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Acidente deixa
40 feridos
Dois ônibus de trabalhadores s� choca
ram na madrugada de ontem em Jara
guá. Ninguém sofreu ferimentos graves.

Página 7

Temporal ameaça
derrubar casas
Defeso Civil está em alerto e não descar
to risco de enchente no região.

,

Página 6

Pesquiso da Unicamp (Universidade Esta·
dual de Campinas) com 1.937 crianças e

adolescentes entre dois e 19 anos aten
didos- no Hospital das Clínicas constatou

que. quase metade deles possui índices
" altos de colesterol e triglicérides. SeguJl'
do o estudo, realizado entre 2000 e 2007,

.

44% dos pesquisados apresentaram índi
ces elevados de colesterol. A pesquisadora
responsável, Eliana Colla de Faria, atribui
os altos índices a fatores de risco tomo

sedentarismo, mó alimentação, obesida
de e diabetes, além do hereditariedade. A

prevenção, segundo Eliana, começo cOIll,O
estilo de vida do família, que é transposto
para a realidade da criança. "Uma crian

ça nóo pode decidir comer mais legumes
se os pois não compram legumes", diz.

Fonte: Agêncio Folho !
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Relógios devem
ser adiantados
Horário de verão vale para 10 estados e
termino no dia 15 de fevereiro de 2009.

Página 6

Maísa é aposta no

programa de Silvio
Apresentadora mirim chama atenção pela
desenvoltura e divide palco com dono do SBT.

Página 9

MUNDIAL

Para recuperar

IMAGINAÇÃO·
Até brincadeira
gera brigas
Página 3

Os brasileiros enfrentam o

Espanha amanhã, tentando
recuperar o hegemonia no

Mundial. Schumacher. que
deixou a semifinalmachucado,

está confirmado.

Piiyin.tl13
.

,;

,; DIVISÃO ESPECIAL

stu um emPOte
Juventus entro em compo neste domingo, às
16 horas, no Estádio Jo�o Marcotto, precisando
apenas de um empate contra o Concórdia pnm

chegar à final do returno. .
,.

'ógioo 21 ',�.
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PONTO DE VISTA

Para lelrlbrar de todos os professo�es

PEDRA SANTAN'Á
ALVES, REITORA DO
CENTRO UNIVERSITÁRIO
DE .IAl't/;'GUÁ !)O SUI..
- UNEfU

A data de 15 de outubro - Dia do Profes
sor - sempre estimula reportagens, artigos
e reflexões sobre esta importante categoria,

\

mas também sobre aEducação no País, não
.

faltando indicações do que é necessário fa
zer para revigorar uma atividade consagra-
da como sacerdócio ao longo da história da
humanidade. Afinal, quem de nós, neste
dia 15, não fez uma viagem na memória,
lembrando dos tantos professores que pas
saram por nossas vidas. Há, com certeza,
pelo menos, um que nos mareou de modo

DO LEITOR

IVAN KURTZ, E�m)DANrE

,1929 e hoje
Têm se comparado a crise de 1929 e a recessão mun

dial dela decorrente com o que hoje se descortina com o

colapso em série de grandes bancos. E tem-se razão. A

quebra da Bolsa em 1929 decorreu da constatação gene
ralizada de uma superprodução de mercadorias. Mensa
dorias que em muito excediam à capacidade de serem

adquiridas. A crise que se vislumbra em 2008 também
decorre do superaquecimento, desta vez financeiro.
Há muito dinheiro circulando com incrível rapidez em

circuitos cada vez mais restritos, ou seja, em mãos de
menos pessoas. São recursos financeiros que excedem
qualquer lastro imaginável em recursos materiais exis
tentes, tal como em 1929 havia uma oferta de mercado
rias que em muito excedia qualquer demanda possível.
Somada à concentração colossal de rendas sem vínculos
com a economia real, temos hoje a concessão de crédito ir-

.'

responsável, concedido sem critérios razoáveis para con

sumidores irresponsáveis continuarem a efetuar um con

sumo perdulário de forma a dar sobrevida a um sistema
econômico inviável, que 'vem devorando avida no planeta.
Afinal, cerceados de suas rendas pela vertiginosa concen
tração de renda, somente a concessão de crédito írrespon
sável a consumidores idemmanteria um sistema no qual o
lucro é soberano, é um valor absoluto desconectado às
demais variáveis sociais.

Em 1929 a recessão surgiu lenta como hoje. Somente
em 1932 deu-se uma efetiva resposta à crise com a eleição
nos EUA de F.D.Roosevelt, que, a partir do trabalhepôs o

Estado para fazer circular a renda. NoBrasil em 1930 o can
didato da falida cafeicultura ainda ganhou a eleição, sendo
revolucíonariamente apeado do poder. Em 1932 a falta de
dinheiro é tamanha que os atletas brasileiros foram para

.

a Olimpíada num navio carregado de café que devia ser

vendido pelo caminho para custear as despesas olímpicas.
O armamentismo foi empregado para abafar a crise de

.

1929, decorrendo daí, passados dez anos, a Segunda
Guerra Mundial. Toda cautela é pouca e o fato do Brasil

dispor hoje de 5 das 30 unidades de reserva de petróleo
que restam no planeta impõe-nos o risco do pior, porque

.

é a inveja que governa o mundo imundo e, no passado,
o Brasil somente conseguiu evitar a guerra ao preço de
ceder, direta ou indiretamente, as suas riquezas.

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

enviados. para o e-mull redacao@ocorreiodopovo.com.br. ou por curta para a

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

' telefone (' não serão publicados).

especial. As nossas lembranças, embora que possuem até três anos de experiência
de saudades, são de reconhecimento e de confiam que a Educação é o grande meio

gratidão. O professor, aquele que realmente de transformação,
projetou sua vida para o Magistério, não se Esse indicador ajuda a corroborar o pen
omite do seu papel e da visão crítica que a sarnento sobre a necessidade de investir na·
sociedade dele espera. formação de profissionais para o Magistério,

Airida esta semana, uma pesquisa di- que tenham a área pedagógica como forma
vulgada pela Agência Brasil mostrou que, ção principal e não como atividade comple
mesmo diante das dificuldades e da falta mentar. Mesmo com o avanço tecnológico
de valorização, os professores estão otimís- e com a necessidade de termos pessoas
tas com a Educação no País. A pesquisa generalístas, a presença do professor for
'� Qualidade da Educação sob o Olhar do mado para essa função é imprescindível. Es
Professor", realizada pela Fundação SM e sa visão, contudo, passa por políticas de va

pela Organização dos Estados Ibero-Ame- lorização que incluem salários maís justos e

ricanos, ouviu mais de 8 mil professores melhores condições de trabalho. Como todos
em 19 estados. É interessante que são os '. os dias em que um professor inicia sua jorna
professores recém-chegados às escolas os da, a data no calendário de outubro deve ser

que mais acreditam em um futuro melhor vir de inspiração para que o reconhecimen

para a educação no Brasil: 65,6% entre os to da categoria seja uma atitude concreta.
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,FALA Aí!

" Digno de uma

semifinal. "
FALCÃO, JOGADOR DA MALWEE

E DA SELEÇÃO DO BRASIL,
depois da vitória de 4 a 2

sobre a Rússia

"Sem
representantes,

sentimos dificuldades."
ALESSANDRO VARGAS,

SECRETÁRIO-EXECUTIVO DA
AMVAlI, sobre o fato da regiõo

nõo ter deputados que o represente
em Brasília.

"Pago imposto
e ainda riem
de mim."

VALDENIR PIRES, MORADOR DE
GUARAMIRIM, com problemas na

rua onde mora e alvo de chacotas de
servidores da Prefeitura.

LIXO
A região do Itapocu tem pelo me

nos um problema de bom tamanho
poro resolver, exigindo empenhe dos
novos prefeitos o partir de 2009. Ou
seja, tirar do papel o projeto do ater
ro sanitário regional, uma iniciativa
da Prefeitura de Jaraguá, de longe
a que mais gosta com o transporte
do lixo doméstico, cedendo o geren
ciamento à iniciativa privado, com
investimentos de RS 20 milhões. Só
Deus é que sobe porque alguns pre
feitos não concordam.

Bom cOl.11eço
.

"Eles representam partidos mos, acima de tudo, representam Massorondu
bu." A frase, do prefeito eleito de Massoranduba Mário Fernando Reinke,
proferida em entrevisto 00 Correio, sintetiza, de forma irretocável, que um

prefeito desprovido do ranço partidário pode transformar uma cidade. Paro
melhor, fazendo dela um lugar poro todos e não só dos que votaram nele.
Reinke referia-se aos vereadores, com quem terá de trabalhar nos próximos
quatro anos em permanente diálogo porque sabe que a eles também cabe,
tanto quanto ao Executivo, governar o cidade da melhor maneira. Traduzin- .

do, respeito entre os dois poderes. Também sabe o novo prefeito de Mas
saranduba, e disse isso na mesma entrevista, que seu vice, Armindo Tossi

(PMDB) terá de assumir o papel que lhe cabe, ajudando efetivamente no

goyernabilidade do município e não apenas posando de substituto eventual
remunerado. No prática, é meio caminho andado para que as obras e servi

ços não morram no discurso de campanha. E é isso que os eleitores de outros
municípios esperam dos prefeitos eleitos: persistência e muito paciência
poro o,diálogo, à exaustão se for preciso, em nome do bem comum.
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NEM Aí 1
Até ontem, nenhum dos prefeitos e vereadores da região havia con

firmado presença no seminário do Fórum-Parlamentar Catarinense
marcado poro segundo-feira, 20, em Joinville e destinado o discutir
recursos orçamentários federais voltadosa projetº� que contemplem
o região do Vale do Itapocu. Isso se deve certnmêhte. 00 foto de só
um dos prefeitos ter sido reeleito e de que outros não emplacaram
cnndldntos que apoiavam.

