Terreno. 620,00m' 26 m de frenle R$110.000,OO
T1FAMARTINS
2229· Terreno325m' R$60.000,OO.

2284- JOÃO PESSOA,Casa 81 m' terr. 1.155.00m'.2 Quartos, sala, banheiro. lavand, e garagemConsulte-nos.

2252-ESTRAOA NOVA ,Casa 82 m' terr. 315.00m'.
2 quartos, sala, banheiro, lavand, e garagem

Aceita Financiamento Bancário
R$98,000,00

2286 -Casa em Contrução VILA NOVA 306,OOm' terr. 850.00m' 1
qto, 2 suites, bwc 2 vagasde garagem Consulte·nos

3371-2357
Plantão: 9135-8601

R.Cel.ProcópioGomesdeOliveira,1207
www.parcimoveis.com.brlvUson@parcimoveis.com.br

CÓD. 138 CENTENÁRIO, casa alvenaria com 180m', 2
suítes+ 2 quartos; terreno com 480m'. R$ 200.000,00.

CÓD. 140 - BARRA VELHA, casa alvenaria com 3
quartos, próx. ao Fórum; terreno com 400m'. R$

GUARAMIRIM - LOT. DENKER, terreno com 360m2• R$ 35.000,00, R$ 45.000,00 e R$ 55.000,00.( NÃO PODEM SER FINANCIADOS VIA BANCO)

CÓD. 103 SÃO LUIS, casa alvenaria com 60m', 2 quartos;
terreno com 420m'. R$ 85.000,00. Não pode financiar via
banco.

CÓD. 123 - CHICO DE PAULA, casa alvenaria com
132m', com 1 suíte + 2 quartos, terreno com 445m'.
R$160.000,00

---- -----�---

� IMOBILIÁRIA

!4\Cha�e,
WOLFEPAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. BarraSul

A imobiliária da Barra

ílÍlJlJll
Empreendimentos Imobiliários

?"-ISlVIa
IMÓVeiS

GIRASSOL
IMÓVEIS

CRECI 2567J

www.p.arcimoveis/.com.br
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COMPRA • VENDE· ALUGA· ADMINISTRA 3055-0900
Plantão 9987-1004

CZERNIEWICZ - CASA ALTO PADRÃO 1 suíte cl
closet, 2 quartos, 2 bwc, 2 salas, escritório,

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

imóvel como parte do pagamento

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

115.000,00 ou R$ 70.000,00 entrada e restante, ou

105.000,00 à vista. Parco em até 60 meses

VIEIRAS - ULTIMAS UNIDADES - Sobrado geminado cl 2
GALPÃO em GUARAMIRIM de aproximadamente I.OOOm2 suítes,l qto, 3 saías, COZ., bwc, lav., chur. e gar. Área total
eterreno de 50.000m2. Vaiara combinar. R$1.500.000,OO construída 170m2
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CLASSIMAIS

.ODUT S & ERVIÇOS
INFORMÁTICA I· TECNOLOGIA I MÓVEIS

FIM-DE-SEMANA, 11/12 DE OUTUBRO DE 2008

Estofado Ripley
promoção de lançamento

oacom
toda linha

em ate
1 Ox sem JUros
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........................................................................................... PRODUTOS & SERVIÇOS····· -

, EM24VEZES
ou R$ 1.599,00

à vista

INTEL DUll COlE E2180
2.0Ohz 11024 MI OOR2
DVD..R. 1 HIí 160 SI
MONITOR LCD 17u

EM 24VEZES
_ ou R$ 1.299,00

à vista

MICIO INTEL CELEION 430 1.6 Gllz
512. OOR21 OVO-R. lHO 80 SI
MONITOR LCD 15"

EM 24VEZES
ou R$ 1.099,00

à vista
-

Rua Marina Frutuoso, 873 I Centro I Jaroguá do Sul - SC

fatorx.informatica@gmail.com I 3273.0090 TECNOLOGIA SUPERANDO EXPECTATIVAS.

apr01/açã(} cadastral. Imagens de cunho merament� ilustrativas. Ofertas válidas até que dure o estoque.

/ '
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-PRODUTOS & SERVIÇOS----- --- .

O CORREIO DO POVO n
FIM-DE-SEMANA, 11/12 DE OUTUBRO DE 2008 .:..

-
- -

....

P.S p.0 vNO '"

,. P.U�\IlStA\1'\OP.S/ r E1'P.ME\Il1E\ O\R
ECUR\1'\Sp........ O -

.... _�.,.,. FACULDADE oe TECNOLOGIA INTERNACIOt&l :

C�!a o IoMEC�(Jon.<12t1de121t2j05 '

Modalidade de
Ensino a Distância

Duração de 2 a 3,5 anos

Cursos autorizados e

reconhecidos pelo MEC
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Rua Henrique Piazera, 103 - Centro Tel. 3276�0700
www.grupometa.com

suspensão. Desejável noções de elétrica.
Disponibilidade para atuar no bairro Vila Lalau.
MONTADOR(A) MECÂNICO(A) Cursando
Técnico em Eletromecânica ou mecânica.
Conhecimento na montagem de máquinas.
MONTADOR(A) DE MÓVEIS Disponibilidade para
atuar no primeiro turno. Conhecimento na função.
OPERADOR(A) DE MÁQUINAS Desejável
conhecimento em interpretação de desenho
técnico e 2' grau completo ou cursando.
Disponibilidade para atuar no bairro Vila Lalau.
OPERADOR(A) DE MÁQUINAS Disponibilidade
para atuar em horário normal, no bairro Ilha da
Rgueira.
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 atuar no Bairro
Ribeiro Cavalo.
PROMOTOR(A) DE CARTÁO Disponibilidade para
atuar no 2'tumo.
REPOSITOR (A) DE MERCADORIASDisponibilidade
para atuarno segundo turno.
REPOSITOR (A) DE DEPÓSITO Disponibilidade
para atuarno segundoturno.
RETIFICADOR(A) Conhecimento em retifica
cilindrica. Disponibilidade para atuar na Barra Rio
Cerro II.
SERRALHEIRO (A) - SETOR METALÚRGICO
Disponibilidade para atuar em horário normal no
bairro Ilha da Figueira. Conhecimento com

metrologia e interpretação de desenho.
SOLDADOR (A) Conhecimento em solda mig.

,Mais recursos. elhores humanos.
TRABALHO TEMPORÁRIO. RECRUTAMENTO E SELEÇÃO. CONSULTORIA. ESTÁGIOS

S .4

JARAGuÁ DO SUL
OPERACIONAL

ALMOXARIFE Desejável Ensino Médio
Completo. Conhecimento na função
disponibilidade para atuar na Ilha da Figueira.
AUXILIAR DE COZINHA Desejável
conhecimento na função e l' grau completo ou
cursando.
AUXILIAR DE SERViçoS GERAIS Disponibilidade
paraatuaremhorárionormal .:
AUXILIAR DE ELETRICISTA Conhecimento na

função é curso de elétrica. Disponibilidade para
atuar no bairro ilha da figueira.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO l' grau Incompleto.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO Disponibilidade para
atuar no terceiro turno, no bairro São Luiz.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO Desejável
conhecimento de informática básica e 2' 'grau
completo ou cursando. Disponibilidade para
atuarno bairro Vila Lalau.

COSTUREIRA(O) Disponibilidade para atuar no

primeiro ou segundo turno em Schroeder.
Conhecimento em reta ou overlok ou interlok.
COSTUREIRA(O) Disponibilidade para atuar no
bairro Água Verde. Conhecimento emmáquinas
reta, cobertura e overlock.

COZINHEIRO(A) Desejável conhecimento na

função e l' grau completo ou cursando.
IMPRESSOR(A) FLEXOGRÁFICO Desejável
noções como impressor Flexográfico.
Conhecimento em operarmáquinas.
INSPETOR DE QUALIDADE Desejável
conhecimento na função. Disponibilidade para
atuar no primeiro turno.

INSTALAOOR(A) DE ACESSÓRIOS Conhecimento
com instalação de acessórios automotivos.
FUNILEIRO(A) Conhecimento na Função.
MECÃNICO DE AUTOMÓVEIS Conhecimento
em mecânica básica, correíra dentada,

Disponibilidade para atuar na Ilha da Figueira ou
Barra Rio CerrO.
TECELÃO (A) Disponibilidade para atuar no

segundo turno. Desejável conhecimento na

função.
TORNEIRO(A) CNC Conhecimento em torno CNC:
noções de leitura e interpretaçáo de desenhos
mecãnicos. Disponibilidade para atuar no bairro
Barra do Rio Cerro II.

TORNEIRO(A) MECÃNICO(A) Conhecimento em

torno convencional: noções de leitura e

interpretação de desenhos mecânicos.
Disponibilidade para atuar no bairro Barra do Rio
Cerro II.
ZELADOR (A) Disponibilidade para atuar no

primeiro turno ou horário normal.

ADMINISTRATIVAS
ATENDENTE/CAIXA Desejável Ensino Médio
Completo. Conhecimento de informática.
Disponibilidade para atuar no 1 tumo e nos finais de
semana.

AUXILIAR ADMINISTRATtVO(Aj Desejável
ensino superior cursando ou completo.
Conhecimento com vendas e telemarketing.
Disponibilidade para atuar no bairro Ilha da
Figueira.
DESENHtSTA Conhecimento na função e com

Solid Works. Disponibilidade para atuar na Ilha da
Figueira.
EXECUTIVO(A) DE VENDAS Desejável estar
cursando Ensino Superior e conhecimento com
venda de propaganda e publicidade.
GESTOR (A) DE NEGÓCIOS Ensino Técnico
Mecânica ou Engenharia Mecânica Completo.
Disponibilidade para viagens. Conhecimento na

área comercial desejável noções dos setores de
borrachas; plásticos ou similares.
GERENTE DE LOJA Ensino Médio Completo.
Conhecimento na função e liderança de equipes.

ai
PISCINAS & CLIMATIZAÇÃO

--- --- ---- ----

Disponibilidade para horário comercial.
PROFESSORIAl DE WEB DESIGNER
Conhecimento e Fireworks, flash, dreamweaver,
publicação FTP. Disponibilidade para atuar no

bairro Jaraguá Esquerdo.
PROJETISTA MECÃNICO Cursando Ensino
Superior ou Técnico. Conhecimento na função e
em Solid Works com projetos para usinagem.
PROGRAMADOR(A) E OPERADOR(A) CNC
Conhecimento em programação de torno CNC.
Desejável noções de operação do torno CNC.
Disponibilidade para atuar em Massaranduba.
TELEVENDAS
Conhecimento na função e com informática.
Desejável possuir curso na área de vendas.
Ensino Médio Completo.
VENDEDOR (A) EXTERNO(A) -Conhecimento
com vendas. Desejável Vivência com telefõnia
móvel. Disponibilidade para atuar em Jaraguá do
Sul e região.
VENDEDOR (A) Desejável estar cursando
Ensino Superior. Conhecimento em vendas
interna.

TÉCNICAS
ARTE-FINALISTA Conhecimento em Corel
Draw; Photoshop e edição de imagens.
Desejável noções de Flash.
AUXILIAR TÉCNICO 2° grau completo.
Desejável noções de eletrônica. Conhecimento
com instalação de rede em computadores,
central telefônica, câmeras CFTV.
FERRAMENTEIRO(A) Conhecimento com

terno, fresa, setor de ferramentaria.
Disponibilidade para atuar em 2 turno no Bairro
Rio Cerro II.
FRESADOR(A) CNC Conhecimento em fresa
CNC: noções de leitura � interpretação de
desenhos mecânicos. Disponibilidade para
atuar no bairro Barra do Rio Cerro II.

FRESADOR(A) CONVENCtDNAL Conhecimento

G
II.'

em fresa convencional: noções de leitura e

interpretação de desenhos mecânicos.
Disponibilidade de atuar no bairro Barra Rio Cerro II.
TÉCNICO EM ELETRONtCA Ensino Técnico em

Eletrõnica cursando ou completo. Desejável.
noções em concertos de aparelhos telefõnicos.

OPERADOR(A) DE MÁQUINAS Disponibilidade
para atuar em horário normal, no bairro Ilha da
Figueira.
SOLDADOR(A) Conhecimennto em solda TIG e

MiG. Desejável noções de montagem de
calderaria. Disponibilidade para atuar no bairro
Corticelra.
ADMINISTRATIVA
AUXILIAR AOMINISTRATtVO(A) 2' Grau
Completo. Noções de orçamentos.
Conhecimento Excel. Disponibilidade para
atuar no Bairro Caixa d' Agua em Guaramirim.
CONSULTORIA) COMERCIAL 2' Grau
Completo. Desejável curso Técnico Agricola,
curso de vendas, negociações. Disponibilidade
paraatuarna micro-região.
VENDEDOR (A) Conhecimento em vendas
interna; noções de informática. Disponibilidade
para atua rem horário comercial.
VENDEDOR (A) EXTERNO(A) - SETOR
ALIMENTíCIO Ensino Médio Completo.
Noções de vendas externas.

. ESPECIALISTAS
ANALISTA DE PCP Desejável estar cursando
ensino superior. Conhecimento na Função.
COORDENADOR(A) DE ESTAMPARIA
Conhecimento com operação de máquinas de
estamparia automatizada e liderança de
equipes:

TÉCNtCAS
MECÂNtCO (A) DE MANUTENÇÃO 2' Grau
Completo necessário curso técnico na área.
Conhecimento com manutenção
eletromecãnica e instalação predial.
Dispontbilídae para atuar nos seguintes
horários: 1 turno, 2 turno e 3 turno.
TÉCNICO EM QUALIDADE Conhecimento na

função. Curso Técnico em Qualidade ou ensino
superior em andamento. Desejável noções na
linha de produção EPS.

ESPECIALISTAS
ANALISTA DE ESCRtTA FISCAL
Desejável estar cursando Ensino Superior.
Conhecimento na função. Desejável
conhecimento no sistema Questor.
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.
NUTRtCIONISTA Ensino Superior Completo.
Conhecimento em cozinha industrial.
PROJETISTA MECÃNICO(A) Cursando Ensino
Superior ou ·Técnico. Conhecimento na função e

em Solid Works com projetos para usinagem.

GUARAMIRIM

OPERACIONAL
AUXILIAR DE PRODUÇÃO 1 'grau cursando ou

completo.
ESTAMPADOR (A) Conhecimento com estampa
manual.
MECÂNICO (A) MONTADOR (A) Conhecimento
na Função.
OPERADOR (A) DE MÁQUINAS 2' grau cursando
ou completo. Desejável conhecimento na

função.

c , ,
•••

o
..
.
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-------------. Cantinho Animal

Ligue e anuncie!
2106-1919

CANTINHO ANIMAL
Um cantinho especial para

seu bixinho ...

Venha divulgar aqui o seu

Pet Shop, Clínica
Veterinária, Agropecuária ...

CLlN1C:'\ VETERINARIA
Pet Shop e Consultório

Veterinário

3372-2614
Rua Bernardo Dornbusch, 2181 • Vila lalau9973-9399 I 3371-0026

cati'iI baby d!lJy

!
, I
I .

9123.0657 I
I www.fotolog.terra.com.br/ajapra

• Adestramento de cães " Hospedagem
• Banho e Tosa * Pel Shop· Creche para cães

• Passeio com cães • Venda de filhotes

(47) 3370-1645

I Rua Fntz Bartel. SID - CEP 89256-120 -

Baependi - Jaragua do Sul- se
,

3371-2888 f 3275-3487 I 3275-6244

Rua Reinoldo Rau, 380 - Centro - Jaraguá do Sul - se

jAMICAO
CUf\JI�f\ VETERIN.ÁRlf\

CONHECENDO A AMICÃO
Na última reportagem vocês conheceram a Recepção, Sala de

Espera, Sala de Exames, Eletrocardiograma, Curativos e Farmácia.

Hoje conhecerão a Sala de Atendimento, Sala de Raio - X e Banho
e tosa. Ligue e Agende seu Horário. �

Sala de Atendimento - Aqui vocês serão atendidos com todo o

conforto e recursos ambulatoriaís.
.

Banho e Tosa - Aqui Seu Cãozinho ou Gatinho recebe um banho de
amor e carinho ...

Na próxima matéria estaremos

mostrando para vocês: Ceniro

Cirúrgico, Sala de Pós -

Operatório e UTI Neo-Natal,
Internação e Área Externa.

AMICÃO CLíN CA
. VETERINÁRIA,

PORQUE O NOSSO
DIFERENCIAL É O AMOR.Sala.d.e Raio - X
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PROJETISTA MECÃNICO - Ensino médio completo, curso técnico na área de projetos mecãnicos ouALMOXARIFE - Ensino médio completo. Conhecimento com sistema CACHER (consistem). Para área cursando, conhecimento com o programa Solidworks. DUAS VAGAS.metal-mecânica.

REPOSITOR - URGENTE - Ensino médio completo. Para limpeza, abastecimento e organização deAUXILIAR DE INSTALAÇÃO - URGENTE - com conhecimentos em instalação, programação de telefonia e gôndolas.rede.

exta-feira das 8:00 as 11 :30 e das 13:30 as 17'3. to' de segundaas. O.
Horário de atendlmen .

VAGAS URGENTESm VAGAS PARA JARAGUÁ DO SUL

(47) 3371-8075
www.back.com.br

selecao.jaraguadosul@back.com.br

AUXILIAR DE PRODUÇÃO - Para indústria têxtil. Operação de centrífuga, secadora e máquina de lavarindustriais. Residir nas proximidades do bairro Ilha da Figueira. SOLDADOR - Conhecimento de solda tipo MIG, MAG, Oxiacetileno.

SERVENTE DE LIMPEZA - DEZ VAGAS - Disponibilidade para atuar em horário normal.

AGENTE DE VENDAS EXTERNAS - URGENTE - Ensino médio completo. Conhecimento na área de vendas Figueira.externas, iniciativa e boa comunicação interpessoal. Veículo próprio (moto ou carro).

BALCONISTA - Ensino médio completo. Desejável experiência com vendas de materiais de construção.
ENGENHEIRO MECÃNICO - Ensino superior completo. Conhecimento de processos na área de refrigeração. TELEMARKETING - Ensino médio completo. Conhecimento na área de televendas ativo e receptivo.

TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES - Formação técnica na área. Vivência com coordenação de obras.

MONTADOR DE MÓVÉIS - URGENTE - Ensino fundamental completo. Residir nas proximidades do BairroIlha da Figueira. VIGILANTE - Para atuar como horista. Preferência ensino médio completo. Possuir curso de vigilante EMDIA. Desejável conhecimento na função.

LAMINADOR - Conhecimento na função.

PINTOR DE MÓVEIS - URGENTE - Ensino fundamental completo. Residir nas proximidades do Bairro Ilha da

MATRíCULAS ABERTAS:
FAÇA A SUA ESCOLHA!

E AUMENTE A SUA RENDA!

ESCOLA DE CABELEIREIRO ClEM SAHB -

JARAGUA DO SUUSC
Certificado reconhecido pela Secretaria
Estadual da Educação Portaria E nO 186.

28/12/1999 - Registro nO 4480

IMAGEM PESSOAL:
- Cabeleireiro - Estética Facial e Corporal
- Manicure e Pedicure - Unhas Artísticas
- Depilação - Maquiagem

TÉCNICAS DE MASSAGEM:
- Qualificação em Massoterapia
- Shiatsu
- Quiropraxia
- Massagem na Cadeira Ergonômica

Mais informações: 47 - 3275-41.25
Rua João Marcatto, 156 centro - Jaraguá do sul-se

E-mail: jaragua.ciem.sahb@terra.com.br
Site: www.massoterapia.estetica.ciemsahb.com.br

VIGILANTE - Ensino médio completo, curso de vigilante EM DIA, experiência na função e habilidade eminformática.

AG;iENDA SESC
Anote aí o que o SESC preparou pra você.

SESC obre inscrições poro cursos nos áreas de
Artes Visuais! Teatro, Música e Dança.

Com metodologia moderno, atraente e de resultados comprovados,
o SESC oferecerá cursos em grupos de aprendizado com preços

acessíveis à comunidade.
O início das aulas está previsto para o dia 15 de setembro, após a

inauguração da nova sede do SESC Jaraguá do Sul.

Confira os cursos disponíveis, com matrículas abertas:'
:_Desenho, Pintura, Gravura, Fotografia, Cinema, Vídeo.

- Teatro, Formação de Contadores de Histórias, Formação de Escritores.
- Dança de Salão, Dança de Rua, Dança Contemporânea,

Dança Educação (3 a 10 anos) e Circo.
- Teclado, Violão, Viola Caipira, Cavaco, Violino, Viola, MusicalizaçãoInfantil e Musicalização Adulto, Flauta, Percussão, Canto e Coral.

GARANTA SUA VAGA. MATRICULE-SE HOJE MESMO.

'SESC�'��"'�"".�"w.=,.�
SANTA CATARINA

SESC Jaraguá;po Sul
Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1273
¢entro - Jaraguá do Sul/SC - CEP: 89251-100
FM!'I/Fax: (47) 337.1-8930/ 3371-9177 '

t;::rni'!iI: cajaraguadpsul�esc-sc.com.br
www.sesc-sc.eom.br
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ELETRECISTA
MONTADOR
PRECISA-SE DE

ELETRICISTA
MONTADOR PARA

ATUAR NA ÁREA DE
MONTAGEM DE REDES

DE ALTA E BAIXA
TENSÃO.

Tr: 3276-0181
�

HCHORNBURG seleciona:
Carroçarias Frigoríficas

ALMOXARIFE

Requisitos: Oferecemos:
• Desejável ensino superior ou técnico • Alimentação na empresa
• Possuir curso dá Operador de Empilhadeira • Vale transporte, planos de saúde e
• Conhecimento na função odontológico, convéníoUtã Card.

Interessados enviar currículo para rh@hchornburg.com.br! ou comparecer à Av. Mal. Deodoro
da Fonseca, 1479, Centro, Jaraguá do Sul.

-

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

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

* Bordas recheadas
* E�trega à consultar taxa

Disk Pizza-----
3275-2876

Todos es dias a partir das 18h30

T NER JET PRINT
CARTUCHOS ORiGINAlS COMPATíVEIS

E REMANUFATURADOS

prox.
Schroeder:Lot. Garcia 2Q. d+ dep. De madeira R$45mil
Schoroeder: Centro N: 1Q d+ dep. Mista 37.500

. Schoroeder Braço do Sul: 2Q d+ dep. Falta cobertura + acabamento R$48mil
Schoroeder Centro N. 3 Q d+ dep. Ótima localização R$75mil
Shoroeder Centro N: 2 Q. D+ dep. em Constr. entrega aprox. em 60dias R$95mil
Schoroeder Centro: 180m2 otima para ponto comercial R$167mil
Schoroeder: 3Q. garagem para 2 Carros R$127Mil.

Ultimas unidades lot. Santo Antônio 30mil ou 5 mil + Parcela.
Schoroeder Braço do Sul :450m2 R$20mil

. 'Shoroeder Centro: 560m2 esquina R$57mil
Schoroeder Centro N:430m2 esquina R$56mil
Schoroeder Centro N:540m2 45.900.
Schoroeder: frente miguel' couto somente está semana R$165mil por R$155mil.

/
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ricardocimoveis@gmail.com

�05'SS:O:1 9f1<

�·ffi

RICARDO IIALfRIO�
li!
u

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

Cod123 - Terreno cf 420,OOm'. na Vila
Lenzi. RS90.000,OO

Cod. Q56 - Terreno ci 17.680m' no centro
de Guaramirim. Próx ao trevo principal.

Gonsulte-nos.

Cod106 - Terreno ci 1.037,40m' no

Czerniewicz. R$300.000,OO.
Cod. 116 - Terreno c/337,DOm' em Irês

Rios do Sul, R$34.000,OO.

Cod134 - Apartamento ell suite +

2 quartos, todo mobiliado, no

Centro. Valor R$190.000 00

Cod.145 - Casa com 2 suites + 3
quartos, no bairro Vila Lalau.

Pode ser financiada. R$ 260.000,00

www.schellercorretordeimoveisllcom II br

AMIZADE -

LOTEAMENTO CHAMPS
ELYSÉE - Lotes a partir
de RS 92.650,00

TRÊS RIOS DO SUL
- LOTEAMENTO .

GRUTZMACHER
LOTE N° 56
R$ 65.000,00

JARAGUÁ ESQUERDO
Edifício Terra Br.asilis

Aptos de 02 sendo 01 suite.
R$ i 35.000,00

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

Apartamentos NOVOS,
prontos para morar.

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

dormitórios.
A partir de RS 125.0�O,OO.

Casa em construção com

107m2 contendo: salas de
estar/jantar, cozinha

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

suíte, R$ 160.000,00.

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

,
.
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, REDE DE CONCESS!ONAfUAS PEUGEOT

CAEP - Central de Atendimento Especializado Peugeot: 0800 703 2424 - www.peugeot.com.br Peuge ot usa e recomenda lubrificantes TOTAL.

Blumenau - (47) 3331-4500

Itajaí - (47) 3344-7000Strasbourg Brusque - (47) 3396-8661
Rio do Sul - (47) 3522-0686

Jaraguá do Sul- (47) 327�-1900
Rua Reinoldo Rau, 414

Imagens somente para fins ilustrativos. Campanha.Peugeot, quem pegar Pegou. ta parcela só após o Carnaval. Unha Peugeot 207, 307 e 407 - Taxa 0,49%. Promoção válida para toda linha Peugeot 207, 307 e 407 somente para quem financial' com o Banco Peugeot.Simulação, modalidadeLeasíng pelo PSAFinance ArrendamentoMercantilSA, considerando-o veículo Peugeo1207 XR 1.41 Flex, 3portas, pinturas6!ida, ano/modelo 200812009. Preço público sugerido para venda à vista �partirde R$ 37.790,00, para lodo o Brasil, com freteincluso. Pfanode 24 mesessendo: Entrada de R$18.895,OO (50,00%) à vista, mais 24 parcelas mensais totais fixas de R$ 881 ,56 com vencimentoda 1;1 (primeira) parcela para 150 dias. Taxa IQlerna de Retorno (TIR) de 6,04% a.a, e 0,49% a.m, a eET (Custo Efetivo Total) daoperação de arrendamento mercantil éde 8,66% a.a e 0,69 % a.rn, com incldênciade ISS e Te inclusa na eET (Cuslo Efetivo Total), Valorlatal dovefculo a prazode R$40.052.44, Sujeito à aprovaçãode crédito. Ascondiçóes acima poderão ser aHeradasse houver alteraçõessignificativas no mercado financeiro, sem avsoprévio. Aescolha do item opcional airbag duplo frontal elateral está vinculada aaitem bancos revestidoslj'e couro, e vice-versa, e são itens exc!usivospara a versão XSAutomática 1.6l16V Flex, 5 portas. Peugeol307 HB PACK1,6L t6V FLEX - Telo Solar 8étrico - Ar condicionado - Direção Hidráulica - Freios ASS - Airbad duplo de série· Cd Player MPS - Rodas de liga leve - Faróis de neblina - Pintura sólida - Frete incluso - AnoiModelo.: 08109 - Muito mais por menos - Quantidade de 25
unidades em estoque na Concessionária Strasbourg- Sujeito à aprovaçáodecrédito. AE.condiçôes acima poderáo ser alteradassehowef alterações signifkalivas no mercado ãnanceiro, sem aviso prévio,Peugeot206 Sensation 1.4l Rex, 3 portas, ano/modelo 08/08, pinJura
metálica preto paria nem, através do Peugeot On Une, Freta incluso. Preço público promocional sugerido para venda à vista através do Peugeot On üne: RS 28.690,00. Estoque das concessionárias Peugeot Peugeot 207 XR 1.4L Rex. 3 portas. ano/modelo 200812009.pintura sólida - 05 unidades; Peugeot 307 HB PacI< t .6L 16V Fie, mecânioo. 5 portas, ano/modelo 08109. pintura sólida - 25 unidades; Peugeo1206 Sensation 1.4L Aex, 3 portas, ano/modelo 08108, pintura metálica - t 5 unidades. Prazo de Vigência da promoção de01/1012008 a 31i1 01'2008, ou enquanto durarem os estoques. Fotos somente para fins ilustrativos. Não cumulaliva para outras promoções. Para mais informações sobre preços e condiçóes especiais. consulte a Rede de Concessionárias Peugeot partícipantes. ligue para0800·7032424ouacesseWWH.peugeot.oom.br.OuvidoriadoBanooPeugeotliguepara0800·n19090.

gBANCO PEUGEOT

Segunda a Sexta das 8h às 19h. Sábado das 9h às Ilh. - www.strasbourg.com.br DIRIJA ESSE PRAZER

• I
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Rua 25 de Julho, 300 Vila Nova • Jaraguá do Sul

Fone (47) 3372 2900

SUA AVENTURA COM SE�URANÇA.
RACK E BAGAGEIROS PARA TODOS OS MODELOS

PROTETORES DE CAÇAMBA
PARA TODAS AS PICK UPS

ENGATESDE
CARRETAS

PARA TODOS
OS MODELOS

SANTO
ANTÔNIO

Sua aventura
pode ter mui,tos
lIestinos•••

...

massoum

pO,\to
de partidal

CrielSeu
t%

estilo com

';::oN���:��:��::b:��M �f$DAN 'RACKS
Para todos os modetos de
veículos. Pick..up e automóveis

.'"