POIS É
Vereadora' Moristelo Menel (PT
do B), não reeleito, apresentou
duas emendas à lei de Diretrizes

Orçamentários a ser executado em
-

2009, pelo prefeita eleito Cecília
Konell (OEM). Segundo ela, paro
"promover o controle e a transpa
rência do administração público."
Chamo a atenção que tal preocu
pàção só ocorra agora. E quando
se sabe ser esta o principal atri
buição do vereador, independen-
temente de lei.

.

NEM Aí 2
Ou reflexo dos audiências públicos promovidos anualmente pelo Assem
bléia Legislativo poro o regionalização do orçamento do Estado, com

efeitos práticos próximos o zero. Até porque os SDRs não têm, absolu
tamente, autonomia orçamentário. No máximo, i

.

om os priorid
t� IJipontadas pel feituras e 01 utodos d sumos.

!lHninHo, um es oro obrigar ses político

VOCÊ PAGA
Alguém já ouviu falar em Flor
do Sertão? É um município co

tarinense. Por isso, não foi o toa

que o Senado restringiu os novos

emancipações, com regras de di
fícil execução. A Confederação Na
cional de Municípios mostro 806
pedidos de emancipação de dis
tritos nos assembléias dos estados
aguardando o novo legislação. Se
aprovados, o Brasil terá 6.370 mu

nicípios, e mais 7.254 vereadores.
O país tem hoje 5.564 municípios,
urna imensidão deles paupérri
mos, com 52.137 vereadores.

_UI_
Saint Sebastian

F L A T

IHotel e"Restaurante
i (47) 3275·7500 .

.

www.saintsebastían.com.br

PONTES 1
Engenheiro Antonio Besso, do Dnit de Joinville, disse que desconhece
projeto poro construir uma nova ponte no Portal de Joroguá. E que estão

previstas apenas obras de reformas, como lüoeene há décadas, desde
que o ponte foi construído. Besso nõo atendeu apelo de lideranças co

munitárias para esclarecer o assunto. Motivo: também aderiu à greve dos
funclonários do Dnit que pedem aumento de salário ..

PONTES 2
Já o novo ponte próxima à empresa Zanotti, que também dará acesso

à BR-280, tem tudo poro ser construído. Segundo lio Tironi (PSDB),
.tltular do Secretario do Desenvolvimento Regional, existe um projeto,. �

pronto desde 2007. Porém, paro éxecutar a obro;;'será preciso uma
"

parceria entre o Estado e os prefeituras de Guaramirim e Jaraguá.
.lsso. certamente, só será possível com a posse dos novos prefeitas,
porque os atuais já estão de saído e mais preocupados em fechar ps
contos do que com outro coisa.

ÁGUA 1
Nilson Bylaardt (PMDB), prefeito eleito de Guaramirim, mantém o dis
curso de camponh�.sustentondo que abrirá concon;�n�io público
empresas interessg,Uas em gerenciq,r g águo e esgoto pelo prazo d
anos. Foi municipolizado há menos de um ano, dépois de décadas o

nistrado pelo Cason. No Câmara de Vereadores o proposto já deu o que
falar nesta semana.

%

AliUA 2
O vereador e presidente do Câmara, Evaldo João Junçkes (pn lembrou
que olegislativo alterou a lei Orgânico do Município,proibindo em qual
quer circunstância ou forma o gerenciamento do sistema de águo e esgo-

lo iniciativa, privodp. E e,xortou l� vereadores do n�óxim� legislal,pro �
, orem contra o proposto de Byla,ardt, dizendo qu�;�p um'prefeito que,

•

penso no bolso déle e no futuro do próprio família fattu isso.
.

p o I i t i c a @ o c.o r r-e i o d o p o v o . c om. b r \'
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ÁGUA E ESGOTO

POLíTICA--�--�------,--

Bylaardt defende mudança na lei
Prefeito eleito foi criticado por vereadores por anunciar concessão do sistema
GUARAMIRIM

'j\s leis existem e devem ser

alteradas conforme a necessida
de do município". A declaração
é do prefeito eleito Nilson Byla
ardt (PMDB), em resposta às crí
ticas feitas por vereadores sobre a

proposta de retomada de conces
são pública para gerenciamento
do sistema de abastecimento de

água e esgoto. O assunto domi-
-

n�u a sessão de quinta-feira.
A partir de mudanças feitas

pela atuallegislatura na Lei Orgâ
nica, omunicípio ficou impedido
de outorgar, conceder, permitir,
permutar e alienar a exploração
do serviço à empresa de inicia
tiva privada. Durante 30 anos

a Casan. gerenciou o sistema,
municipalizado em 2007 com a

criação da companhia "Águas de
Cuaramírim". Por meio de licita
ção, a empresa Serrana assumiu,
até janeiro próximo, os serviços
de admínístração e manutenção.

Para o futuro prefeito, não há

como fugir à concessão, por meio
de licitação na modalidade con-

.

corrência pública, para garantir
os investimentos, hoje pratica
mente inexistentes. 'Até o Mi
nistério Público firmou termos
de ajuste de conduta para qúe as

gestões façam esgoto sanitário",
afirmou Bylaardt, em referência
à ausência de esgoto tratado na

cidade, com 29.932 habitantes.
Segundo ele, o assunto será

prioridade já no primeiro ano

da sua gestão, mas, garante, será
discutido com à sociedade orga
nizada. "Não vai ser da noite para
o dia", continua, destacando que
a licitação será aberta a todas as

empresas, incluindo a Casan. "O
. vencedor deverá implantar, nos
três primeiros anos, esgoto sani
tário em 15 mil residências para,
dentro de seis anos, atender toda
a população do perímetro urba
no", adianta.

CAROUNATOMASEW Bylaardt terá que negociar com a próxima legislatura, onde quatro sõo aliados
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COMÉRCIO

Um presente de Papai Noel
Festas de final de ano já geram empregos e aquecem vendas
JARAGUÁ DO SUL

Após quatro meses de de
semprego, Danieli Martins,
19 anos, encontrou nas con

tratações temporárias de final
de ano uma oportunidade de
trabalho. Neste período, que
antecede o Natal, ela vai atu
ar como vendedora em uma

loja de confecções, mas a ex

pectativa é de que o emprego
temporário se torne algo fixo
no ano que vem. "Esta época é

sempre uma boa oportunidade
para começar. O meu primeiro
emprego também foi tempo
rário e consegui contratação",
conta com entusiasmo.

A gerente da loja, Sueli Flo
res, confirma a expectativa da

jovem e afirma que muitas das
atuais vendedoras começaram
com a vaga temporária. "Se fi
zerem um bom trabalho, elas
têm muitas chances de contra
tação", comenta.

Só nesta loja, a expectativa
é de contratar 25 profissio
nais, entre repositores, caixa
e vendedoras. Mas antes de

começar com a prática, as fun
cionárias temporárias passam
por treinamento. "Elas preci
sam conhecer os produtos, o

estoque e pegar o ritmo que na

véspera do Natal deve ser ace

lerado", explica.
Já em relação às vendas, a

gerente adianta que a expec
tativa é de um aumento de
10%. "Os produtos femininos
e da linha infantil são os car

ros-chefe", destaca. Para ela,
a crise nos EUA que reflete na

economia do Brasil não deve

atrapalhar as vendas de Natal.
"Todo mundo acaba compran
do presentes nesta época e as

mulheres não resistem às rou

pas coloridas de verão", sugere.

DEBORA VOLPI

Danieli diz que o vogo temporário pode ser um degrau poro contratação

Cerca de 700 vagas devem
ser abertas no ceméreíe

O vice-presidente da Câma
ra de Dirigentes Lojistas (CDL),
Vanderlei Pasold, estima que
o número de funcionários no

comércio deve aumentar de 7

.a 8% neste trimestre. "Hoje são
nove mil postos de trabalho no

comércio. Podemos trabalhar
com a possibilidade de pelo
menos 700 vagas em aberto

N
nesses três meses", sugere. As

� seleções, segundo Pasold, são

� feitas nas próprias lojas ou por
o:

ti! empresas de recrutamento.
Setores de calçados e confecções devem ser os Ií�eres na geração de vagas De acordo com o presidente

do Sindicato do Comércio Va

rejista de Jaraguá do Sul, Bruno
Breithaupt, os setores que mais
devem empregar são os de con

fecções e calçados. "E se a pessoa
tiver competência e for qualifica

.

da tem grandes chances de per
manecer no emprego", garante
Breithauptbaseado em experi
ências de anos anteriores.

Dados da Associação Brasi
leira das Empresas de Serviços
Terceirizáveis e de Trabalho

Cassuli

Rua Donalda Gehring, J35 • Fone 47 3371 7511 - Fax 47 3275 1820

Temporário (Asserttem) reve

lam ainda que o Natal é a data

que mais emprega temporários.
Em segundo lugar vem o Dia
das Mães seguido da Páscoa.
O último dia dedicado às mães

gerou 80 mil vagas temporárias
em todo o país e efetivou 24mil

pessoas.
Breithaupt também se diz

otimista com as vendas nata
linas. Ele teme que os fatores
externos da economia afetem o

bolso do consumidor brasileiro,
mas mesmo assim, aposta em

um Natallucrativo. "É amelhor
data para o comércio. E este

ano, apesar da crise, também
promete ser bom", sugere.

Porém os especialistas aler
tam: se o dólar continuar em

alta, os importados ficarão mais .

caros e poderão ter procura
menor, além de pressionarem
a inflação. Esse impacto deve
ser sentido principalmente nas

vendas do setor automotivo e

de alimentos.
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SPC alerto para
inadimplência

O diretor do Serviço de

Proteção ao Crédito (SPC);
Neivor José Bussolaro, diz

que o comércio de Jaraguá
do Sul apostaria em um in
cremento de 10% nas ven

das de final de ano. Mas
considerando a queda das
bolsas, o setor prefere traba
lhar com uma expectativa de
8% de aumento. Para ele, os
segmentos que mais devem
lucrar com os presentes do
bom velhinho devem ser

os de calçados, confecções,
perfumaria e eletrônicos.

Bussolaro diz que neste

período as consultas ao SPC
também aumentam, mas

em uma proporção menor,

já que o cartão de crédito é
cada vez mais usado pelos
clientes. Mas boa parte das

compras natalinas costu

mam ser à vista, de acordo
com o órgão. Mesmo assim,
a orientação é para que os

comerciantes fiquem atentos
na hora de autorizar o cré
dito. "É muito bom vender
bastante neste período, mas
melhor ainda é receber pelo
que vendeu. Nesta época,
mais do que nunca, é fun
damental que o comerciante
analise o crédito do cliente",
aconselha.

Outro dado que chama
a atenção, é que' segundo o

órgão, o mês de dezembro é
um período de recuperação
do crédito. "Muitas pessoas
aproveitam o dinheiro extra
do final de ano para quitar
as dívidas e limpar o nome

na praça", comenta.

r '

�
o:

O
o:
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ã:

Comércio espera aumentar
vendas em 8%
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ANIVERSÁRIO

GERAVPOLícIA---------

Uma trajetória de. sucesso
Eggon João da Silva festeja 79 anos e fala sobre sua vida
JARAGUÁ DO SUL

Ontem foi dia de festa para o

empresário Eggon João da Silva,
um dos fundadores da Weg. Ele
completou 79 anos com a luci
dez e serenidade que fazem de
sua vida uma trajetória de su

cesso e superação de desafios.
'Até os 10 anos eu dei muito
trabalho para os meus pais, mas
depois não. Sempre trabalhei
bastante, mas com muita ale

gria e satisfação pelo que faço",
comentou o empresário.

Seu Eggon também garan
te que não descuida da saúde:

gosta de se alimentar de for
ma equilibrada, de dormir nos
horários adequados e de fazer
exercícios físicos. Ele acrescen

ta que, além desses cuidados,
toma corretamente os remédios

para tratar o Mal de Parkinson,
doença que já tem há cerca de
cinco anos. "Tenho muito ca

pricho COIn a vida", resumiu.
Em relação à administração

do município a partir do pró
ximo ano, seu Eggon ressaltou

que espera da prefeita eleita,
Cecília Konell, investimento'
em saúde, educação e obras pú-

blicas. Entre as necessidades do

município na área de infra-es
trutura, ressaltou as melhorias
nas ruas e rodovias. "Espero
que ela cumpra as promessas e

que trabalhe pelo bem de [ara
guá do Sul", salientou.

Eggon João da Silva nasceu

em Schroeder, no dia 17 de ou
tubro de 1929. Filho de Errúlio
'e Madalena da Silva - ele, pro
fessor e ela, dona-de-casa -, era

o terceiro de seis irmãos. Co

meçou a trabalhar no Cartório
Mário Tavares da Cunha Mello, .

exercendo a função de auxiliar.
Foi funcionário do INCO (Banco
Indústria e Comércio de Santa

Catarina), onde começou como

office-boy e chegou à gerência.
Também foi sócio naMetalúrgi
ca João Wiest. Em 1961, Eggon
João da Silva, Werner Ricardo

Voigt e Geraldo Werninghaus -

um administrador, um eletricis
ta e um mecânico - fundaram a

Weg. Ele fez parte dos conse-
.

lhos de administração de qua
tro grandes empresas: Oxford,
Tigre, Marisol e Perdigão.

f'

DAIANE ZANGHELINI Ontem, seu Eggon comemorou o 79° aniversário com amigos e familiares

Tempo instável traz risco de
enchente nos próximos dias
JARAGuÁ DO SUL das por um barranco correm

O tempo instável, que ja risco de desabamento. '� cada
dura um mês, deixa a Defesa chuva é um risco, pois a água
Civil em alerta. A maior preo- não tem para onde correr e

cupação são os deslizamentos acumula no barranco", disse o

de terra em áreas próximas às reciclador Sebastião da Rosa,
encostas de barrancos, que es- 47 anos, que mora há 19 anos

tão sendo monitoradas. Mas a no local com a família.
chuva que insiste em cair - e

que deve persistir por todo o ESTADO DE EMERGÊNCIA
fim-de-semana - pode provocar Nesta semana, a Defesa Cí-

.'"

uma nova enchente. O coorde- vil Nacional reconheceu o es-

nadar da Defesa Civil, Maicon tado de emergência decretado
da Costa, orienta aos morado- pelo prefeito Moacir Bertol
res que residem perto de ribei- di no dia 10 de fevereiro, em
rões e encostas de barrancos a virtude de um temporal -que
ficarem atentos ao nível do rio atingiu o município. Com a

e ao surgimento de rachaduras medida, famílias que foram
o na terra, e a acionar o órgão em atingidas poderão usar o

� caso de necessidade, pelos tele- FGTS (Fundo de Garantia por
g fones 199 ou 3273-2141. Tempo de Serviço) para refa

� Uma das áreas monitoradas zer as casas que foram par
� é a casa da família Rosa, no cialmente destruídas. Para

8 Bairro Jaraguá 99, Na Rua RI outras informações, bastá ir

� 97, que abriga um loteamento a uma das agências da Caixa

Sebastião di! Rosa teme que coso seja atingido por um deslizamento de terra irregular, quatro casas cerca- ,.._Econômica Federal.
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Corpo chega
no domingo
JARAGUÁ DO SUL

O corpo do jaraguaen
se Hernani Thiago Dalag
nol, 27 anos, assassinado
na Bolívia, deve chegar no
município amanhã à tarde.
O velório está programado
para acontecer a partir das
14h, na Capela da Vila Len
zi. Já o enterro deve ser à

noite, por volta das 19h,
no Cemitério da Vila Lenzi.
Como o translado depende
de trâmites burocráticos, os
horários podem sofrer alte

rações.
Hernani morava na Bo

lívia há dois anos e meio.
Na semana passada, ele

. foi assassinado a tiros pelo
amigo e colega de trabalho,
Ricardo Schussler Striker,
também brasileiro. O cri
me aconteceu perto da ci
dade de Montero, depois
de uma discussão entre os

dois. Hernani era técnico

agrícola e proprietário de
uma empresa de beneficia
mento de arroz. Conforme
a polícia, Ricardo enterrou

o corpo do colega no pátio
de casa.

Relógios devem
ser adiantados

À meia-noite deste do

mingo, os relógios devem
ser adiantados em uma

hora. Isso porque começa
neste final de semana e vai
até o dia 15 de fevereiro, o
horário de verão. Enquanto
uns reclamam de ter que
acordar ainda mais cedo,
outros comemoram a mu

dança. "Eú gosto do novo

horário. O dia fica mais

longo e a gente aproveita
mais", diz a comerciante
Salete Fagundes.

Os ponteiros serão alte
rados nas regiões sul, su

deste e centro-oeste do Bra
sil. No' total, dez .Estados
além do Distrito Federal,
participam da mudança. A
expectativa do Ministério

.

das Minas e Energia é redu-
zir o consumo de 4 a 5% no

horário de pico, o que equi
vale a uma economia de 2

mil MW, suficiente para
abastecer uma cidade com

6 milhões de habitantes.
Ano passado, o país econo

mizou R$ 10 milhões.
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Onibus com trabalhadores batem
.

Acidente foi na Barra do Rio 'Cerro e deixou cerca de 40 pessoas feridas
J�RAGUÁ DO SUL

A sexta-feira começou com

um grande susto para trabalha
dores de duas fábricas de [ara
guá do Sul. Por volta das 4h15,
um ônibus da Italy Transporte
bateu mi. traseira de outro da
Viação Canarinho. Eles levavam
funcionários para as empresas
Seara/Cargil e Metalúrgica Lom
bardi, respectivamente instala
das nos bairros Rio da Luz e Rio
Cerro. O acidente, no entanto,
aconteceu alguns quilômetros
antes, na Rua Pastor Albert Sch
neider, Barra do Rio Cerro.

Segundo dados do Corpo de
Bombeiros Voluntários domuni

cípio, cerca de 40 pessoas foram
levadas para' o pronto socorro

dos hospitais São José e Iaraguã,
A maioria teve ferimentos leves
e acabou sendo liberada logo em
seguida. Ao todo, mais de 15

socorristas, inclusive de Guara

mirim, trabalharam na remoção
das vítimas.

O cobrador da Canarinho,
Marcelo Pacheco, 23, é uma de
las. Ele conta que o impacto da
colisão o arremessou contra a

catraca do ônibus. Por isso, fi-

cou com dores no pescoço E;! pre
cisou ser medicado. "Paramos
no ponto e já aconteceu a batida,
ninguém viu nada", disse.

Conforme Gelson de Lima,
28, de dentro do ônibus da Italy
a impressão era de que o veícu
lo estava em alta velocidade. A

informação foi desmentida pelo
sócio-administrador da empre
sa, Altevir Simplício. O tacó

grafo, recolhido pelo polícia,
teria indicado 50 quilômetros
horário. Mas, como chovia no

momento do acidente, a freada
não foi suficiente para evitar o

choque. Além disso, um terceiro
automóvel 'seguia na pista con

trária, impedindo o desvio.
De acordo com Elemar Ka

mer, do setor de gerenciamento
de riscos da Canarinho, apenas
no ônibus da viação haviam,
pelo menos, 20 usuários. Os
números oficiais de vítimas e

os prejuízos não tinham sido di

vulgados até o fechamento desta
edição. O caso mais grave seria
de uma mulher com indícios de

ruptura no osso da perna.