PROTETOR
FRONTAL � .

acessorlos

off·road
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www.marcollamultimarcas.com.br � I)JiJ�llOO

www.giovaneveiculos.com.br

ZAFIRA CON FORT 2006 MERIVA 1.8 2004 COMP. + GNV PALIO 4P FLEX 2007 C. AR

Rua Walter Marquardt, 2670
Fone: (47) 3370-7500

AS MELHORES TAXAS DE MERCADO
CARROS COM PROCEDÊNCIA

O CLIENTE É ESPECIAL

EMAIS ...

ASTRA CD 2P rodas 16 04
ASTRA Gl 2P GNV 99
ASTRA SEDAN Gl 1.8 99
ZAFIRA confort 06
VECTRA Gl cornpl, + gnv 00
VECTRA gl campI. 00
CELTA 4P flex c. ar 06
CELTA SPIRIT 05
CELTA 01
CORSA 1.8 completo 05
CORSA SEDAN 03
COSA WIND 2P 01
CORSA SEDAN AR + OH 01
CORSA WIND 4P 00
CORSA SEDAN 00
GOL G4 2P ar + opcs 06
GOL SPECIAL 04
GOL 1.6 POWER campi. 03
GOL SPECIAL 01
GOL CLll.8 + COURO 96
PAllO WEEK. Advent 1.8 06
PAllO WEEK. 1.5 cornpl. 99
PALIO EO 4P ar + trava 98
ECOSPORT XlS 04
FOCUS Gl campI. 05
COURIER 1.607
KAOO
FIESTA 1.0 4p 97
ESCORT 1.6 campI. 01
ESCORT GLX campI. 97
ESCORT ZETEC 4P OH 98
VERONA Gl GNV .f 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 16V 04
CLIO EXPRE. 4P 1.6 06
CLIO 2P 04
CLIO 1.0 campI. • OH 04
CLIO 4P 02
CLIO Rl 4P C/AR VIDRO DO
KAWASAKI NIJA ZX 1100 94
FEZER 06
TWISTER AMARELA 07
TWISTER 06
TWISTER 05
SUZUKI YES 125 06

TEMOS MUITO MAIS OPÇOESI!!
CONSULTE·NOS

'" Promoção
R$ 24.500,00

GOLF 1.6 2000

COMPL +ABD

MANUAL E NF

BELINA GLX OH 1990
BIZ ES 125 2006
BLASER ST 2.2 GNV 1998
CELTA SUPER 2005, lOT, AO, TE, Al
CLIO HATCH 1.6 SI 2001
CORSA SEDAN CLASSIC 2004
CORSA WIND 1996
COURIER 1.4 1998
ESCORT 1.8 1995
ESCORT 1.8 ZETEC 19997
ESCORT XR3 1987
FIORINO BAU KIT GNV 1991
GOL PLUS 1995
HONDA TWISTER 250 2004
KA 1998
PALIO 4P 1.6 1998 COMPl
PALIO WEEK£ND 1.5 AR 1997
PREMIUM CSL 4P 1991
SIENA FIRE 2001
UNO FIRE 2002
VECTRA ELEGANCE 2006
VECTRA GL 1998 COMPL +GNV
VECTRA GL 2000 COMPL
VECTRA GLS 1996
VERONA GL 1994
ESCORTGL1.61995
GOL 1.6ATLANTA 1996
CELTA 4P 2003
GOL CITY 4P 2008
GOLF. 1.6 VERMELHO 2000
HONDA CIVIC EX 2005
FUSCA 1300 1975
S104.31998
FIORINO FURGÃO 1.5 1996
VECTRA GLS 2000 ABO
HONDA CIVIC LX 2000

Mercedes Sprinter
2.5 1997 DH

RS 38.500,00
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TINO AUTOMOVEIS

SAVEIRO CL 1.6 MI 1999 BRANCA SANDERO 1.0 i6 V FLEX PLUS

RS 16.900,00 OU 60X 525,28 OKM EMPLACADO RS 34.900,00

({)3373·1387 /3373·1387
Rod. BR-280 km 60, sin - Imigrantes - Guaramirim

CLIO AUTHENTIQUE 1,6 5P
OH AC VE TE AU ABG
LTW,2005
De R$ 30.500 - Por R$ 28.500

.,lE,onsulte outros ��àrros !

wvfw.tinoautomoveis.com.br i
,

...............................................j

Aqui você escolhe os melhores veículos
e tem as maiores vantagens! �.",.,-����

Mais de 300 veículos!
�seu cz'tOwdpodêesô:Jla' um co pfayef; a� ou o tanque.cheio.

: ............................•......

AUDI A3 1.8 4P
AR OH VTE ABS A.BAG RO
WPp, 2001

De R$ 37.490 - Por R$ 34.090

piCASSO EXC 2.0
AR OH VTE LOT A.BAG ABS RE RD
FN COURO CO, 2006

De R$ 50.490· Por R$ 47.490

�
307 FELINE 2.0 AUTO.
AC VE TE ABS ABG RODA •

LTW,2005
De R$ 45.500· Por R$ 40.990

ASTRA SEDAN· GNV
AR OH VTE RD COURO'
com GNV, 2003

De R$ 36.500 • Por R$ 32.990

C4 VTR 2.0
OH AC VE TE ALM ABS BCO AU ABG
COMP RODA LT W, 2007

De R$ 58.900 • Por R$ 55.900

STRASBOURG

1l0NIIIiiII VEíCULOS

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



, O CORREIO DO POVO
-------------VEICULOS--------------=FIMc:-:=:-DE--==-SEM�ANA,�11/1;::-;:2DE;-;;;-;'OUT;;;;;;;UBR:;;-;;;:ODE-;;;;;;;;-2008

-

47 3370.4800 I Av. Prefeito Waldemar Grubba, 2120 I
HONDA. www.gabivel.com.br Tudo que Você Quer
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Vai comprar ou trocar
seu carro ???

Por que não vem aqui?

. ,

AUTOIWÓVEIS

Temos mais de 1 00 OFERTAS

E a M,ENOR prestação da cidade

.
.

CONFIRA'...
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ANTES DE COMPRAR SEU CARRO NOVO ...

CONSU EsNOS
3370-3015

AGORA EM
JARAGUÁ DO SUL

Jaraguá do Sul (47) 3275-1012
Blumenau (41) 3035-3766� lCasinslcl� ACELERA SUA VIDA'

··FLASH 150

Rua Presidente "Epitácio Pessoa 570 , sala 02 - Jaraguá do Sul - se
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·2004, cor branca, completo.

·2007,1.800 km rodados.

-2007, cor preta, ar condicionado,
trava e alarme.

·2006, cor prata, completo.

·2004, cor preta, completo.

·2004, ear bordô, completo.

·2006, cor branca, LOT, ar quente.
·2002, cor bege, bancos de couro, completa.

·2008, cor preta, 49 50000Okm, completo, •

emplacamento grátis.

AQU�
baixo'

-z:

.t:
---

1-��==
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_ Moretti Automóveis Ltda

..

PRONTA
ENTREGA

AR-CONDICIONADO
DIREÇÃO HIDRAuLiCA
VIDROS E TRAVAS ELÉTRICOS
4PORTAS

m

AR<ONDICIONADO

DIREÇÃO HIDRAuLICA
VIDROS ETRAVAS ELÉTRICOS

PRONTA
ENTREGA

MELHORCOMPRA
DA CATEGORf}\

AR-CONDICIONADO
DIREÇÃOHIORAuLICA

e'·..
� l:

PRONTA
ENTREGA

(47) 3274-2800
Rua Henrique Piazera, 199 - Centro - Jaraguá do Sul

fordmoretti@morettilluto.com.br
Promoção 'Feirão de Fábrica Ford" {válida até 13íl0;2008 ou enquanto durarem os estoques}: Ford Fiesta Hatch 1 ,QL Flex 2009 (cat. fBG9) a partir de R$ 33.900,00 à vista, Ford Fiesta Sedan 1 ,OL Rex 2009 (cat S1'G9) a partir de RS 36.400,00 à vista, Ford
EcoSport XLS I.SL Flex 2009 (cat. ESA9) a partir de RS 53,900,00 à vista, Valores para pintura sólida e frete incluso, (1) Taxa de 0,99% válida para Linha Fiesta e EroSport com 50% de Entrada, Saldo em 24 meses e Carência de 30 dias, na modalidade leasing,
Custo Efetivo Total (eET) a partir de 1,34% am - 17,30% a,a através do Programa da Ford Credit Para este cálculo, foi considerado o valor financiado do Ford fiesta Hatch citado acima (valor à vista), com 50% de entrada, financiamento na modalidade leasing
em 24 meses com carencia de 30 dias para pagamento da I' parcela, inclusão de tantas, taxas e impostos (ISS), Condições especiais para 36 meses com taxa de 1,33% a,m- 17,18% aa e Custo Efetivo Tolal (CET) a partir de 1,57% am _. 20,60% aa, 48

�meses com taxa de 1,39% am - 18,02% aa e Custo Efetivo Tolal (CET) a partir de 1,58% am -20,68% aa. e 60 meses com taxa de 1,43% am - 18,58% a.a e Custo EfetivoTotal (CET) a partir de 1,59% a.m - 20,80% aa, considerando entrada de 50%,
financiamento na modalidade leasing, com carê!lcia'de 30 dias para o pagamento da I' parcela, (2) Toda linha de automóveis e pick-ups Ford (exceto o, modelos Fiesta e EcoSport) com 10% de entrada, fina�ciamento na modalidade leasing em 60 meses

com carência de 120 dias para pagamentoda l' parcela, taxa de juros a partir Ife 1,64% am, - 21,55%.,a, através do Programa Ford Cred� e Custo Efetivo Total (CET) a partir de 1,65% am. - 21,67%a,a, lambém através do mesmo Programa Ford Cradil 'o,
Para este cálculo, foi considerado o valor finanCiado do Ford Ka 2009 (cat. KBA9) a partir de llS 26.190,00 ã vista com 10% de entrada, financiamento na fj10dalidade teasing em 60 meses com carê!lcia de 120 dias para pagamento da I' parcela, iilclusãe de "''''''''
taritas, taxas e impostos {ISS). Condição de financiamento não cumulativa, Nãe abrangem seguro, acessórios, documenlaçãe e ser\ii<;os de despachante, manutençãe ou qualquer outro serviço prestado pelo Distribuidor. Suje�o à aprovação de c«\dito, Estas
condições de financiamento podem oscilar de acordo com a região e o pelhl de crédito do consumidor. Estas ofertas nâo abraegem os veículos destinados a locadoras, auto-escola, autarquias e Ólyãos públicos, táxi, test-drive, transporte de utilitáriosVI'IA O NOVOEsportivos da edição 'Qual Comprar - 2008' da Revista Auto Esporte, public�ão de o" 516 veiculada em Maio de 2008, Fotos meramente ilustrativas. As informações. e ofertas nesse anúncio substituem e invalidam o anúncio publicado em 07/1012008, Vli.

...
Seguros ford

CARTÃO FORO UNICARO. SOLICITE JÁ O SEU.
Acumule até RS iO.OOD em descontos na compra de ser Ford Zero.
Copitaiae reaiões m6trojlolitanasAOO4-1!16O I n,ma;s localidad..: 0000 '7281!16O,

Ford Empresas: (11) 4174.3929
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VISITE UMA DE NOSSAS FILIAIS

Filial Jaraguá do Sul
Av. GetúlioVargas, 184 - Centro � Tel.: (47)-3275-6931 I (47) 3275-6932

Consórcio

Breitko

�.!(V��·�·E�Õ��'S··(�S')··CÕ�·��'��>M EXPERIÊNCIAS.
� O CONSÓRCIO BREITKOPF ,EMPRESA COM MAIS DE 40 ANOS DE

_,

l EXPERIÊNCIAS NO MERCADO ,ESTÁ SELECIONANDO PROFISSIONAIS

!.� PARA VENDAS DE ALTO NIVEL PARA JARAGUÁ 00 SUL.

OFERECEMOS EXIGIMOS

i GARANTIMOS REMUNERAÇÃO MINIMA 2° GRAU COMPLETO OU CURSANDO •

! VALE· TRANSPORTE BOA COMUNICAÇÃO E AFINIDADE
: VALE· REFEiÇÃO COM ATIVIDADES COMERCIAL.