KELLY ERDMANN Medicados, Hennrich Kiuji e Gelson de Uma ainda se recuperavam do susto no recepção do hospital

Prefeitura de Corupá deixa
. para 2009 impasse sobre lixão

A desativação do lixão de

Corupá fica a cargo da próxima
gestão. É o que afirma o secretá
rio de Agricultura e Meio Am

biente, Júlio César Dominoni.
O Ministério Público e a Fatma
tinham prorrogado o prazo até
dezembro deste ano, mas Do
minoni alega que um atraso'
de aprovação do Plano de Re

cuperação de Área Degradada
(Prad), protocolado na Funda
ção do Meio Ambiente em de
zembro de 2007, compromete
às ações da Prefeitura.

No Prad desenvolvido pela
secretaría, há quatro etapas
que serão trabalhadas: a re

cuperação dos queimadores,
cobertura.do lixão com a argi
la retirada de áreas vizinhas,

(/) terraplanagem e recomposíção
� vegetal- com árvores nativas e

i frutíferas. Outro fator que, de
{Ç fende o secretário, transforma

�inistéi'io Público deu prazo até dezembro poro Prefeitura desativar o lixão a adequação à legislação um

"

processo mais demorado é a

análise minuciosa das condi

ções do lixão e seu impacto ao

meio ambiente.

Apesar de afirmar que .só
em janeiro de 2009 será rea

lizada a desativação da área,
a secretaria prevê que o lixo

municipal - quase seis tone
ladas ao ano - deverá ser en

caminhado para Brusque ou

Mafra. "A intenção é coletar
o lixo com equipamento e

pessoal próprio, terceirizar o

transporte até uma das cida
des e ao local de depósito",
explica. Atualmente o muni

cípio gasta R$ 16 mil por mês
com o serviço de coleta e ar

mazenamento. Se o plano da
futura administração for fazer
o que propõe a atual, este va

lor deve aumentar em até R$ 5

mil. A criação de um aterro sa-
.

nitário é tida como "inviável",
pelo atual secretário da pasta.

Segurança da
101 em pauta
A inspetoria da Iolída Rodo

viária Federal vai se reunir com
representantes da Agência Na-

. cional de. Transportes Terrestres

(ANIT) e com engenheiros da
concessionária responsável pelo
trecho da BR-I01 em Santa Ca
tarina, aAutopista Litoral Sul. Na
reunião serão definidas as ações
necessárias paraacabar com aro

'tinade acidentes nokm 107 entre
Fenha e Barra Velha. Há mais de
umano ospoliciais locais alertam
sobre os perigos do retomo.

De julho de 2006 até outu
bro deste ano foram contabili
zados 81 acidentes - 57 com ví
timas graves. De acordo com o

Inspetor Adílio Paiano, a trans
ferêncía de responsabilidade do
DNIT para a Agência Nacional
de Transportes Terrestres, cola
borou para a demora de uma so
lução para via. A concessionária

alega que o problema é ocasio
nado por um acesso irregular
utilizado pelos motoristas.
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Música de graça para crianças
Filarinônica toca a saga de "Pedro e o lobo" no Museu Weg
JARAGUÁ DO SUL escrita por Sergei Prokofiev, é a

Pedro é tun menino que vive
.

Orquestra Filarmônica de [ara
no interior da Rússia com o avô. guá do Sul usando oMuseuWeg
Ele mora no, campo e, um dia, como palco. No elenco, cada pa
acaba esquecendo o portão do pel possui o próprio tema musi

jardim entrEiàberto. O pato da fa- cal e os atores são substituídos
zenda aproveita a chance e corre pelos ínstrumentos. O oboé faz
em direção à' lagoa 'para nadar, o pato, a flauta o pássaro, o daTi
Ele encontra o pássaro e discute. nete é o gato e o avô tem voz de

-Já o gato, hipnotizado pela pós- fagote, Para dar vida ao lobo, três
sível presa, 'se aproxima, mas o ·trompas sopram. Já o tímpano e

garoto avisa a ave e ela voa rumo . bombo dão os tons dos caçadores
a uma árvore dos arredores. e as cordas ao corajoso menino.

É quando o avô de Pedro Ainiciativa, intitulada "Cami-
surge e acaba com a brincadeira. ]nhos damúsica" tem patrocínio
O rabugento fecha a porta para da Weg através da lei federal de
nenhum lobo surgir do meio da incentivo à cultura. O objetivo do
mata. Mesmo' assim, o animal projeto é levar a música orques
aparecei engol� o pato vivo e a tral a diferentes públicos e, como

ainda aguça as sensações dos ca- /resultado, demonstrar os benefí
çadores. Resta a Pedro resolver ct' cios dela à população.
problema da maneira mais dia-
tiva possível.

Se contada dessa forma à

sag') dos bichos já acentua a cu-
PEDRO E O LOBO

riosidade, imagine então quando _ EXECUÇÃO: Orquestra Filarmônica
a história tem a música como de Jaraguá do Sul

personagem principal. Pois saiba DATA: domingo,'19 de outubro

que isso não vai acontecer uma, LOCAL: Museu Weg, na Avenida

porém duas vezes neste final de Getúlio Vargas, Centro
semana. E, quem está respon- HORÁRIO: 14h30 e 16h <;-
sável por narrar a fábula infantil, ACESSO: gratuito

DANÇA

Ingressos poro
festival à vendo
Os ingressos para a terceira .edição

do Festival Nacional de Dança,. marcado
para os dias 25 e 26 de outubro; já estão
disponíveis na. bilheteria do CeQtro Cul
tural da Scar. Eles custam RS 12. Es
tudantes, idosos e pessoas com menos
de 18 anos pagam a metade. O evento
reúne 112 coreografias de jazz, fÓlclore,
balé, danço contemporâneo e ddalão.

'

São mais de 40 grupos pertidpuntes de
.

diversos partes do Brasil.

SCAR

Beatles 00 som

do Filarmônico
As músicos dos Beatles ganham

novo roupagem no próximo dia 24 de
outubro, sexta-feira, no Centro Cultur
ol.dn Scar. A Cio Filarmônica, de São

_ Paulo, apresento os canções o partir do.
� ,união dos sons de um quarteto de cor

� 'dos, três vozes, violão, guitarra, piano,
� bateria, guitarra e contrabaixo. Os in-

Orqoestra Filarmônico-executo obro de Sergei Prokofiev escrito em 1936 gressos antecipados custam RS 40 ..

,

"

'Femuskinho terá classes de instrumentos -de cordas, coral e flauta-doce
�'..

.

..
'

Femusc faz colônia de férias musical
. .

Inscrições custamHf 30. Podem participar crianças de cinco a 13 anos'
JARAGÚÁ DO SUL

Amaioria das crianças sonha
em participar de uma colônia de
férias. A inspiração costuma vir
dos filmes hollywoodianos, mas,
a partir de agora, os pequenos de
Jaraguá do Sul e região já podem
começar a se animar porque a

vontade tem grandes chances
de virar realidade. o Festival de
Música de Santa Catarina garari
te o acesso.

Entre os dias 25 de janeiro e

6 de fevereiro de 2009, o Femusc

abre espaço ao público infantil. As inscrições estão abertas
. Assim como em uma colônia de na pâgina virtual www.femusc.
férias, os meninos é meninas vão com.br, na CDL (Câmara de Di
brincar até cansar. E, a exemplo do rigentes Lojistas) e no Sesc (Ser
evento, a turma ganhou a chance' viço Social do-Comércio]. Os in
de conhecer vários instrumentos teressados em garantir uma das
musicais. Violinos, violas e flautas- 80· vagas disponíveis pagam R$
doce integram a lista. �a quem 30. A participação só vale para
prefere cantar, o Femuskínho, crianças de cinco a 13 anos de
como vem'sendo chãmado, reser- idade: As atividades seguem 'de
va uma classe espeeífíea de 'COral. segunda-feira a sexta-feira das sh
O objetivo é misturar diversão e 'às 17h. No encerramento, as cri
aprendizado e o ingresso só "de- anças se juntam aos músicos no
pende dos pais. v . palco do Femusc,
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MUNDO ARTE

,

JOIA RARA DO SBY
Desbancando a audiência de programas da
concorrência, Maísa desponta na televisão

Maísa
Silva é celebri

dade, quase uma

unanimidade na-

cional. Espontânea e cheia de

charme, a menina é inteligente
e tem vontade própria; é bem
verdade que usa ponto eletrô

nico, mas a sua fala na maioria
das vezes é genuína e cabe dizer

que para ouvir e repetir as dicas
de quem está do outro làdo do

ponto eletrônico é preciso uma
boa dose de esperteza e rapi
dez, atributos que ela esbanja
principalmente se levarmos em
conta que Maísa tem apenas
seis anos de idade.

Segundo a mãe da apre
sentadora, Gislaine Silva An

drade, Maísa tinha três anos

quando "implorou" para que
fosse inscrita no programa de
calouros do Raul Gil, então
exibido pela Record. Na oca

sião fazia dublagens e covers

do grupo Rooge e de Ivete

Sangalo. Aliás, é bom ressaltar

que ela se considera cantora.

Quando Raul Gil foi para
a Band levou Maísa com ele e

ela passou a comandar o qua
dro "Eu e as Crianças" ao lado

do apresentador. Foi aí que
Sílvio Santos se interessou

pela artista mirim e resolveu
contratá-la para apresentar os
desenhos animados do SBT.
Primeiro a menina apareceu
no "Bom Dia & Cia" e atual
mente é a estrela do "Sábado
Animado". A audiência é tão
boa que Sílvio Santos resol
veu criar um quadro em seu

programa dominical no qual
Maísa responde suas pergun
tas e a dos telespectadores.
Resultado, sucesso absoluto
também no domingo. A me

nina-apresentadora encanta

porque é inteligente e, se bem
orientada, poderá ter uma car-

reira brilhante.
.

A apresentadora já é tida
como fenômeno e tem ga
nhado a admiração também
dos famosos. Ela é campeã de
audiência no YouTube, site
da Internet, por causa das ti
radas em seu programa. Uma
de suas "pérolas" foi quando
inocentemente confessou que
gosta de mamadeira, "não te

nho vergonha de dizer que
tomo tetê", arrematou Maísa.