OPORTUNIDADE DE CRESCIMENTO

INTERESADOS DEVERÃO INVIAR CURRICUlO PARA
CONSORCIO.JARAGUA@BREITKOPF.COM.BR OU COMPARECER
Á RUA REINOlDO RAU,460 JARAGUA DO SUL S/C MUNIDOS DE

DOCUMENTOS, ATÉ O DIA 26/10/08 .

.rI
Finasa

� www.finasa.com.br
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•I •Ano/Modelo 2004,
Cor Branca. Gasolina.
Ar-condicionado e

Travas Elétricas.

Ano/Modelo 2007, Cor
Prata, Ar-condicionado,
Direção hidráulica, Travas
elétricas, Desembaçador
traseiro, Alarme.

Ano/Modelo 2005, Cor Prata,
Gasolina, Ar-condicionado,
Direção hidráulica. Vidros, Travas
e Retrovisores elétricos, Alarme,
Freio Abs, Air Bag II, Limpador e

desembaçador traseiro, Rodas de
Liga-leve, CD Player, Bancos em

Couro.

Ano/Modelo 2004,
Cor Preta, Gasolina,
Ar-condicionado,
Travas Elétricas.
Alarme, limpador e

Desembaçador
Traseiro.

Ano! Modelo 05/06, Cor Prata, Gasolina, Com
apenas 13.590 Quilômetros, Ar-condicionado,
Direção Hidráulica. Vidros, Espelhos e Travas
elétricas, Alarme, Limpador e Desembaçador
Traseiro, Rodas de Liga-Leve, Faróis de Neblina,
Freios ABS, Air Bag II, CD Player MP3 .

• Carros Novos e Semi-novos revisados· Nacionais e importados· Frota atualizada
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. �dID�
Av. Prefeito Waldemar Grubba, 1311

Tel. 3370.0021

•®llilNííftthíl
Rua Henrique friedemannl 240

.

Tel. 3373-0000

\�,
-------------------------

ÉASSiM
'QUE EUVOU.

Com:
• rodas de figa leve
• freio a disco
• partida elétrica e If pedal
'ripdlcadoruigital de marcha
• marcador de combustível

SUPER 1 oocc 08/08

48xde

R$1
Com:
• indicador de marchas
• conta-gims
• pertida elétrica e a p.edal

Jaraguá do Sul - se
Av. Mat. Deodoro da Fonseca, 657 - (4i') 3370-1737 -

CRÉDITOS

42.170,00

REQUISITOS

CONTRATA VENDEDORES(AS)

Grupo t3�t::f-t 30 Anos
PARA VEíCULOS e. MOTOS

68

MESES

13.15700 22638

15.350,00
17.543,00 301�84
19.73600 33957

21.92 00 3772

2 .42000
29.24000

Pgto a parcela
dia '.... /2008

REMUNERAÇÃO
* Comissão (crescente)
• Fixo crescente (atingindo metas)
• INSS Autônomo
• Bonificação I Prêmios
• Material de trabalho 1 Cursos
• Fone para contato cf (clientes)

Interessados: enviar curícuíun � uníaosilver@netuno.com.br
ou vir até nosso escritório (endereço no rodapé).

• Venda externa
*

Experiência na área
• Boa aparência
• Atitude
• Vontade de crescer

Consórcio

UNIAO
Aqui s�� sonho é real. .

R$ 83.000,00
R$ 97.000,00
R$ 113.000,00

R$127.000,00
R$144.000,00
R$ 153.000;00
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PARCElASDE

'!IS
PARCELASDE

8.

I ..ITAJAí
(47) 3341-3341

JARAGUÁ DO SUL
(47) 3274-0000

BLUMENAU
(47) 3144-3144

JOINVILLE
(47) 3145-3145

"t RENAULT

PI Preço
à visl<t v1iJirtQ pata Mei}<li1tl Sedan Expression Hi mv Hi·f1ex 4P, básíec, com P:fituí<lsf.licta fS1C;>:U!; :5 !Jr:idades. f?) Pr�ç0 ti vista iJAhip care MSij<lOO G:�,m:j Tour b:pte.,>t>IM Hl16V HI�Fjax 4P. tJ�sjco> cem pín!UI<l sõüna f':>l..'1que 5 !.l!)itUJct�s., {al PrE"O a '.'ISt! ,-,àtico para Clio Sadao Autheotlfilie 1 O leV Hi¥Flex. tif', com f)�ntur<t llõUda. Estf>.;w� 5u�idadl!s. _} Taxa �Uml cara toda Unlm Me9'wS � Clb Su;:hm, fillantjameJlt� pçlo CPC (Crertiic OlmHHm Consumido:) illm\>ài da CIa. de Credilo, FinClIIGl<.lITHII1I,.i S :nw5�raBnt6 Rtinii,ult 41> 'Sm�il vá!;!.!o at( 13:10:1008, ,'!<I5 �;:;tíÍl!WS tondi%!§t'S,: 50% de cntradu 4' saldo fimmciarlo uni 24 meses. cem taxa de iuroa ue 0% <1.10, CrMik S!Jiéíio à anellee e <1pm��Q

eanctarnsntc e !rl\la�tjmerHc Renault do Stas!! !fai
,

ancamemo 'iàli� para GIm Hatch },I.I!hell�fuue 1.13 t6V �'I:.F!€-;(. p!mU8 scUda. eomeatraca de R$ 16 4(lOJ)(!.;. &0 parce�s no ��lcr {le R.S399.00. Valor a vrsta RS25.79{I,OO. fif!."IIlCl;'!.lf!€ilÍi) peic Leasing atralj"és da Cia de erMit!). fioarx:l.amenlc: e rnvestímeuo. !lllJUit oc Bmsi! vráãêo até 1 ah O!?COfL L innes M�<1ne St:®n e GramJ 'rear. to!jan, San e eõan com gar�mil'i óe- 3 enos eu 1W.mlO Km. c que ocorrer prilll€fm conolçioll<'llll aos termos e r,of1lJl�s eslabelecklas I'm Manua! de Garantia e Manu1ençãn. Consulte sua COOCe..\StOMría Renault par", lnínrmaçâo sen-e os ecreqaes �iSpOflÍ1reis. !ffi'..::.g:emmemmenla i!u$tmt.tYa�. Alguns ítens rnestrauos eJOIJ mencionados sâo cpctcnaês e'éU acessórios !3iol.i reterem-se a verstreS eseecntces. Preserve ti vida. Cintos de sequ!aflça pedem salvar vreas.
.
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Financiamos: I
I * Carros Caminhões à partir de 1976 I
I

Refinanciamos: I
I * Carros a partir de 1990 I
I * Carros a partir de 1980 I
I I

II Syc red Financiamento para veículos:

:
* A partir de 1997 até 60x
* A partir de 1994 até 48x

I
FINANCIAMENTOS I

I .1
I Fone: (47) 3055-3400 I
I I
.- Correspondente Bancário:

I
5 Rua Reinaldo Rau, 60 - Sala 02 - Centro

I 8;;1 iC'l"Qaycoval � BANCO PAULISTA Market Place - Jaraguá do Sui - SC I
._-----------------------

Financia - Compra - Vende - Troca

(47) 3273-6600/9973-8966
Rua Exp. Antônio Carlos Ferreira,
920 - N. Brasília - Jaraguá do Sul

Pajero Sport GLS 2.8 4P 2002 Preto !

I AR OH VE AQ TE AL LOT RE RLL I.______�.. BC �ill.Q!llAT1CO _ _j

!=� • �
SPOfict4IADO
-

COMPRA - VENDE - FINANCIJ!
Cenfi;o Nossas Cartas Contempladas

Utilize seu FGTS e saia do aluguel!
CARTAS DE CRÉDITO

Créditos Parcelas
R$10mil R$ 89,00
R$20mil R$ 180,00
R$70mil R$ 625,00
R$100mil R$ 892,00
R$150mil R$1.071,OO
R$190mil R$1.650,OO
Fones: (47) 3222-2853/9980-1928
www.realconsorcios.com.br
sae@realconsorcios.com.br

Fale online
glbacont@hotmail.com

Venha conferir nossos seruiçosl
(047) 3376-0251.
Rua Ângelo Rubini, 900

Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul - se'

� ,
.

Blulll_ncar"))
Veículos

CL\SSI�lUS

O CORREIO DO POVO
Agora está ainda mais fácil de encontror o que você procura!

Anuncie (47) 3371-1919 I 3055-0019
www.ocorreíodopovo.com.br
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Av. Mal. Deodoro da Fonseca,
1014 - Centro

(em frente Posto Marechal)3370-8622 I 3372-0048
wW'W_ hpj s _ co m _ b r

FIAT COUPE 2.0, 95,
VERDE, COMPLETO.

UNO ELETRONIC 95,
AZUL, COMPLETO

TEMPRA 2.0 IE, 4p, 95, GOL 1.01, 2PTS, AZUL, 95 GOL 1.0 2PTS, PRETO, 95,
AZUl,COMPlETO COM OPCIONAIS Cf OPCIONAIS + GNV

PAMPA GL 1.8,95,.
VERMELHA COM

VERONA GL 1.6, 94,
AZUL, COM OPCIONAIS

ESCORT GL 1.6, 94,
PRATA, COM OPCIONAIS
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Por Jéssica Ehmke Kraetzer
recepcoo@ocorreiodopovo.com.br

'. Para serem publicadas nessa coluna, as fotos devem ser enviadas para recepcao@ocorreiodopovo.com.br. É obrigatório o envio em alta resolução.

A família, amigos e alunos
mandam os parabéns para

Renatha Danieli Souza de Paula,
que ontem comemorou idade nova.

Parabéns para Marlon que se

formou dia 19/9 em Técnico em

Vestuário pelo Senai/SC e completou
21 anos dia 23/9. Os pais e irm_ã

desejam felicidades!

O marido Jandir Giese, manda os

parabéns e deseja muitas felicidades
para a esposa Marisa Schula Giese
que completou 19 anos dia 26/9.

Em click para a coluna
as amigas Djéssica Barbosa

e Tatiane Taíse Debatin.

Trocou alianças-dia 3 o casal Katia dos Santos e

Àndréas Denis Moser, filhos de Valdir e Anita dos
Santos e Belini e Leonice Moser. Felicidades!

O casal super apaixonado Karin Joana e

Willian de Souza completando mais um

mês de puro amor. Felicidades!

Parabéns para Taíse Aparecida
Pereira, que hoje completa 15

anos. Os pais, irmão e toda
família desejam felicidades.

�

Casou no sábado dia 4, no Igreja Evangélica
Luterano do Centro, o casal Sonny e Cida.

Parabéns dos seus amigos!

Trocam alianças hoje o casal Mayara Lueders e Leo
Fernando Krappe. A cerimônia acontecerá na Igreja
Evangélica Luterano do Centro com a recepção no

Baependi. Felicidades dos familiares.

Evandro e Adriana _festejam hoje
a troca de alianças na mão

esquerda. Muitas felicidades
é o que desejam os amigos.

O casal Ronald e Edilene Eggert completa 29 anos de casado dia 29/9. Os filhos,
genros, nora e netos desejam ainda muitos anos deste feliz matrimônio.

Na foto Domingos Gutz ganhador da rifa promovidq pela Pista Livre Clube
de Motociclismo de Jaraguá do Sul. O clube agradece a todos

os que colaboraram com o compro da rifa em prol de suo sede nova.
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FfSTA

Breithaupt
oferece atrações

para crianças
o Shopping Center Breithaupt ofe

rece atrações infantis para comemorar

o Dia do Criança até o dia 22 de outu
bro. Dentre os atividades tem sessões
de cinema e o promoção "Natureza do
seu Jeito". A criança que fizer o de
senho mais bonito ganhará um mini
notebook Asus e o escola onde estudo
deve ganhar um computador desktop.
As primeiros mil crianças receberão
um cartão com 1 hora grátis poro se

divertir nos brinquedos, de segundo o

sexto-feira, dos 10h às 11 h ou dos 14h
às 15h.

Dia da

Criança
o presidente do Associação de

Moradores do Bairro Santo Antônio e

loteamento Souza, Valdemar Pereira
Prestes, convido todos os crianças da
comunidade poro um encontro diver
tido no domingo, Dia do Criança. No
própric sede do associação, a partir
dos 14h, serãO distribuídos cachorro
q-uente e refrigerante poro todos os

crianças.

Paz é tema das
obras

Paz é temo dos obras expostos no

hall do Biblioteca Podre ElemarScheid,
no compus do Centro Universitário de
Jaraguá do Sul. A mostro de trabalhos
do artista plástico Nádya Niehues Be
cker, de Novo Trento, encerro no dia 27.
A artista integro o circuito dos artes

plásticos de Santo Catarina e expôs no

Unerj juntamente com artistas parti
cipantes do 'programa Companheiros
dos Américas, nos Estados Unidos e

em Santo Catarina, em 2006 e 20Ó7. O
acesso é gratuito. Poro os interessados,
o horário de visitação é dos 8h às 22h,
de segundo a sexto-feira, nos sábados
dos 8,h às 13h. Mais informações pelo
telefone 3275-8225.