Com a inocência própria
de quem tem seis anos, a apre
sentadora dá um show à parte
quando atende os telespecta
dores no telefone, brinca com

eles, caçoa deles até, mas tudo
é perdoável. Maísa é criança.

Até mesmo os artistas das ou
tras emissoras têm se rendido ao

talento e graça e citam a sua per
formance. É o caso do programa
"CQC" da Band, comandado por
Marcelo Tass. Ojornalista costu

mamostrar as cenas deMaísa no

quadro "Top Five".
No SBT a apresentadora é

tratada como estrela. No "Sá
bado Animado" ela é dirigida
por Sílvia Abravanel. A direto
ra enfatiza que a sintonia entre

as.duas é perfeita, comandando
a atração ao vivo, Sílvia conta

que orienta Maísa pelo ponto,
mas na maioria das vezes, a re

ação e respostas da menina são

espontâneas. Como a atração é
ao vivo, é sempre uma surpresa
o resultado final.

E Sílvio Santos não pode se
.

queixar e é preciso reconhecer
que contratar Maísa foi mes
mo uma tacada de mestre.

Trabalhando
como

apresentadora,
.

Maísa adora
dizer que é
cantora. A
menina cursa

o primeiro ano

da escola e

desponta
como uma

das maiores

promessas
da televisão

- brasileira
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Maísa e SHvio Santos formam uma dupla de sucesso. É audiência garantida
quando eles aparecem juntos para o célebre bate-papo de todos os domingos

A Farmadelly Medicamentos parabeniza todos os médicos pelo seu dia.

"Valorize sua saúde, consulte seu médico regularmente" .

Rua Barão do Rio Branco. 41 SI. 8 - Centro - Fone: 47- 3370-3800

: " , _ .

I(�IIIRTE·�o1.emo Mercantil

Uma parceria séria, transparente e

confiavél para sua empresa.

• Descontos de dupliç�tas para empresas •

• Análise+s tie crédito •

I
Rua Mal. Deodoro da fonseca, 97 . 2° Andar. Sala 2 . Edificio Diener

Fone (47) 3374-0506. Jaraguá do Sul. se

Email: nortefomento@hotmail.com
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CRÔNICA

CARLOS HENRIQUE SCHROEDER, ESCRITOR

Imaginação
- Este será nosso primeiro jantar à luz de ve

las!
- Cadê a comida, então?
- Será um jantar imaginário, como se estivés-

semos na Terra do Nunca.
- Putz ... Lá vem você ...
- Sério! Vamos brincar! Aproveitar que corta-

ram a luz. Imagine algo que você gostaria de co

mer agora.
- Lagosta.
- Mas você nunca comeu lagosta.
- E daí? Tenho vontade, deve ser bom.
- Não! Tem que ser algo que você já comeu!
- Por quê?
- Porque sim! Fui eu quem inventou a brinca-

deira e você deve conhecer o que vai comer ima

ginariamente, para fingir saboreá-lo; se tiver sorte,
até sentirá o cheiro da comida.

- Mas eu posso imaginar que o gosto de La

gosta é igual ao do Siri, pronto, são crustáceos,
devem ter alguma similaridade no sabor.

- Está bem, está bem, te faço essa concessão.
- Certo, então, como começamos?
- Se imagine no melhor restaurante de São

Paulp,
-Nãoposso.
Armando passa as mãos no cabelo.
- O que foi agora?
- Eu não consigo, eu nunca fui a São Paulo, eu

nem sei como são os restaurantes de lá. Você disse

que tem que conhecer para imaginar.
- Então tá! Sereimais didático. Você já viu filmes

em que apareciam restaurantes chiques; não viu?
- Vi.
- Então pense num deles. Por favor, use a ima-

ginação.
- Estou em Paris, numa limusine prata, a cida

de se ilumina, Estou usando um vestido verme

lho costurado por John Galliano, lindo, decotado;
meus seios, muito maiores que os que tenho de
verdade, reluzem ao luar.

- Mas você não está dentro da limusine?
- Fica quieto! Espere eu acabar de contar, o car-

ro tem teto solar, pronto, está aberto.
-Ah, tá!

- A limusine pára defronte ao restaurantemais
chique deParis, o Lacoste.

Armando se agita e vai falar algo, Joana levan
ta a mão para que ele se cale.

- O chofer sai carregando um pesado tapete
vermelho. Estende, abre a porta, desço eu, gla
mourosa, o vento faz com que meus cabelos se

dosos balancem, espalhando uma fragrância irre
sistível; muitos homens, lindos, sarados, vem ao

meu encontro.
- Pode parar. Você não pegou o espírito da

-bríncadeíra...
- Ficou com ciúmes... Ficou com ciúmes ...

Hahahaha... Eu sabia...
- Eu não ... Imagina... Deixe eu te contar o so-

nho que tive com uma loira então ... Hoje...
- Não quero saber... Você inventou agora...
- Chata.
- Chato.

VARIEDADES------....,.----

CINEMA .

JARAGUÁ DO SUL
• Cine Shopping 1
• Busco implacável (Leg) (17h20, 19h10, 21h -todos
os dias) (15h30 - sel((sob/dom!quo/qui)
(13h40 - sob/dom/quo)

• Cine Shopping 2
• Caçadores de dragões (Dub) (17h20 -lOaDS os dias)
(14h, 15h40 - sel((sab/dom!qua/qui)
• Momma Mio (Leg)(19h10, 21 h20 - todos os dias)

• Cine Shopping 3
• Os mosconautas no mundo da lua (Dub) (17h20
- todos os dias) (14h, 15h40 - sel((sab/dom/quo/qui)
• Controle Absoluiõ (leg) (19h, 21 h1 O - todos es dias)

JOINVILLE
• Cine Cidade 1
• A coçado (Leg) (17h, 19h10, 21h20 _:. todos os dias)
(14h30 - sel((seg/ter/quo!qui)
• Kung fu Pando (Dub)

� (14h30 - sob/dom)

• Cine Cidode 2
• Os mosconoutas no mundo do luo (Dub)
(14h, 15h40, 17h20 -todos os dias)
• Nem por cimo do meu cadáver (leg)
(19h, 21 h - lodos os dios)

• Cine Mueller 1
• Busco implacável (Leg) (22h - todos os dias)
• Mosconoutas no mundo do lua (Dub1
l4h, l6h, l8h, 20-todosos dias)

r'

Mueller2 • ,

róis e o liga doJítjuSllçô (leg)
19h, 21 h - todos os dias)

• Cine Mueller 3
• Alnigos. amigos. mulheres ô porte (leg)
( 40, 19h20, 21h40 - todos os dias)

• Cine Neumarkt 1
• Asiluosfocesdo lei (leg) (19h40, 21b45-todososdios) N

s no mund o (Dub)
0, 17h45 , os dias) •

ovo

Uma história
de traições

As irmõs Anne e Mary, conduzidos
pelo ambiçõo do família, buscando poder
e status se envolvem em um jogo. onde
o amor do rei do Inglaterra é o objetivo.
Jogados na excitante vida do corte, o que
seria uma ajudo à família. transformo-se
em uma cruel rivalidade.

LIVRO

Os Fantasmas
do século XX

Uma experiência sensorial assusta
dora. 17 contos que passeiam pelos ver

tentes do llteraturn de terror: do sobrena
tural 00 suspense, do thriller à fantasio.
Em cada conto, por meio do trajetória de
cada personagem (um adorável menino
inflável; um garoto seqüestrado que re

cebe ligações- de um morto; etét nossos

piores pesadelos tomam formo.

NOVELAS

NEGÓCIO DA CHINA
Lívia se incomodo com o ciúme de Heitor. Auro
ra reconhece o colar do dragão em Maralanis.
João falo com Aurora que o chinês, além de ter

jogodo o calor no bolso delo, pode ter se escon

dido no coso deles em Lobõo do Beiro. Joõo re

paro no calor que Maralanis uso no show. Mou
ro presenteio Joelma com um anel. Maralanis
diz o Joõo que pegou o calor emprestado de Flor·
de Lys. Diego diz o Antonello que foi o São Paulo
procurar pelo verdadeiro pai. Antonella oferece

ajudo e dá seus telefones poro Diego.

TRÊS IRMÃS
Suzana segue 1) corro onde está Duda. Liginha
descobre que Sandro viajou. Almo conto à Suza
na o verdade sobre Duda. Gregg impede que Su
zona chome o polícia. Galvão diz o Violeta que
é contra o namoro de Juliano. Natália pede que
Pedro Henrique volte o fazer pré-vestibular. Galvõo
descobre que Alma viajou disposto o encontrar Vi

digal. Walquíria reage 00 ver Sandro. Corminha
diz o Eros que Walquíria doou lodo suo fortuna

poro ele. Alma invade o coso de Vidigal exigindo
saber o que oconteceu com Duda.

A FAVORITA
Gonçalo insiste em levar Holley 00 hospitol.
Donatela ouve Silveirinha e Cilene e descobre

que Holley é filho dos dois. leonardo diz..ollios

que andam falando que Dedino o está traindo
com Damião. Pepe diz o Diva que deve remediar
o mal que fez o Shiva, Auguslo e Donatela. Zé
Bob diz o Floro que vai denunciar o quadrilha
de Diva. lora é parado em uma blitz e descobre

que o corro que floro lhe deu é roubado. Elias
entro no coso de Damião e o flagro com Dedina.

Pepe diz fi Donatela que Diva está vivo.

OS MUTANTES •

CAMINHOS DO CORAÇÃO
Aline, Miguel e os agentes do Depecom chegam
00 Baile dos Vampiros. Miguel desligo o som e

soco suo ermn, Ele aponto poro Drácula e diz

que o prédiO está cercado. Bram avanço e o

armo de Miguel cai. Drácula ordeno que os vampi
ros ataquem. Aquiles procuro Tati. Viviane discute
com Vavá. Eugênio se revolto com o comportamen
to do mãe. Viviane ameaço bater em Eugênio, mos
ele se tranca no quarto. Viviane chora e Pachola o

consolo. Pachola aviso que irá convencer Teófilo o

deixarÁgato namorar Eugênio.