- LOTERIA ,

CONCURSO N° 365

03 - 04 - 05 - 08 -. 10
11-12-15-16---18
19-20 - - 24-

CONCURSO N° 1963

VITRINE-----------

S�PO CURURU EM NOVO ENDEREÇO
�,foja Sapo �.�ruru oferece roupas para"'o y�iq;a-dia·d(fs crianças e

principalmente no Dia da Crieln '�roupas inf9ntis sqo �pra crianças
de O a 16 anos. Agora o estu6el rito está em novo eQdereço, no Ruo
Reinoldo Rau, 568. O telefone é 3370 2179.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL

EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL N° 150/2008

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
TIPO: rnenor preço por item

OBJETO: O presente Edital consiste na aquisição de 01(um)-conjunto de

parque infantil, destinado para a E.M.E.F. Cristina Marcatto, conforme es-
, pecificações descritas no Item l-Objeto do Edital. REGIMENTO: Lei Federal
10.520/2002, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal n° 4.698/2002,
de 03 de outubro de 2Q02. DATA, HORA e LOCAL PARA ENTREGA dos
ENVELOPES: Até às 09:30 horas do dia 24 de outubro de 2008, na Coor
denadoria de Protocolo da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, sita na

Rua Walter Marquardt nO 1.111, bairro: Barra do Rio Molha. O CREDENCIA
MENTO e abertura dos envelopes serão às 10:00 horas do mesmo dia, na

sala de reuniões da Coordenadoria de Licitações e Contratos. Orçamento
estimado para aquisição: R$ 8.000,00 (oito mil reais). INFORMAÇÕES: A'

íntegra do Edital poderá ser obtida no endereço acima ou via Internet no

endereço www.jaraguadosul.sc.gov.br
Jaraguá do Sul (SC), 07 de outubro de 2008.

CELSO ORLANDO PIRMANN
Secretário de Administração

,..

ReaUzaçilo
PatroclffiQ:
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Com g misSüqde "propido�i,à criança um aimbiénte a't�lhedor, 'que
contribo.Q poro o seu desenvolvimentp integral tornando-o um ser crítico
e tronsfprmadpr", foi que o Centro,a�iEducação Infantil Almida Bertoli

,F',�faboroutdivers'o.$ tralJarbos if exposiçoes �1� ae ,£Pf,!
mostróú.iI comunidade/.o .,cotidiano dos alu:nos

PEDIDO DE LICENÇAAMBIENTAL
WS Imóveis Ltda Me, torna público que re

quereu a Fundação Estadual de Meio Ambiente

( FATMA) a Licença Ambiental Prévia (LAP) e a

Licença Ambientalde Instalação (LAI) do Lotea

mento denominado São Rafael no município de

Guaramirim-SC.

Feira Científico-Cultural e

Feira do Livro no Marista
O Colégio Marista São Luís realizou entre os dias 08 e

10 de outubro a X Feira Científico-Cultural e a I Feira do
Livro. A Feira Científico contou corn a apresentação de 21

grandes projetos que tinham como tema central "Marista em

prol da Vida", e envolveu todos os 365 alunos do colégio e

mais de 40 professores orientadores dos trabalhos.
O objetivo da feira era proporcionar a construção e a

. socialização do conhecimento científico de uma consciência

d� responsabilidade global em prol da vida, despertando a

curiosidade, o espírito de pesquisa, a criatividade e o

interesse pelo conhecimento das inovações cientificas.

Todos os projetos foram avaliados por profissionais
ligados as áreas que envolviam os temas pesquisados e

segundo muitos destes avaliadores os objetivos foram
plenamente alcançados, "Dava para perceber na maneira

de explicar, que o conteúdo foi muito bem trabalhado e

aprofundado, o entusiasmo com que os alunos

apresentavam demonstrava a segurança que tinham em

relação ao assunto", destacou Adriana, Uma das
, avaliadoras.

Já a I Feira do Livro foi coordenada pela Editora FTD, e

segundo os organizadores Toi muito boa. o público visitante

teve a disposição mais de 500 títulos, desde livros de

literatura infantil a obras literárias de formação.

COLÉGIO
RIS

SÃO Luís
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COMPORTAMENTOS
,

ESSENCIAIS DO LIDER
Liderar é diferente de coagir é fazer com

que a equipe seja homogênea e participativa
*Por WIlson Mileris
Fazer acontêcer, essa, atitude deve ser 'O p

to de pârti para se discutir sobre as P
,

hábitos d líder. .Minãl, {;:lIe puscàa
.

pre às rn lhores resUltâdos'. Para iSl3o;
precisa de uma equipe cQmprometidá, ada e

príncípalments motivada, pois sozin)1o não será

capaz de resolver Iodos os problemas e realizar as

Inúmeras tarefas do dia-a-dia. Liderar é diferente
de oprifnif e coagír seus liderados é fazer com que

ia equipe seja homogênea e participativa e busque
junto alcançar Os objetivos comuns. .

Màs como fazer isso? Na rotina do trabalho
muitas vezes o líder esquece de detalhes impor
tantes que podem influenciar no comportamento
de sua equipe, 'COmo a válorização 40 trabalho,

envol�er:to . pr?fissioná!, e �rincip�ente a

hqmanízação, O líder,deve analisar e avaliar suas

atitudes, buscando Umq' psstura que aj"qde sua
equipe a,se desf;:lp_volv!;lr, alínhandrrsuas necéssP
dades pe§soais e1valo�s aos da empresa, fazendo

com"que �pr.odJtiYida4e cresça€ o objetivo final,

sêja�âtingidO coin êxitO. Mas como alcançar re

sultados sà1isfatórios, numa realjdade onde o que
. umlíderpromete-deve estar alinhado com o que
álcança? Há quatro cOmportamentos essenciais

que tornam o líder mai,s efic�:
. " , 14!l.

• 1. CONHECIMENTO DA SUA EOUIPE E DA SUA EMPRESA
Em empresas que não conseguem atingir os resultados pro

metidos, os líderes, em gemI, não se envolvem com o realidade do
dia-a-dia. Eles recebem muito informação, mos elo chego filtmda
apresentado pelos seus subordinados diretos com suas próprios
percepçães, limitações e agendas ou coletadas por outros funcio
nários com suas próprios perspectivas. Os líderes não estão onde
o ação está. Não estão envolvidos com o empresa, por isso não
conhecem suo organização de formo abmngente, e seu pessoal não
o conhece de verdade. Polo resolver esso questão, o líder deve ser porte
do equipe, isto é, não � colocar no papel de superior e sim de parceiro,
dividindo os tarefas e sendo cúmplice de seu time e vice-verso. Além
diSso, um bom líder preciso conhecer os metas pessoais dos seus lide
IOdos e alinhá-los com os metas corpomtivos, polO assim alinhá-los e

de formo interligado alconçar um objetivo comum.'

• 2. AUTOCONHECIMENTO
Conhece-te o ti mesmo frase atribuído o Toles de Mileto, um

dos chamados sete sábios do Grécia antigo e adotado por Sócmtes
como princípio e fim do sabedoria humano. Desde os primórdios é
elementar que pem conhecer o outro é preciso, primeimmente, ter
autoconhecimento. Esse pensamento deve ser aplicado em gmn
des corporações. Hoje, um grande número de líderes, com todos
es requisitos e elementos polO triunfat não conseguem dominar
o disciplino do execução. Apesar de terem capacidade, formação,
talento e até personalidade marcante, não demonstmm firmeza
emocional para lidar com o realidade do negócio e do organização,

ou para fazer aV!lliações fmncos dos pessoas que lidemm.
Essa firmeza emocional tein como principal fonte o autoco-

nhecimento. Ouando o líder se conhece ele aceito e lido com seus

pontos flOCOS, consegue ser firme e justo com os pessoas que não
estão desempenhando bem suas funções e compreende o ambi-

. güidade inerente de uma organização que se move rapidamente
e é complexo. O líder deve sempre se adaptar o realidade dos seus

liderado, tendo sempre em mente o bem estar do equipe e os ob
jetivps do empresa.

• 3. DEFINIÇÃO DE METAS POR ESCRITO
As pesquisas sobre comportamento humano reconhecem e

dão cada vez mais importância às práticas de planejamento e es

tabelecimento de metas como fatores de desenvolvimento pessoal.
Observando vários empreendedores, é possível constatar que me

tas pré-estabelecidos influenéiam o motivação pessoal.
Considerando que os empresas nascem e se desenvolvem em

função dos pessoas e que não conseguem ser mais poderosas e

influentes do que quem os represento, é lógico afirmar que os me

tas corporativos estão atrelados às metas pessoais dosseus líderes.
-

Nesse coso, o grande desafio dos líderes é compatibilizar os metas

pessoais com os metas corpomtivas. Estabelecer prioridades é, no

que tange às metas corporativos, o maior desafio que um executivo
tem que enfrenta[ Um líder que diz: Tenho dez prioridades! não
sabe o que está folando ele próprio não sabe quais são os suas

verdadeiros prioridades. Poro ser eficaz. um líder precisa ter pou
cas metas e prioridades realistas focadas no desempenho geral do
organização. Além de definir metas clams, os líderes que sabem
executor comunicam suas prioridades de uma formo simples e di
reto. Eles falam simples e fmncamente sobre o que pensam. Eles
sabem como simplificar os coisas de modo que os outros possom
entendê-los, avaliá-los e agir sobre elos, de modo que aquilo que é
dito por eles se torne senso comum.

• 4. AMPUAR AS HABIUDADES DAS PESSOAS
É preciso maturidade poro reunir os habilidades gerenciais e

compartilhá-los, sem egoísmo, com o equipe. Ampliar os habili
dades do seu grupo é, fundamentalmente, orientat educat treinar
enfim compartilha[ Um líder só atinge esse status quando adquire
conhecimento e experiência 00 longo do caminho. Uma dos portes
mais importantes de seu tmbalho' é passá-lo polO o próximo gem
ção de líderes. A formo mais eficiente de orientar é observando o

ação do outro e dor o feedback específico. O feedback deve des
tacar exemplos de comportamento e desempenho que são ideais
ou que precisam ser mudados. Os líderes mais eficientes no arte
de executor são orientadores positivos. A habilidade de orientar é
o arte de questiona[ Fazer perguntas objetivos força às pessoas o

pensat o descobrir e o buscar soluçães. O treinamento é uma porte
importante pnm ampliar os habilidades dos pessoas.

Segundo uma pesquiso feito pelo McKinsey com 1.000
companhias americanos e apresentado pelo revisto Exame em

'

abril de 2005, o desenvolvimento de subordinados figuro como

uma dos principais atividades em que.os diretores gostariam
de gostar mais tempo. Desenvolver colaboradores é o essên
cia do ampliação dos habilidades pelo ·orientação. Se �m líder
quiser dominar os comportamentos essenciais precisa re'unir essos

quatro habilidades poro executor com consistência, combinando
suas habilidades às dos outros no suo equipe. Todos, no'equipe,
precisam se envolver Não pode haver nenhum peso morto é muito
pesado... e custo muito coro.

O CORREIO DO POVO IESABADO, 11 DE OUTUBRO DE 2008
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Wilson Mileris é especializado em motivaçõo.
Atua há 25 anos como conferencista, treinador e consultor

/
(

1
(

1Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



� O CORREIO DO POVO
u.:.I SABADO, 11 DE OUTUBRO DE 2008

MUITO BOA
li em um jornal que nem o do mosca bêbado tem dono. O velho ditado que
diz: "orifício de bêbado não tem dono" vale também poro aquelas "mosqul
nhas" que ficam em torno dos fruteiros. Segundo estudo do Universidade
Penn State, nos EUA, quando submetidos à bebido alcoólico, os mochos dos
tais moscas possam o assediar outros mochos. Segundo os autores, o pesqui
so é decisivo poro entender o comportamento sexual masculino sob efeito do
álcool. Poxa, esse "rico" estudo é quase um serviço de utilidade público. Eu
mesmo sempre desconfiei de moscas que possam o vida em torno de bananas.

BICHA AZARADA
Miosótis de Lys, uqueln bicho espevi
tado e bastante conhecido do leitor,
chegou todo esbaforido para o almoço
que o categoria "bolela" havia progra
mado poro aquele sábado:
- Geeennnten ... cheguei atrasado?
E o bicharada em peso:
- Muito. Todo mundo já foi comido!

" Nós poderíamos ser

muito melhores
se nõo quiséssemos

ser tõo bons"
FREUD-

NORDESTE
O meu amigo, e leitor assíduo do colu
na, Procópio Elvécio de Oliveira e suo

esposo o empresário Juçara Amidio,
afivelam molas amanhã para um giro
pelo nordeste brasileiro. A duplo co

meço o tour por Maceió.

MARIA HERMINIA
Amanhã, por favor, não ousem esque
cer de ligar para o minha queria amigo
Mario Heminia Porto. Pois é bem neste

domingo que elo recebe o coro de pa
rabéns pelo troco de idade. Então, está
esperando o que? ligue!

BABADO
Corre o notícia, entre us rodos dos co

madres, que um empresário do cidade,
bem de vida, jovem e casado com uma

mulher charmosa e bonito de doer, está
no listo negro do esposo. O motivo é
lamentével; o rapaz parece ter mudado
de lodo, só quer sair o tiracolo de um

"amigo"conhecido do irmandade. Se o

notícia vier à tono, o sociedade jaragua
ense vai abaixo. Oue coisa não! Em Jam
guá, tudo se sobe... Só pedindo uma dose
duplo do minha Veuve Clicquot Brut.

.

LIVRO
Hoje, o partir dos 10h30, acontece
no livraria Grafipél o lançamento
do livro: O Escritório. A obro é assi
nado pelo jovem escritor jaragua
ense e advogado, Raphael Rocha
Lopes. O livro troto do história de
dois advogados que trabalham em

um grande escritório de advocacia
e descobrem algumas coisas estra
nhos. Pode-se dizer que, o partir
daí, possam por algumas aventu
ras e desventuras. Não se troto de
uma narrativo técnico jutldica. É
um romance policial, um suspense.
Vale conferir.

FABRíCIO PEÇANHA
Hoje à noite os promoters Charles
Lux e Odonis Micheluzzi trazem

para embolar o Moinho Disco Clu
be o poderoso Fabrício Peçonha.
Ele é um dos DJs mais top do Bra
sil. Garanti0 de coso cheio.

,,;;. .

Hoje a minha querida amiga, Deni Fachini, certamente

é a aniversariante mais festejada

Julio e

Catia
festejando,
hoje, um

ano de
noivado

TE CONTEI!
• No segundo-feira (13),
quem recebe merecido coro de
parabéns pelo estréio de mais

. aniversário é o minha amigo
Eliziane dos Reis. Mil vivos!

• Hoje, o partir dos 14h30,
acontece no Museu do Weg o

seleção e captação poro novos

voluntários do Centro de Valori
zação do Vida (CW).

• A bando Tribo do Lua se

apresento hoje à noite, no .Bier
bude, no Shopping Breithaupt.

• Hoje, às 18h45, cosam-se

em Pelotas os amigos arqui
tetos Renato Escobar e Paulo
Moreira. A cerimônia será no

Catedral São Francisco de Paulo
e o recepção no HotelJourist'!
Executive.

'"

.• O empresário Ismar Lom
bardi recebeu seleto grupo de
amigos, ontem, no Califórnia
Lanches, poro comemorar o

idade novo.

• Hoje no Schützenfest, no

Sociedade Aliança, aconteçe
grandioso baile com o bando
Verde Vote e Os.Montanori.

• Está acontecendo no Museu
do Weg o exposição Alvo Véu� do
amigo artista plástico Valdete
Hinnig.

• A gente começo o morrer

quando per�e o entusiasmo.
Portanto vamos à luto.

• Um ótimo sábado o todos.

.. Com essa, fui!!!
{

DICA DE SÁBADO'
Curtir no Scar o Festival

de Formos Animados
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Lula aconselha
economizar

o presidente Lula afirmou
ontem, que os brasileiros devem
consumir somente aquilo "que o

salário pode pagar". Lula voltou
a dizer que o Brasil está prepara
do para enfrentar a crise, graças
à política econômica implemen
tada nos últimos anos. "Compre
aquilo que o seu salário pode pa
gar, a crise é grave e não sou ho
mem de vender catástrofes. Mas,
o que está acontecendo agora, é
uma oportunidade de mostrar

que agimos de maneira correta
durante todo este tempo. Hoje,
estamos colhendo o resultado
do que plantamos".

JIiL&,k is

O CORREIO DO POVO m
, SABADO, 1 j DE OUTUBRO DE 2008

LUIZ MARINS, CONSULTOR
_ E PALESTRANTE

A MPRESA CRIANÇA
No mundo competitivo e global em que vivemos, as

crianças têm muito a ensinar a uma empresa. Talvez a

grande solução esteja em tomar crianças bem educadas
como modelo para o sucesso empresarial. E, corno crian

ça é criança em qualquer lugar do mundo, talvez até nis
so tenhamos um bom motivo para pensar numa empresa
criança. Mas qual criança queremos como modelo para
nossa empresa?

O cliente quer sentir prazer em relacionar-se com
,

nossa empresa. Assim ela deve ser agradável, leve, des

complicada, direta, franca e leal. Nada dá mais prazer a

um ser humano normal, do que relacionar-se com uma

criança bem educada. E toda criança é direta, descom

plicada, fala o que sente: quando ama demonstra amor,

quando deseja algo diz claramente o que quer.
O cliente quer uma empresa socialmente res

ponsável, solidária com o ambiente e com a comu

nidade. O cliente quer uma empresa que pense glo-

- INDICADORES CÂMBIO
MOEDA
Dólar comercial (R$)
Euro (em US$)

- ---1�íNDICE
Ii I BpYESPA

VARIAÇÃO
-3,97%

r

I
balmente, sem preconceitos e que trate todos com

respeito, aceitando a diversidade, mas também quer
uma empresa que saiba agir localmente e entenda as

, peculiarídades de cada um deles. O cliente quer uma

empresa criativa, que ofereça soluções inéditas a ve

lhos problemas. O cliente quer uma empresa honesta
e que cumpra o que prometer.

Se tomarmos com exemplo uma criança bem
educada, veremos nela todas essas características que
nossos clientes buscam em nossa empresa. Mas ela pre
cisa ser "bem educada". Nada é mais irritante que con

viver com uma criança mal educada. Da mesma forma
é a empresa. Ela deve ser educada, formada, ter valores
elevados de respeito e dignidade. Deve ser criativa e ale

gre. Descomplicada e eficaz. Deve surpreender e encan

tar como crianças educadas.

Pense nisso. Sucesso!

COMPRA VENDA VARIAÇÃOf----------
2,324 2,326 5,58%
1,341 1,341 -1,31%

12110
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10h - Busca d. Rei no Centro HIst6rlco até Museu Histõrlco EmIIo Sim.
11 haOmln - Musical Magan. Vandtrfi.

, 12h - Tarde da M.lhor Idad••

13h - Comp.tlções de nro Visitante. Sociedades d. Tiro.
'15h - Bail. com Banda Alma Germinlca.

18h30min - Apresentação Irmlol Flebes (Pavilhão Cultural).
21h - Baile com Grupo Safi....

21h30mln - Grupo Folcl6rlco Juvenil Grünes Tal (Pavilhão CuItunI).
23h - Grupo Folclórico Adulto Blauer Rhein Tanzgruppt (Pavilhio CuIhnI).

Grupo Folclórico Adulto R.genwalde Tanzsrupp' (PaYl1hio CuttunO.
23h30min - Baile com Banda Verde Vale (Pavilhão Cuftural).

1h - Baile com Os Montanari.
Gilstronomia tfpieô.
Chopp ijrtesanal.

Atividade, Paralel@$:
Tiro pássaro, bolão de mesa, parque de diversões e muito ""lIls.

� O g:; (#;feehl1(j Járdim
_. III' ""I< "'f!'...

-
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ENERGIA RENOVÁVEL

SANTA CATARINA�---'-----------\·r-----------

Estado sedia Fórum Internacional
Especialistas se reúnem em prol do meio ambiente. Evento será em novembro

A segunda edição da Eco
Power Conference - Fórum
Internacional de Energia Re
novável e Sustentabilidade -

está agendada para os dias 19
e 20 de novembro, no Cos
tão do Santinho, em Floria

nópolis. O evento oportuni
zará o encontro de grandes
especialistas nacionais e

internacionais que irão ex

por experiências na área de
energias renováveis e sus

tentabilidade.
Com o intuito de possibi

litar a atualização e troca de
conhecimentos, a Eco Power
Conference 2008 destaca a

realização de quatro impor
tantes conferências interna
cionais, além de 15 painéis
temáticos. Os interessados

.

devem fazer as inscrições
através do site www.ecopo
werbrasil.com.br.

Na abertura do Fórum, a

exposiçãó será realizada pelo
austríaco físico, cientista, am

bientalista, educador e ativista

Fritjof Capra. Ele vai abordar o

tema "Uma Ciência para viver
de maneira sustentável". O

austríaco ficou mundialmente
conhecido após lançar o livro
"O Tao da Física". Além deste,
Capra ainda é ainda autor das
obras: ''A Teia da Vida"; ''As
Conexões Ocultas"; "Sabedo
ria Incomum" e ''A Ciência de
Leonardo Da Vinci".

O
.

evento também traz o

assunto ''A urgência de uma

nova atitude: bases para mu

dança em escala global". Este

painel contará com Patrick
Moore - Fundador do Gre

enpeace a atual Presidente
do Greenspirit e Ron Pernick
- Fundador da empresa de
consultoria Clean Edge/EUA
e autor do livro ''A Revolução

.

das Tecnologias Limpas" em

co-autoria com Clint Wilder.
No evento, Pernick dará ênfa
se às tendências das tecnolo
gias limpas e seus desafios e

oportunidades. O presidente
e fundador da WWI, Worl
dwatch Institute

I

e do EPI,
Earth Police Institute - Les
ter Brown ministrará pales
tra com o tópico "Plano B 3.0
- A Mobilização para salvar
o mundo". "

Municípios catarinenses vão
receber R$ 33 mi do FEX

Os municípios catarinen
ses devem receber até o final
do ano R$ 3.3 milhões a título
de FEX (Auxílio ao Fomento
das Exportações), segundo
cálculo da Fecam (Federação
Catarinense de Municípios).
O repasse foi autorizado pelo
presidente da República, Luiz
Inácio Lula da Silva, que san

cionou a Lei nOll.793, repas
sando R$3,2 bilhões aos esta

dos, ao Distrito Federal e aos

municípios.
Do montante destinado aos

.

municípios catarinenses, R$
16 milhões serão repassados
conforme os coeficientes indi
viduais de participação na dis

tribuição da parcela do ICMS

(Imposto sobre Mercadorias e

Serviços), aplicados ao exercí
cio de 2007 e R$ 17 milhões
obedecendo aos índices do
ICMS dos municípios em

2008. O FEX é uma compen-

sação do governo federal pela
desoneração do ICMS conce

didos aos exportadores.
A Fecam apurou o valor

destinado a cada município
e o somatório por associação
de municípios, cujos valores
variam de R$ 625 mil até R$
4 milhões. O recurso será re

passado às prefeituras em três

parcelas, sendo que a primeira
será ainda no mês de outubro.
As duas outras parcelas serão
transferidas até o 10° dia útil
de cada mês.

O presidente da. Fecam,
Dávio Leu, prefeito. de Mas

saranduba, destaca que esses

recursos extras poderão ser in
vestidos em saúde, educação
e obras ou qualquer ativida
de que demande ações prio
ritárias, pois o recurso não é
vinculado, não necessita ser

aplicado em atividades espe
cíficas.

Fórum Internacional acontece no Costão do Santinho para troca de experiências em energia renovável

Investimentos dos
�Emirados Árabes'

Santo Catarina poderó receber
investimentos dos Emirados Árabes
Unidos nos óreas de marinos, Turismo,
Infra-estruturo, docas marítimos, por
tos e aeroportos. O assunto foi trotado
pelo governador em exercício leonel
Pavon e o embaixador dos Emirados
Árabes Unidos np Brasil, Yossef Ali Ab
dulharman AI Osaimi.

Recursos para o

meio 'ambiente
O secretório de Estado do Desenvol

vimento Econômico Sustentóvel, Onofre
Santo Agostini, lidem comitiva que em

preenderá viagem à Alemanha. O objetivo
do missão é reunir integmntes do Banco
Alemão KFW. O Banco KfW liberou rewr-

50S no ordem de 6 milhões de euros pam
o empresa de consultoria internacional do
Projeto de Proteção do Moto Atlântico, em

Santo Cotorina.
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Brasil reage à expulsão da Odebrecht
Lula afirmou que a Petrobras pode deixar o Equador se não houver acordo

Após a expulsão da construto
ra Odebrecht do país, o Equador
ameaçou retirar a Petrobras dos
campos petrolíferos. A medida
irritou o governo brasileiro, que
cancelou o envio do ministro dos
Transportes, Alfredo Nascimen
to, para avaliar um acordo de in
fra-estrutura viária.

Além disso, o presidente
Luiz Inácio Lula da Silva ad
vertiu que a Petrobras deixará
o Equador se não chegar a um

acordo sobre seu contrato: "Se
não houver acordo, a Petrobras
vai buscar outro caminho e ou

tros parceiros. É assim, que se

resolvem os problemas". ,

O Equador exige da estatal
brasileira a renegociação de
contratos de exploração de pe
tróleo. O presidente Rafael Cor
rea ameaçou no último sábado
nacionalizar um campo da em-

presa, que produz 32 mil barris
de petróleo por dia.

"Em face dos últimos desdo
bramentos envolvendo' empre
sas brasileiras naquele país, que
contrastam com as expectativas
de uma solução favorável quan
do do recente encontro entre os

dois presidentes em Manaus

(AM), o governo brasileiro deci
diu postergar sine die [sem data
definida1 a ida ao Equador", diz
a nota do Ministério de Rela

ções Exteriores.
Na noite de quarta-feira,

Correa rejeitou o acordo com

a Odebrecht e anunciou a ex

pulsão definitiva da empresa
de seu país. Segundo o gover
no, Correa cedeu "muito", mas

a empresa "definitivamente"
não pode estar no Equador. A
construtora atuava no país ha-
via 21 anos. Alfredo Nascimento, cancelou viagem ao Equador para avaliar um acordo de infra-�strutura viária

Aprovado incentivo 'às universidades
Doações poderão ser deduzidas do IR; objetivo é aumentar qualidade

A Comissão de Educação e

Cultura aprovou proposta que
permite ao contribuinte de
duzir do Imposto de Renda as

doações a entidades de ensino

público superior. De acordo
com o projeto, o que for doado
- somado às deduções já pre
vistas em lei -. poderá ser de
duzido até o limite de 6% do
valor total do imposto devido

(pessoas físicas) e de 4% (pes
soas jurídicas).
- A proposta foi aprovada na

forma de substitutivo do de

putado Rogério Marinho (PSB
RN) ao Projeto de Lei 1805/07,.
do deputado Cláudio Magrão
(PPS-SP). Marinho aproveitou
parte da proposta original e do
PL 3039/08, do deputado San
des Júnior (PP-GO), que trami
ta e tem objetivo similar. Do
PL 1805/07, o relator acolheu
a idéia de beneficiar todas as
instituições públicas de ensi
no superior - a outra proposta
abrange apenas as instituições
federais. Já do PL 3039/08, o

relator incluiu no substitutive
a permissão para dedução da
totalidade das doações feitas,
e não apenas dametade, como

prevê o projeto principal.

Marinho destaca que universidades da Europa recebem doações de ex-alunos

"Crio-se, assim, um círcuio virtuo
so de. colaboração entre f�rmadores e

formado� poro çãôido nível do
ensino, do in ção científico e�a

sta
-

iças iJ comunida.df,
O proj�to, que...tr!lmita

em co lusivo, ainda será ex�

aminado pelas comissões de Anan
ças eYlributação; e de Corrstituiçóo e

Justiça e de Cidadania.

I
I
I
/

I
\
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'Crise financeira vai aumentar
incidência de doenças mentais'

A crise financeira mundial
provavelmente vai provocar
um aumento dos problemas
de saúde mental, inclusive de
suicídios, afirma a Organiza
ção Mundial de Saúde (OMS),
num àlerta emitido na quin
ta-feira.