CHAMAS DA VIDA
Eurico diz o Guilherme que o psicólogo do ba
talhõo pode ajudá-lo. Guilherme olho Michele
com Iristeza. Ivonete nõo gosto de ver lourdes
no festa. leo pede desculpas o Demoro. Ivonete
discute com lourdes. Lourdes se desculpo com

Ivonete, que nõo aceito. lourdes vai embora.
Pedro diz o Ivonete que lourdes é suo mãe. Elo
diz que Lourdes o abandonou.lvonele pego uma

cervejo poro Pedro. Vivi diz que Ivonete nõo vai
colocor nado no bebido de Pedro. Roberto tiro
leo o forço do apartamento de Andressa.

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

Novo atorem
A Favorita
Charmoso e simpático, o ator Bento
Ribeiro entro em A Favorito como

Juca, o novo namorado do caminho
neiro Cida, vivido por Cláudio ahano.
Filho do escritor João Ubaldo Ribeiro,
Bento herdou o veio artístico do pai.
Ele foi roteirista, diretor e ator do
peço Zapeando. No lV, fez algumas
participações em novelos e foi pro
tagonista do episódio Caramuru, em
"Faço o Suo História".

'

Datena critica
Sonia Abraão
Dateno indignou-se com o foto de
Sonia Abrõo ter falado 00 vivo, no
Rede lV!, com o rapaz que seqüestrou
o ex-namorado. "Quem faz entrevistas
assim é jornalista irresponsável. Não
tem capacidade de negociar com um

seqüestrador", disse Datena. Sonia
deu o troco. "Se você tem costume
de falar mal de seus colegas, eu não
tenho. Você era meu amigo, agora é
ex-amigo, nõo é mais nado".

Cegonha para
Ivete Sangalo
a que era apenas especulaçõo se

confirmou. Ivete Sangalo espero seu

primeiro filho. Segundo o assessor da
cantora, ela está com seis semanas de
gestação. Em seu blog, Ivete come

morou: "Surpresa! Vou ser mamãe,
graças a Deus. Serei a mãe mais feliz
do mundo. Pense num casal feliz...
Somos nós!". a pai é o estudante de

nutrição Daniel Cody, 23, com quem o

musa namoro há três meses.

SUDOKU DIVIRTA-SE,

Visão
Juquinha foi visitar ri primo
recém-nascido. No cominho, a
mãe o avisou:
- Seu primo nasceu sem orelhas.
Não faça piados, ou te deixo de
castigo!
Juquinha prometeu se com

portar. No quarto ele olhou
tristemente poro o priminho
sem orelhas, e falou poro o tia:
- Vou rezar muito para que ele
tenho uma ótimo visõo.
A tia ficou encantada:
- Ah meu querido! Preocupado
com os olhos do priminho!
- É, porque se ele tiver que usar

óculos, está ferrado!
SOBRE O JOGO _

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

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

a tempo fica instável com nevoeiros e chuva
isolado 00 longo do dia. Temperatura em

elevação no interior do Estado e estável no
litoral devido à nebulosidade.

� J(m�g!,lâ do Sul e Regiã�

SOLUÇÃO
NOVA

_

CRfSCWTE CHEIA MINGUANTE

15/10 21/10

HOJE DOMINGO

O
SEGUNDA TERÇA

MiN: 15° C MíN: 16° C MIN: 17° C MiN: 17" C
MÁX: 20° C-o If s

·

MÁX: 18" C MÁX: 23° C "" , MÁX: 28° C
Chuvoso Chuvoso Nublado Sol com nuvens

�
lit! ÁRIES

��_�rl"' (20/3 a 20/4)
., Mercúrio volta ao

seu movimento
direto e muitos

confusões serão esclarecidos.
Contratos, negócios e Clcertos
voltam o caminhar. Investigue o

que preciso fazer paro reverter
os benefícios o seu favor. Agora
os astros estão colaborando.

)_(
GÊMEOS
(21/5 o 20/6)
Opossadoe
presente lutam

.

por supremacia.
O Universo pede que faço novos

escolhas e que obra novas portos.
No entanto, você deve ter respon
sabilidade sobre os escolhos que
fez no passado. Momento difícil
para quem vive em dúvida.

,., � CÂNCER

��_�� �!�:r�����a
: ; seu movimento

direto e você pode
relaxar. Desavenças desencade
ados especialmente no ambiente
doméstico podem esclarecidos e

. deixados poro trás de uma vez.

Relaxe, pois Júpiter continuo
trazendo benefícios para você.

� LEÃO

�,.J (22/7 o 22/8)
.::. ') O estresse continuo,

� � desencadeado
por obstáculos na

área afetivo e financeira. Procure,
respirar fundo e aceitar o vida
como tem chegado o você. Nesses
momentos, o grande aprendizado
está no deselWoMmento do

capacidade cie entrego.

#
LIBRA
(23/9 o 22/10)
Alguns posicio
namentos devem
ser reavaliados.

O astral parece pesado, mos se
fizer um balanço, perceberá que
o que ocorre é re_sultado direto
de algumas ações passados que
não tiveram uma cloro conclu
são. Feche os portasdo passado.

SAGITÁRIO
(22/11 o 21/12)
Aproveite os

últimos meses do
ano para se des

pedir dos dificuldades que anos
passados deixaram. No entanto,
nado de euforia. O Unive::-so pede
trabalho, muito trobalho para que
você estruture definitivamente o

caminho que deve seguir.

ESCORPIÃO
(23/10 o 21/11)
Suo maior dificul
dade sempre foi
o equilíbrio. Udcir
com limites nunca

foi seu forte. Avalie suas atitudes
nos últimos meses e verá que o
Universo tem pedido que você
aprendo o caminho do meio. Esse .

.

é seu grande aprendizado agora.

TOURO
(21/4 o 20/5)
Soturno continuo

exigindo seriedade
nos seus relaciona

mentos afetivos. Se estiver só,
é bem provável que conheço
alguém mais velho ou mais ex

periente que você. se já estiver
comprometido, o amor tende o

criar bases muito sólidos.

rrr
VIRGEM

.

(23/8 o 22/9)
.

Você esta apren-
.

dendo o du!JIS
penas o lidar com

os limites. Isso é bom e fal você
repensar seu lodo autoritário.
Nem sempre os coisas soem
como desejamos, só quando o

Universo permite. Aprendo e leve
essa lição poro o resto do vida.

CAPRICÓRNIO
(22/12 o 20/1)

� O Universo pede
definição dos
caminhos e foco

no direção. Pés firmes no chão
e nado de sonhos. O momento é
ótimo poro investimentos, não
somente no setor financeiro e

material. Novos relacionamentos
também recebem boas energias.

O CORREIO DO POVO mSABADO, 18 DE OUTUBRO DE 2008

ANIVERSÁRIOS

18/9
Albertina Pessàti
Albrecht A. MllUske
Anderson Weber

;;;A,@oldo. Reck liegel
"Arnoldo Reckziegel
Carlen Moreti Giovanela
Carin. Pet",
Criftian Daniel Moas
Daniell Germann
Gentil B. Folguini
Gerttqdes Hilda F. Albrec�!
Guillíerme Valmir Kellner- '

Helena Varela
Jamiane Bachego
Janet&H. Mader
Liriano Jardim
Lucas S. Ferreira
Luis Ricardo Lennert
Morciaho Eliete leoni

. OlímpiO Baratta
Priscilo. Moris
Renata Schuster
RoseleteMoria Pedrotti Martim
Silvonio C. Volpi
Solange Boeing ,

Suelene Mario de Avila
Thiago Souza Silva
Voldecir de Souza

AQUÁRIO
(21/1 018/2)
É o horo do
escolho. Avalie o
que aconteceu nos

últimos meses, especialmente com
os relacionamentos pessoais. Um
novo amor despontou. Se você en
tendeu o mensagem do Universo,
é hora de se entregar. Se não, não
pode reclamar de na�a.

PEIXES -

.. (19/2 019/3)
•• O momento é de
.,..,� alegria e recom-

pensas. Relaxe
e aproveite. Momentos de paz
não são fáceis de acontecer. São
somente alguns dias, no entanto,
eles poderão trazer os recom
pensas por todo seu trabalho e

plantação dos últimos tempos.
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m O CORREIO no POVO
� SABADO. t 8 DE OUTUBRO DE 2008

: 4 XE SE RLL COURO ,07/08
BORA 2.0 AUTOMATICO .4 I COMPl.+AR DIG.+AB+ ABS+ 4PN RLLiOl/0l ,

SPACEFOX COMFORTLINE . 4 COMPLETO + RLL
.

,06/07'
FOX \.6 PLUS TOTAL FLEX' 4 COMPLETO 07/07 PRETA

FOX 1.6 TOTAL FLEX PLUS' 4 COMPLETO + RLL 06/07 PRATA

:g�.� :� �g��� :��� , ;
,

������T� I g�;g!
'

����
FOX 1.0 TOTALFLEX 2 DHT DH 03/04 PRATA

GOLF 1.6 SPORTLINE 4 PH2 POF 07/08 r PRETA

GOLF 1.6 FLASH : 4 COMPLETO +RLL+COURO 105J06 i PRATA
GOLF 1.6 GENERATION 4 COMPLETO +RLL 04/05 :'PRETA
GOLF 1.6 PLUS 4 COMPLETO + GNV RLL- 04/05· PRETA

GOLF 1.6 GENERATION 4 COMPLETO + RLL + AB 01/02 PRATA

GOL1.6 POWER FLEX i 4 COMPLETO j07/07' PRETA

�g� �:� :g��: :��� : + �� �� �� �i f g�g� :����
GOL1.6 POW!;R.... .

4 COMPLETO
I
04j04 i PRETA

GOL 1.0 CITY Ff,EX
•

4 LT DT PE 106/06 i BRANCA
GOLl .0 CITY FLEX 4 AC LT DT PE OS/06

.

BRANCA

GOl 1.0 CITY FLEX
.

4
.

AC AO TE AL 05/06' CINZA
GaLLO 16V SERlE OURO 4 1 AC DH LT DT AO PE CD 101/01 , BEGE

GOL1.0 16V PLUS 4 lAO LT DT 101/01' CINZA
GaL 1.0 16V Gill PLUS 4 TE AL DT 00/00 BRANCA

GOL 1.0 16V 4 AO 99/00 BRANCA

�g� �:g 1�0 PLUS
, : I �a �TEDT i ;�;�� ��:Z�CA

GOL MI 2 LT DT 97/98 BRANCA

GOL MI 2 LT DT 97/97 VERMELHA

�g� �:� �LUS � ��S���PE I ;�;�� :�����
GOL 1000 I 2 LT DT RLL 96/96 VERMELHA

GOL Cli 2 DH LT DT 96/96 AZUL

GOL 1.8 Cli ,2 ILT DT
....

J 95/95 AZUL

GOL cu
.

2
. TE AL AO DT SOM 195/95

.

BRANCA

GOL 1.8 Cli 2 DT RLL 4PN 94/95 AZUL

GOL CL 2 RLL PE AL TE 91/g1 BRANCA

GOL SPECIAL GNV • 2 BASICO GNV 100/01 , BRANCO

PARATll.6 TRACK FIELD '4 AC DH TE LT DT AQ RLL PE FN 07/08! PRETO
PARATll.6

.

4 COMPLETO +RLL PE CD 03/03' BRANCA

:���: 1 g � �0 TOUR ': ���ÕL��T" '1 ��)g� i :��2�
POLO 1.6 Hím:H

...

14 COMPLETO:;: PCA Olios! VERMELHA
aLO '.6 HATÇH GNV 4 COMPLElO COURO RLL4 n 05/06: PRETA

'03/03 PRATA

i 051061 BRANCA
.

98/99: CINZA

:�;��i ����
93/941 VERMELHA

93/931 VERMELHA

,05/0�é
VERMELHA

'04/05 PRATA

03/0 PRETO

02/031 BRANCO

ig;;�� i �:��:
105/06 i PRETO
06/07 IVERMELHO
OO/Ôl

..

VERDE

97/98 i CINZA
03/04 ! BRANCA
03/03 : BRANCO
93/94 ,CINZA

aN� ��_·9_7N/9�7.AZUL

14 AC VE TE AO DT

STRADA 1.4 FIRE FLEX 12 AC AO CM

PAllO 1.8 WK ADV FLEX:4 I COMPLETO FN RLL AL 2pn
PAllO 1.0 EX FLEX 12 AC AO LT DT 2PN

PAllO El.X '4 DH LT DT VE TE AO
PAllO 1.0 ED '2 LT DT

UNO MILLE FIRE. :2 PELICULA

UNO MILLE FIRE ,2 AC AO LT DT PE

UNO 1.0 ELETRONIC '4 LT DT

UNO MILLE SX ' LT DT

���� .. �....__..����: I!
AQ DT PE ABG DUPLO ,02/03jClNZA

4 • COMP PE ABG DUPLO 03/03 , PRATA

4 iCOMP GNV CD ABG DUPLO '02/02 iCiNZA
4 AC AO PE AL TE

-

02/03; CI.NZA
4 , AC VE TE AL ÂQ LT DT PE ABG DUPLO 00/01 i AZUL
4 ; COMP RLL RE GNV CD ABG DUPLO

.

04/04 i PRATA
4 ' COMPLETO 03/04' PRATA

,

4 , COMPLETO AB PE : 02/03 ! PRATA
; 4 i COMPLETO + RLL '01/02 j CINZA
4 . AC VE TE AL AB DT PE 01/01 BRANCA

4 COMPLETO + RLL+AB+SOM 01/02 PRATA

CLIO SED. -Priv. 1.6 GNV

CLIO SED. EXPRES. 16V

CLIO SEDAN 1.0 RN

CLIO SEDAN 1.0 RT

CLIO SEDAN 1.0 RN

CLIO SEDAN 1.0 RT

.06/07 : PRETA

i05/06 i PRATA
i05/06: PRATA

01/02 i PRETA
'03/04, BRANCA
iDS/OS' PRETA
'99/99: AZUL
:01/01 : PRATA
,99/00: PRATA
!99/99 ! BRANCA
i97/97( BRANCA
•

94/95 , AZU L

i05/05; PRATA

'01/02 j PRATA
199/00 i

BRANCA

'9W9g, PRATA
;99/00(BRANCA
:96/97; PRATA

______':96/9€ i BRANCA

CELTA SPIRIT VHC FLEX 4 LT DT AO
CELTA LIFE FLEX 4 PELICULA + TE
CELTA LIFE FLEX '4 ALARME

CELTA 1.0 '2 AO LT DT RLL

MERIVA 1.8
• 14 COMPLE:rO + PELICULA

ASTRA 2.0 SED AUT. FX EL i 4 COMP RLL FN RE ABG DUPLO

ASTRA SEDAN GLS ,4 COMPLETO + PE + RLL

VVEECTCTRARA 2C.H2AGLLLSENMCIELLEN. í; 44
COMPLETO COURO RLL
COMPL+COURO + emplac ate 09

VECTRA 2.2 GLS •
4 COMPLETO FN RLL

VECTRA2.0 16VCD '4 COMPLETO + RLL+FN

VECTRA GSI 2.0 16V '4 COMP TETO RLL COURO

CORSA 1.6 SED CLAS LIFE 14 VE TE AQ DT AL CD

�g:�� � g ;������PERI: ���i:gg;AO
�g:���.:� ���ED SUPERt: ; �OD�Ep�L DTHLL
CORSAú) SUPER j 2 1 AO LT DT RLL'
COR5'A 1.0 SUPER , 4 1 TE AL AQ LT DT
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CLASSIMAIS FIM-DE-SEMANA, 18/19 DE OUTUBRO DE 2008

EMPREENDIMENTOS
I.MOB I L I Á R lOS :'

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

�
RESIDENCIAL GRAN RA

APARTAMENTOS A PARTIRDE 100m2•
REGIÃO CENTRA\.. (FINAL DA MARECHAL).

EDIF(CIO RUTH BRAUN
APARTAMENTOSAPARTIR DE 121m2.
ENTREGA PARA SETEMBRO DE 2008.

CONDiÇÕES ESPECIAIS DE PAGAMENTO.

RESIDENCIAL VlCENZI
suiTE, 2 DORMITÓRIOS, SAlA EM 2

AMBIENTES E DEMAIS DEPENDÉNCIAS.
ENTRADA + SANDO PARCELADO

EM50MESES.

EDIFíCIO GO ....ES
APARTAMENTO EM ÁREACENTRAL.
ÓnMALOCALlZAçÃO, PRÓXIMOAO
NOVO SUPERMERCADO ANGElONI.

RESIDENCIAL DOM CAUEL
APARTAMENTOS COM 130m". 1 suiTE. 2
DoRMrrÓRlOS E OI;MAlS oEPENilENclAs

CONDOMíNIO RESIDENCIAL .JARDI EUROPA
APARTAMENTOS COM 2 QUARTOS. SACADACOM CHURRASQUEIRA. BWC. GARAGEM COBERTA,
COZINHA, SALA DE ESTAR/JANTAR EMEADE SERVIÇO. CONDOMiNIO COM ATNESS CENTER.
PISCINAADULTO E INFANTil COM DECK DE MADEIRA. ESPAÇO GOURMET E PLAYGROUND.

PAGAMENTO EM ATÉ 100MESES DIRETO COM A CONSTRUTORA.

EDIFlclO DON� WAL
ÓTIMA LOCALIZAÇÃO.

CONDIÇÓES ESPECIAIS DE PAGAMENTO.
APARTAMENTOS COM 121m'.

RESIDENCIAL SANTA CATAIUIIA
APARTAMENTOS COM suÍTE + 2

DORMITÓRIOS E DEMAIS DEPENDÉNCIAS..
OBRAEM FASE FINAlJ

llESlDENCIAL BARCELONA
APARTAMENTOS COM 117nf - SUíTE + 2
QUARTOS E ·DEMAIS DEPENO£NcIAS.

IRESIDEIiCIAL

DIIIAIIARCA ECOFEIIIIIII&BI
�ESPa:ws PARAfIIIoGA!IIEIÔO.

APARTMIENlOSCON 1 suiTE .. 2 0lJIIII!ml!S00
COM 2SII.IiIEsEIlBWS��
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IMÓVEIS

TerrenQ
3001 Ilha dª Figueira 544m'
3030 ·Uaragu. Esquerdo 400m' 't
3025. Centro(Pr6x�tuclio)390in''Chãcara

•

é.

4041
4004
4005

---------�----------, 40Q6
PROJETOS E CONSTRUÇÕES 4007

Temos projetos com equipe de arquitetos e engenheiros, com grande 4'008
experiência no mercado de construções.

"Deixe lodas as preocupações e os desgastes eslressanles e emocionais
de urna construção por nossa conta, enquanto isso você desfruta os sabores
da vida até a entrega das chaves." FINANCIAMOS PELO SISTEMA (SFH).

Cód. 1049 Nova Brasília - Casa esq. ·2
surres+2 bwe, 3 qtos, sala, sala tv, copa,
COZ., sala de festas, lav., gar. p/3 carros,

aq. solar. temeno 430m'. R$ 490.000,00,
Aceita-se como parte no neg., casa

-valor, ap, terreno, casa na praia, carro.