_ Segundo a entidade,
milhões de pessoas já são afe
tadas por distúrbios mentais
como depressão e desordem
bipolar, e o atual descalabro
dos mercados poderia exacer

bar os sentimentos de deses
pero entre as pessoas vulnerá-

� veís a estas doenças.
.� A agência das Nações Uni
� das disse que o impacto poderia

ser especialmente importante
nas pessoas que vivem nos pa
íses em que o .acesso aos trata
mentos costuma ser limitado.

"Não deveríamos nos sur

preender ou subestimar a

turbulência e as possíveis
conseqüências da atual cri
se financeira. Estamos vendo
uma enorme lacuna na aten

ção às pessoas com grande
necessidade", disse a diretora
geral da OMS, Margaret Chan,
num encontro de especialistas
em saúde mental.

A pobreza e a tensão re-

lacionada a' ela, incluindo a

violência, a exclusão social e

a insegurança constante, estão
vinculadas com o aparecimen
to de desordens mentais, acres
centou a presidente. "Não seria

surpreendente ver mais estres

se, suicídios e distúrbios men

tais", enfatizou Chan.
Benedetto Saraceno, dire

tor do departamento de saúde
mental e abuso de substâncias
da OMS, afirmou que os dis
túrbios mentais afetam uma a

cada quatro pessoas em algum
momento de suas vidas. Os

problemas mentais e neuroló

gicos são crônicos e provocam
incapacídade, acrescentou
Saraceno. Quase 1 milhão de
pessoas se suicida no mun

do anualmente, em geral são
adultos jovens.

Mais de 75% das pessoas
que sofrem de uma desordem
mental nos países em desenvol
vimento não recebem atenção
ou tratamento, e muitos são

estigmatizados e sujeitos a

abusos. A OMS declarou ain
da que a maioria dos países do '

mundo destina menos de 2%
de seu orçamento para a saúde
às doenças mentais.

1

I
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Militares atuarão contra o tráfico
Otan autoriza tropas no país, maior produtor de ópio, a reprimir o tráfico
BUDAPESTE

Os integrantes da Otan au

torizaram ontem que suas tro

pas no Afeganistão reprimam
à tráfico de drogas no país,.
uma das principais fontes de
financiamento das milícias do
Taleban. Segundo o porta-voz
da aliança, James Appathurai,
o acordo foi alcançado após
um pedido do governo do Afe
ganistão, dentro das resolu
ções da ONU, afirma a Otan.
Na prática, isto significa que
cada país com tropas na Isaf

poderá escolher se suas tro

pas se envolvem ou não nesta
nova atividade.

Os ministros da Defesa da
aliança chegaram a um acor

do conforme o qual a Força
Internacional dê Assistência
à - Segurança no Afeganistão
(Isaf) "pode atuar" contra ins

talsções e pessoas envolvidas
com o -tráfíco de drogas "que
apóiem a insurgência, segun
do a-autorização dos respec
tivos países", como laborató
rios, redes de tráfico 8 grandes
traficantes.

Pelo menos 14' dos 26 pa-

íses aliados disseram preferir
que a luta contra o narcotrá
fico continuasse serido uma

responsabilidade da polícia e

do Exército afegãos, inclusive
com um maior apoio interna
cional. Além disso, algumas
nações temem que estas ações
possam supor um aumento
das vítimas civis, com a con

.

seqüente piora das relações
com a população.

O ministro de Defesa afe

gão, Abdul Rahim Wardak,
apoiou o pedido para. mais

ações dos militares no país.
O Afeganistão foi' novamen

te o maior produtor mundial
de heroína no ano passado.
A produção mundial de ópio
cresceu para 8.870 toneladas
no ano passado. O país foi res

ponsável por 92% do forneci
mento mundial do principal
ingrediente da heroína.

A solução permite que os

países que não desejem que
suas tropas façam este tipo de
missões fiquem à margem, mas

"sem bloquear os demais", ex

plicou o secretáric de Defesa
norte-americana, Robert Gates. Robert Gates avisa que países que nÔo.participarem das missões também nôo devem "bloquear os demais"

ficaram em liberdade por ter
vencido o mandato de prisão;
mais de 120 mil processos
aguardam sentença; e não se

realizaram outras 25 mil audi
ências.

"ISso está causando ao país
uma tragédia", disse Uribe.

O presidente advertiu que
poderiam ficar livres, devido
à greve, traficantes de drogas
e autores de' crimes graves,
como. o responsável pelo se

qüestro e morte de Liliana
Gaviria, irmã do ex-presidente
César Gaviria, morta em 2006.

Segundo o ministro do In

terior, Fabio Valencia, o deere
. to dará ao conselho superior
judiciário faculdades extraor

dinárias para garantir b des
congestionamento dos despa
chos. De acordo com fontes no

governo, após quase 40 dias
de greve, os prejuízos chegam
a US$ 60 milhões.

,

Alvaro Uribe tenta conter

greve do poder Judiciário
BOGOTÁ

O presidente da Colômbia,
. Álvaro Uribe, decretou estado
de exceção por 90 dias para
enfrentar a crise causada pela
greve de funcionários do Ju
diciário, que já dura 37 dias
e que bloqueou cerca de 160
mil processos. Numa mensa

gem' transmitida para todo o

país, o presidente disse que
se decidiu pelo estado de co

moção interior depois que
fracassaram as negociações
com os empregados judiciais.
Uribe justificou a necessida
de da medida devido aos da
nos sofridos pelo país com

os processos parados, com a

quantidade de criminosos que
ficaram soltos ou a ponto de
voltar às ruas.

Segundo Uribe, durante a

greve, mais de 2.700 pesso
as capturadas por homicídio,
narcotráfico e porte de arma

,Situação fora
de controle
NOVAIORQUE

Relatório produzido pela CIA
e por outras 15 agências de inteli

gência norte-americanas conclui

que o Afeganistão está "numa
escalada sem controle de violên
cia" e duvidá da habilidade do

governo afegão em mínímizar a

influência Talibã no país. Partes
do documento, que ainda não foi
finalizado, foram entregues ao

jornal "New York Times".
O estudo aponta ainda que

o colapso da autoridade central
do Afegánistão foi acelerado
pela crescente corrupção dentro
do governo do presidente Ha
mid Karzai e pelo aumento da
violência dos militantes talibãs.
O texto final do relatório será a

avaliação norte-americana mais

abrangente em anos sobre a si

tuação no Afeganistão. "O texto
é clare e mostra em detalhes

que a guerra no Afeganistão
está prestes a fracassar", disse
uma fonte da inteligência,
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Guorony (uniforme cloro) jogo hoje em Santo Luzia e Tupy enfrento o Ponte Preto amanhá em Schroeder

FUTEBOL AMADOR

Jogos para todos os

gostos em Jaraguó
Segundona volta depois de duas semanas

JARAGUÁ DO SUL

Depois de duas semanas de

paralisação, a Segundona re

torna ao calendário do futebol
amador jaraguaense. ISSQ, ela
ro, se o tempo cooperar. Hoje
acontecem sete jogos válidos

pela 12a fadada, que se comple
ta amanhã com mais um con

fronto. Além disso, o domin
go também terá outras quatro
partidas, três adiadas da nona

rodada e uma da terceiro. Se

gundo o diretor técnico interi
no da Liga Jaraguaense de Fu

tebol, Márcio Stein, em caso

de mau tempo, a arbitragem
do referido jogo que definirá
se a bola rola ou não. liderança e, para isso, tem de

A competição está equilibra- vencer o VítóriaB fora de casa.

da e quem está na frente é o Cru- Mas, mesmo perdendo, o alvi
zeiro de Massaranduba, que tem negro não perderá a ponta da
17 pontos, mesmo número da tabela, já que tem quatro pon
Kiferro, porém com dois jogos a tos de vantagem para o segundo
menos. Logo atrás vem Botafogo colocado. Quem está na cola do
B e IT Bordados com 16, Seleto/ Fogão é o Flamengo do Garibal
União Jagunços com 14 e Gua- di, que jogará contra o lanterna

.

rany com 13, todos com chan- Faixa Azul, em Luiz Alves.
ces de terminar a rodada entre No outro grupo, que é o mais
os quatro primeiros colocados. equilibrado da competição, os

Já pela Primeira Divisão, quatro times que entram em

quatro jogos amanhã abrem campo podem assumir a lideran
o returno. Pelo Grupo A, o lí- ça. Quemestánafrente, comoito
der Botafogo quer ampliar a pontos, com João Pessoa, que re-

cebe o Vitória A, quarto colocado
com cinco. No outro confronto,
em Indaial, XV de Outubro e Ca
xias, ambos com sete pontos, se

enfrentam torcendo por um tro

peço do alviverde jaraguaense.
E pelo Campeonato Sênion

dois jogos decisivos na Vila La
lau pela za rodada do quadran
gular semifinal, Às 13h45 jogam
Kiferro x Vitória e, na seqüên
cia, tem Mecânica Taió/Italy
x Caxias. Como venceram na

primeira rodada, Vitória e Me
cânica Taió se garantem na fi
nal se repetirem o feito hoje.
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Segunda fase
Brasil e Irã se enfrentam hoje, às 10h30, na abertura da segunda
fase do. Mundial de Futsal. Quem acompanhou o 3° Grand Prix,
realizado ano passado em Joinville e 'Jaraguá do Sul, viu qUe os

iranianos são osso duro de roer. Chegaram com méritos à final,
quando perderam por 4xO paro e Brasil. E amanhã já enfrentam a

Itália num duelo em que apenas os árbitros devem falar outra língua
que não o português. Na terça-feira, o último jogo desta fase, contra a

forte seleção da Ucrânia. Três pedreiras, sim, Mas o BrasiJdeve passar.
Vai ser mais difícil que na primeira fase, mas se classifica.
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Chegou a grande final do SC Bowl
Breakers vai aIoinville para bater os atuais campeões Caxias Panzers
JARAGUÁ DÓ SUL

Eles são os atuais bicam
peões do Campeonato Catari
nense de Futebol Americano
(ou SC Bowl) têm dois joga
dores do Rio de Janeiro, um

técnico que atuou no Estados
Unidos e ainda é o time em

atividade mais antigo do Brasil.
Aparentemente parece impos
sível vencer o Caxias Panzers.
Mas o Jaraguá Breakers entra
em campo hoje, às 14h30, no

Ernestão em Joinville, deter
minado a acabar com a festa
dos favoritos e quebrar mais
este tabu.

O Breakers já surpreendeu
por ter chegado à primeira fi
nal, quando venceu o Brusque
Admirals por 7xO. No início do
campeonato chegar à decisão
era apenas um sonho. "A equipe
soube superar todas as dificulda
des <} conseguiu alcançar todos
os objetivos traçados. Falta agora
a meta que surgiu no meio da
temporada", revelou o treinador
Diego Bayer, se referindo ao fato
do time ter conseguido vaga ines

perada para a final.
A segunda colocação até

poderia ser um bom resultado,

para uma equipe que está co

meçando, sem grandes estrelas,
mas não é assim que pensa o

Breakers. "Vamos entrar para
ganhar. É como uma escada, o

primeiro degrau foi passar pelo
Brusque e agora temos o último
degrau que é a final onde tudo
pode acontecer. Vamos sur

preender e quebrar mais este

tabu", declarou Bayer.
Os dois times estão com

pletos para' o confronto. Nes
sas duas últimas semanas o

Breakers treinou até debaixo
de chuva e focou na marcação
das jogadas aéreas - caracterís
tica forte do time joinvilense.
Segundo Bayer, não tem o que
esconder as duas equipes se co

nhecem muito bem e se .prepa
raram para esta grande final.

E o time de Jaraguá promete
mais emoções para 2009. Além
do SC Bowl, que terá o uso obri
gatório dos equipamentos, a

equipe foi convidada para jogar o

Sul-Brasileiro de Futebol Ameri
cano no início do ano. Para par
ticipar da competição o Breakers
corre atrás de patrocí.¢o.
GENIEW RODRIGUES Jaraguá Breakers pretende acabar com a festa dos favoritos e trazer o título inédito para Jaraguá do Sul

- Kiferro conquista a última

vaga no Aberto de Futsal
JARAGUÁ DO SUL

A Kiferro completou a lista
das seis equipes classificadas

para a terceira fase do Campe
onato Aberto de Futsal, promo
vido pela Fundação Municipal
de Esportes. O time da Vila
Lalau venceu o Dutra/Bran
denburg de virada, por 5x3,
em um dos jogos mais emo

cionantes do campeonato e

garantiu o passaporte. Nicopel
Futsal, Taka Fácil/Sport Cen
ter, Vitória Futsal, Baumann e

Smurfs Lanches/Cachaceiros
também se classificaram.

Os times foram dividi
dos em dois grupos, onde se

enfrentam entre si em turno
único. Os dois melhores da
cada chave passam para a se

u-
mifinal. Na segunda-feira as

g equipes se reúnem na Arena
� Jaraguá, às 18h30, para deci

Kiferro (branco) garantiu a classificação ao vencer o Dutra/Brandenburg dir como ficará a tabela.

Já na artilharia da competição
aparece Renato, do Dutra/Bran
denburg, com 13 gals. John, do
Taka Fácil/Sport Center, e Paolo,
da Nicopel, estão com 12. Até

agora foram disputados 56 jogos,
com 343 gols marcados, média
de 6,12 por partida. Foram dis
tribuídos 114 cartões amarelos
(média de 2,03) e apenas 15 ver

melhos (0,26 por jogo).

Juve empata
.

em Camboriú·
O Juventus foi a Camboriú

na noite de ontem e empatou
em 2x2 na última rodada do
returno da Divisão Especial.
O Moleque Travesso apenas
cumpriu tabela, já que garantiu
a classifícaçâo com uma roda
da de antecedência. A Cambo
riuense precisava vencer por
dois gols de diferença para fi
car com a segunda vaga e está
fora da briga por um lugar na

semifinal da Divisão Especial.
O tricolor jaraguaense co

meçou dominando o jogo e

mareou com Alemão aos quatro
minutos. Fernando com 20 mi
nutos de partida ampliou o pla
.car para o Juve. O time da casa

descontou com Dioser ainda no

primeiro tempo. Na segunda
etapa Dilmar empatou o jogo. O

Juventus aguarda o término da
rodada para confirmar a classi
ficação em primeiro lugar, que
garante ao time a vantagem de
fazer o segundo jogo em casa.
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Futsal estréia hoje na segunda fase
.

Etapa promete ser mais difícil que a primeira e as goleadas serão mais raras
RIO DE JANEIRO

Começou com um 12xl
no Japão. Empolgou. Sapecou
mais 21 nos inocentes de ilhas
Salomão. Deitou e .rolou. Tocou
mais sete na Rússia, duro gol
pe em uma das candidatas ao

título. No fun, um 9xO contra
os cubanos sacramentou a pri
meira fase. Quatro jogos, quatro
goleadas. "Todas as nossas vitó
rias até agora foram incontestá
veis", comentou Falcão.

Pois, a partir deste sábado,
a história tende a ser diferente.
O Brasil faz o jogo de abertura
da segunda fase do Mundial de
Futsal hoje, às 10h30, contra o

Irã, no Maracanãzínho, "Não foi
por acaso que estas oito equipes
chegaram até aqui", declarou
Falcão, referindo-se às seleções
que se mantêm vivas na luta
pelo título.

O Irã não é novidade algu
ma para a seleção brasileira.
"Tivemos um jogo difícil contra

eles no ano passado", lembrou
Falcão. Os iranianos chegaram
sem alarde e quase protago-

.

nizaram a primeira zebra da

competição. Aplicaram 3xO no

primeiro tempo do jogo contra

a Espanha, mas sofreram o em

pate na segunda etapa.
A partir da segunda fase, o

técnico Paulo César de Oliveira,
o PC, deve diminuir as alterações
no time durante as partidas - ele
estava promovendo um reveza

mento até o momento - e definir
uma equipe de confiança. "O ob

jetivo da primeira fase era encai
xar uma preparação homogênea
da equipe", explica o treinador,
informando que agora, conforme
o adversário, serão feitos peque
nos ajustes na formação. "Não foi por acaso que eles chegaram até aqui", disse Falcão sobre os time que ainda brigam pelo título

Brasil entra em campo amanhá Segue a briga pela vaga na Libertadores
ainda atrás de um artilheiro Jogos marcam disputas dos qu� sonham com a competição sul-americana
RIO DE JANEIRO

A Seleção Brasileira se des

pediu ontem de Teresópolis e já
embarcou para Maracaibo, onde
amanhã enfrenta a Venezuela às
17 horas, pelas Eliminatórias da

Copa do Mundo de 2010. Uma
coisa que chamou a atenção no

período que a seleção brasileira

passou na Granja Comary foi a

falta de gols nos dois treinos tá
ticos e no coletivo comandando

pelo técnico Dunga. Foi apenas
um marcado em mais de 120

minutos, no trabalho de quarta
feira. Elano anotou, em passe de
Adriano.

Questionado a respeito, o

treinador mostrou irritação:
"Gol em treino não é o mais im

portante. O ímportante é criar

oportunidades, é ter o time
bem arrumado", .dísse Dunga.
"E tem mais: do outro lado tem

um time muito qualificado, é
Daniel Alves, Alex (Silva), Juan
(Maldonado), Lucas. Enfrentar
uma equipe de suplentes da se

leção brasileira é sempre com

plicado". Só que não é só nos

treinamentos que ó ataque da

seleção não tem funcionado tão
bem. Nas Eliminatórias, o Brasil
só mareou 11 gols, em oito par
tidas. É apenas o quarto mais

positivo.

,COMUNICADO

A TIM informa a todos os seus clientes e ao público em geral que, dando

prosseguimento ao seu plano de investimentos e visando à contínua melhoria da

qualidade de seus serviços, realizará atualizações tecnológicas no sistema de

telefonia G S M que atende as cidades de Balneário Camboriú, Camboriú, Itajaí,
Navegantes, Piçarras, Brusquep.Jaraquá do Sul e municípios limítrofes, com o

código de área 47, no dia 17/10/08.
.

Entre Oh e 6h desse dia, poderão ocorrer breves interrupções nos serviços
prestados na reqiâo.

TIM

Jaraguá do Sul, 11 de outubro de 2008.
€iit�1

Viver sem fronteiras

DA REDAÇÃO
Quatro jogos encerram nes

te sábado a 29a rodada do Bra

sileirão, com destaque para o

jogo entre Flamengo e Atlético
Mineiro, no Maracanã, no qual

,

o time carioca tenta voltar ao

quarto lugar e derrubar o São
Paulo da zona de classificação
para a Libertadores mais uma

vez, assim como aconteceu nas

últimas duas rodadas - quando
viu o time paulista jogar antes e

vencer, para em seguida ganhar
seu jogo e retomar a posição.

Com 49 pontos, 'o Flamen

go joga também para se apro
ximar do vice-líder Palmeiras,
que foi a 54 pontos depois de

empatar com o Figueírense, e

deixou o primeiro lugar para
o Grêmio. Com 34 pontos, o

Atlético é o 12° colocado e

precisa vencer para não ver

a zona de rebaixamento se

aproximar demais.
'Iambénrde olho na liber

tadores, Goiás, com 43 pontos,
e Internacional, com 42, se en

frentam em Goiânia. Na mesma

situação está o Coritiba, que tem
44 pontos e joga fora de casa

contra a Portuguesa, que está
com 27 pontos.

D'Alessandro quer ver o Internacional buscando vaga para Libertadores

D�\�I� d9S de��s�grãdds"No duelo tI�s desesperoüos, b sem de(lota e por oro"conseguiu
Atlético Párorroeir�e, Com 28 pen- escapar da zona de r'ebaixamen
tos, recebe o Fluminense, com 27, to por causa da incompetê�cio
num jogo em que o perdedor ficar� do' rival, mas dessa vez depende!
entre os quatro últimos coloca- de- suas próprias forças para nõo
dos. O Atlético vem de três jogos ficar para trós.
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SOO� de entrada + 24x.
Taxa de 0,9CJOIo a.m,

SO% de entrada + 24x
Taxa de O,9CJOi«> a.m.

50% de entrada + 24x
Taxa de 0,99% a.m.

5 % de entrada + 24x
TCDta de a 99'!() e.m,

Sao/a de entrada + 24x
TG:I«l'de .,99% O.M.

POLO 1.6 HATCH 14: COMPLETO + RLL
POLO SEDAN 1,6 1112g�:��g� RE SENSOR EsfAC

�g�g���!�'r�" 14 i COMPLETO + RLL.+ SOM

SAVEIRO 1.8 SUPERSURF!2 : COMPLETO + RLL+ CM

SAVEIRO 1.6 SUPERSURff:iT COMPLETO + RLL
SANTANA 2000 MI

,.

'14; COMPLETO + RLL
SANTANA CL 14: OH AO DT TE AC

JETTA ! 4 ' XE SE RLL COURO
BORA 2.0 AutOMÁTICO '4:COMPL +AR DIG +AB+ ABS+ 4PN RLL OY01.i PRETA

...

SPACEFOJ( COMFORtUNE
.

I 4 ! COMPlETO + RLL' 06/07! PRATA
FOX 1.6 PLUS TOTALft.EX : 4\cOMPLETO 07/07! PRETA
FOX 1.6 TOTAL FLEX PLUS ]41 COMPLETO + RLL 06/071 PRATA
FOX 1.6 TOTAL FLEX i 2 ! cqMPLETO 04/05 , PRETO
FOX 1.0 TOTAL FLEX i 2 ! TE AL SOM 03/04 r CINZA
FOX 1.0 TOTAL FLEX i 2 r DT IT DH 03 : PRATA
GOLF 1.6 SPORTLINE ! 4 ! PH2 POF : PRETA
GOLF 1.6 FLASH f 4 J COMPLETO +RLL+COURO : PRATA
GOLF 1.6 GENERATION : 4 ! COMPLETO +RLL : PRETA
GOLF 1,'6 PLUS T41 COMPLETO + GNV RLL ! PRETA"
GOLF 1.6 GENERATION !4iCOMPI,ETO + RlL + AB : PRATA
GOL 1.6 POWEiúI.Ex· i4iÇOMPLETO.. PR�TA

�g� �'� �g��� �t��" J: I g� �â �+ �� ��;�� a���
GOL 1 ,6 PoWER ... :.,44 l'!"'�JODMTPplEETO . 04104 LPRETA
§OtLO c;ny mx L OW06' BRANCA
GOL 1.0 CITY FLEX' TliTÃi:Lr DT PE OSi06!SRANCA
GOL 1.0 CITY FLEX

..

:4 !AC AQ TE Al 05/06, CINZA
GOL 1 ,O 16V SERlE OURO i 'I! AC DH LT DT AO PE CD 01/01 : BEGE
GOL 1,ôi6V Pl.US ········4 'AO LT DT óijol: CINZA

.

GOL LO 16V Glli PLÚS' : 4 ' TE Al DT OO/O()! BRANCA
GOL 1,0 16V ; 4 ! AO 99iOO: BRANCA
GOL 1.0 16V PLUS ' 4

.

AO IT DT 99/ÓO: BRANCA

�g� �� 16V
e ; : �i;�E ��j�� i ���CA

GOL MI '2 hT DT 197/97.: VERMELH
GOL 1.0 I PLUS 12 f BASICO 96/97! BRANCA

GOL 1.0 MI : 2 : DT RLL PE 196/96! BRANCO
GOL 1000 I ( 2[ LT DT RLl 96/961 VERMELH

GOL Cli i 2 ; DH IT DT 96/96 i A2UL
GOL 1,.ªCLI .J21LT DT

.

95/95 [A2UL
,"Ol cu ; 2 f TE Al AO DT SOM 95/95: BRANCA

GOL 1 ,8 Cbl . 121 DT Rll 4PN 94/951 A2UL
GOL CL ; 2 í RLL PE AL TE 91/91 : BRANCA

GOL SPECIAL GNV : 2 1 BASICO GNV 100/01 : BRANCO
PARATll.6 TRACK FiElD : 4.1 AC DH TE IT DT AO RLL PE FN 07/08! PRETO

PARATI 1,6 i 4 I COMPLETO + RLL PE CD 03/03 i BRANCA

PARATI 1.0 16V TOUR , 4 I COMPLETA 02102 , BRANCO

PARATI 1.0 16V 141 VE AO LT DT 99/00 i BRANCA
POLO 1,6 HATCH i 41 COMPLETO + PCA 07/08! VERMELH

POLO i.s HATCH GNV : 41 COMPLETO COURO RLl4pn 05/06: PRETA

103/031 PRATA
05/06i BRANCA

98/99! CiNZA

97/97l PRATA

97/971 VERDE

93/941 VERMElH
93/931 VERMELH

05/061 VERMELH

04/05: PRATA
,

03/04; PRETO

02/03i BRANCO

FOCUS GHIA 2.0
KACL
ESCORT GL 16V

ESCORT 1.8 GL 16V
ESCORT Gl 16V
ESCORT HOBBY 1,0
ESCORT HOBBY 1.6

COMPLETO + TETO + RLL

AO LT DT
COMPLETO + RLL

1 4 I COMPLETO PE
: 4] OH AO IT DT RLL

!; i :���LA+ SOM

! 4! PELICULA

!4i LTDTAOCD4PN

141 ACAQLTDT
j 41 LT DT PE

]06/07
107/07
,05/06

106/07
VERMELHO

00/01 VERDE
97/98 CINZA
03/04 BRANCA

1103/03 BRANCO
93/94 CINZA
97/971A2UL

SIENA FIRE GNV 14 : AC VE TE AO DT

.STRADA 1.4 FIRE FLEX til AC AO CM
. ..

PALIO 1,8 WK Apy .. F.L�X. 'I J Ç0l\i1PLEI9 FN RLL.AL �pn
PAllO 1.0 EX FLEX.. 2 : AC AQ LTDT 2PN

PALIO ELX
..

4 r OH LT DT yE TE AO
PAllO 1.0 ED 2 : LT DT

UNO MILLE FIRE.... 2 J PELICULA
UNO MILLE FIRE 2 i AC AO LT DT PE

UNO 1.0'ElETRONIC 4 1 LT DT
UNO MILLE SX s i LT DT

����� ��:I;��C FLEX I: li �����a + TE
CELTA LIFE FLEX ,4 ALARME

CElTA 1,0 "2' AO LT DT RLL

MERIVA 1 8 '4 COMPLETO + PEUCULA
ASTRA 2 O SED AUT FX El �4; COMP RLL FN RE ABG DUPLO
ASTRA SEDAN GLS i 41' COMPLETO +·PE + RLL
VECTRA CHALlENCE 14

.

COMPLETO COURO RlL
VECTRA 2.2 GLS MILLEN. 141 COMPL+COURO + emplac ate 09
VECTRA 2,2 GlS 14 COMPLETO FN RLL

VECTRA2.Ó 16VCD '4 COMPLETO + RLL+FN

VECTRA GSI 2.0 16V 14 COMP TETO RLl COURO
CORSA 1.6 SED (LAS LIFE 14 VETE AQOT Al CD
CORSA 1.0 SEDAN Mil ,4 AC VE AO DT
CORSA 1.0 16V SED SUPER; 4' AC TE AO DT AQ
CORSA 1.0 16V SED SUPER! 4 AO TE AL DT RLL

CORSA 1.0 WIND r.4 LT DT PE

CORSA 1.0 SUPER 12 AO LT DT RLL
CORSA 1,0 SUPER 14 TE Al AO LT DT

Financiamento Banco Volkswagen. Taxa de 0,99 exceto Kombi, novo Gol, Voyage, Golf e Touareg, Gol G4, Saveiro e Parati com plano com 60%
de entrada e saldo em 12 meses com taxa de 0.2D% a.m. Crédito sujeito à aprovação do Banco Volswagen. Promoção válida até 13/10/2008. Caraguá Auto Elite

Uma relação de confiança.Grupo Auto Elite 40 anos de credibilidade. 4732746000
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