Cód. 1052 Água Verde - Casa
madeira, 1 bwc, 3 quartos, sala, copa,

cozinha, varanda, lavanderia e

garagem, toda murada e escriturada.
Valor do im6vel1 00 mil

.

800,00

1.000,00
800,00

PARA VENDERICOMPRARIALUGAR OU ADMINISTRAR SEU IMÓVEL
VISITE - NOS E CONSULTE MAIS ITENS DISPONÍVEIS.

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

SITE: WWW.GERENTIMO�EIS.COM
E-MAIL: ELTON@GERENTIMOVEIS.COM

BR 280 km 69, esquina Edward Krisch, n029 • Sala 01· Água Verde _ Jaragua do SuVSC

3370·1122 I 91 Iveme I:apraro
Corretora de

Imóvei§

r
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o
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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

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 3010-
Terreno no

Bairro Tifa
Martins, no
Loteamento
Firenze, com

322,00m2. Preço
R$ 75.,000,00

Ref 1021·
Sobrado no Bairro
Vila Lenzi cl, Piso
inferior- sala de

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

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

Superior- 1 suíte
com closet, 2
quartos, bwc
social, sacada .

. Preço R$
390.000,00

Ref 2004- Apartamento
no Bairro 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
11$ 137.000,00

Ref 2025- Apartamento
no Bairro Vila Nova,
Res. Premier com 1 suíte;
1 quarto, bwc social, sala
de estar, sala de jantar,
sacada com churrasqueira,

, área de serviço, elevador.
Preço R$ 140.000,00 a

R$ 147.000,00
Apartamentos em

faze de construção
no Bairro Vila
Lalau com, 1 suíte,
2 quartos, bwc
social, sala de estar

/ jantar; cozinha,
lavanderia, sacada
com churrasqueira,
1 vaga de garagem.
Preço R$
128.000,00

Ref 2024- Apartamento
no Bairro Baependi,
Con. Res. Bartel com 1

suíte, 2 quartos, sala de
I

estar, jantar, cozinha
mobiliada, bwc social,
área de serviço, 1 vaga
de estacionamento.

Preço R$ 115.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Plantão de Vendas
9988-1520
9934-0371
9934-0304

e-mail: itaivan@itaivan.com.brIMOBILIARIA

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 ind1vidual de água
Localização Privilegiada
centro da cidade

Apartamento
Área Total de 174.00m2
01 suíte e 02 dormitórios
Sacada grill
Sala com porcelanatto
Acabamento em gesso
Infra-estrutura para
ar condicionado tipo split

Entrega Março/2010
A partir de
R$155.000,OO

ReI 6339· Centenário - Casa c/ 194.72m'
suite c/ closet e banheira - 2 dorm - escrit. -

sala jantar - estar - sótão - area churr c/ bwc -

depósito - 02 vagas gar - aquecimento solar e
móveis embutidos na coz - bwc - lav -

R$290.000,00

ReI 4662 - Nova Brasilia - Apto c/74.17m'
Resid. San Raphael - 03 dorm - bwc c/ armario

. e box - coz - lavabo c/ tanque - sala/copa c/
sacada - gar - hall - portão eletrônico -

R$126.000,00

Monise - suite -

dorm - bwc
coz - sala
estar/jantar'
sacada c/ churr
- salão de

.

festas -

playground -

elevador -

R$130.000,00

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

suite c/ móveis embutidos - banheira - sacada -

2 dorm - bwc - sala intima - -estar/lareira -

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

ReI 6372 - Amizade - Casa Alv Nova c/
143.50m' - suite - 2 dorm - sala estar/jantar

coz - lav - area churr - gar p/ 2 carros -

R$215.000,OO

Ref 6263 - Nereu Ramos - Lot demathé - Casa
Alv nova c/ 89,50m' - 3 dorm - bwc - sala
estar/tv - copa - coz c/ móveis - lav - gar c/

churr - R$132.000,OO

IMÓVEIS

COMPRA - VENDE - ALUGA - ADMINISTRA

IpR�:ET�S�:UI TETÔNI cos ;�NTERIORESI REFORMAS I ADMINISTRAÇAO DE OBRAS

! AR£i)UIT£TA lo: URBANISTA

Nova Brasilia
�
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

ReI 4604 - Czerniewicz - Ed. Quatro Ilhas -

Apto em constr. cf 136,92m' - Suite - 2 dorm -

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

Agosto/2010

R�I 4670 - Vila Baependi - Resid Reinoldo
Bartel - Apto c/ 1 00.60m' - suite - 2 dorm -

-

bwc - sala estar/jantar - area de serviço,
garagem -·R$115.000,OO

.

Rua Padre Pedro' Francken, 217 �. Cent'ro - Veja mais ofertas e fotos detalhadas no site www.itaivan.com.br.
"

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



II O CORREIO DO POVO
FIM-DE-�EMANA, 111/19 DE OUTUBRO DE 2008 IMÓVEIS

www.vivendalmovei$.com
RUA JORGE CZERNIEWICZ, 'NO 400, AO LADO DO TEATRO DA SCAR'

(�
'337'2-1122

CRECI2354-3 J

CORRETOR. O$MARI A. SERTOtOI . !J98M1�2
CORRETOR ·IRIO lUll VOLPI. ". 9979-6750
CORRETORA· ANNE BERTOLDI· 992Mi086

E..mail: faleJ;@m@Vivendaim9vejs�com

LOCAÇÃO

REF 247 - Vila Lenzi -rua Paulo Santos (próxima arena
Jaraguá), sobrado em alvenaria 300m', novo com 5
meses de uso. parte superior com 02 suâes, 02 dorm,
,bwc, sacada, parte inferior sala de estar, sala de jantar,
escrit6rio,lavaba, cal, �j'ea 'de testa, garagem para até
03 carros (ficamalguns [;llovéís) R$� ,2�O,OO

- Ruâ Silviu'tJller, 20 - casaár:02
dorm, s'ála;cor,bl'ic,lâ'vajld,todamurada. R$ 560,00

REF 279 - Vila Nova - Rua Frederico Cprt .

Alberto Vasel- Resd. Orion, apartamento com
REF 210 - Amizade - Rua Miguel Fodi, 210-

AEF 171 - Vila Limzi" Ruà'&ilvio 'uller, 20 - dois quartos, sala, COZ., lavandena, sacada com casa alv. 01 suíte, 02 dorm, sala, coz, bwc,
casa alv. 02 dormsala, coz, bwc, lavand,loda churrasqueira e garagem. R$ 600,00 conlf..+/- lavand, churrasq, garagem 02 carros, toda

murada. R$ 560,00 R$ 80,00 . ;,lTlurada: A$ 1,000,00
__�__-L__� �� '_ _' �

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

de madeira com 03 dorm., sala, COZ., bwc,
lavanderia e garagem. A$ 550,00

AEF 286 - Centro - Tuffie Mafhud, 86, (Rua do
Arlhur Muller) sala comercial sem acabamento

120m' com 02 bwc. A$ 1.500,00

REF l61· Guaramirim-pr6ximoportaldeJpraguáiío .

,

Su'l com 50,Om', R$''S.865,OO' .'
.

. P I
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 .:
TIpo02

2 dormitórios
(1 suite)

j

HEXAGONA...
engenharia&con.$tr\Jções-

Construindo qualidade de vida

Agende uma Visita
pelo fone 47 3275-1447

Visite nosso site:
www.hexagonalengenharia.com.br

COd. 101 - Centro - Casa ci Cód. 103 - Barra do Rio Cerro
Suite + 02 qtos, churrasqueira, - Sobrado cl 02 suítes + 02
garagem pi 04 carros e demais qtos, 03 saías, 02 bwc, cozinha .

dependências. Contém ainda 01 mobiliada, área de servo área de
edícula com 04 peças.Aceita : festas e piscina, garagem pi 03
negociação por imóvel ou

.
carros. Aceita automóvel ou

,

automóvel de menor valor. Valor' imóvel de menos valor. Valor
.

R$ 260.000,00 R$ 340.000,00.

Imobiliária CRECI:2716J

Sonho n
se n h o I

3274-8844

t PLANTÃO
(47) 9929-8265
(47) 9973-3581

COd. 116 - Jguá. Esquerdo
Casa mista cl 02 qtos, sala

cozinha, 02 bwc, área de servo

Aceita financiamento bancário.
Valor R$ 95.000,00.

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.
t-------- ---

I
I

I

Cód. 128 - São Luiz - Casa
(sem pintura) cl opção de

! morar em duas famílias. 05

I' qtos" 02 saías, 02 cozinhas, 02

I
bwc;.área de servo e. garagem.

Valor R$ 115.000,00.
1

..

i

Cód. 129 - Três Rios do Sul
Casa mista com ótimo terreno.
02 qtos, sala, cozinha, 01 bwc,
área de serv., e garagem. Valor
R$ 60.000,00. Aceita carro até

R$15.000,OO.

Cód. 130 - Ribeirão Cavalo
Casa cl 04 qtos, sala, cozinha,

01 bwc, área de serv., e

garagem. Valor R$ 56.000,00

Cód. 131 - Três Rios do
Norte - Sobrado cl suite +
02 qtos, todos cl sacada, 02
saías, cozinha, 02 bwc, área
de serv., área de festas cl
piscina, garagem. Valor R$ i

i18�:�_�,OO._.__ _ _L _

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.

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. 139 - João Pessoa (próx. a
,

Belmec) TERRENO contendo��"",4'··��''''-·--
300m2 (13x23,05), contendo

.cód. 136 .:Guaramirim - Casa ' . uma casa de alvenaria estilo meia
na zona Rurill..Terreno cl i����';""'.!1i!!="""'JI: água, com cozinha, 01 quarto,01

1.580,OOm2. 03 qtos, 02 salas, Cód. 127 - Rio Manso - Linda bwc, garagem pi 01 carro, mais

cozinha, área de serv., varanda Chácara cl 37;273m2, cl lagoa' lavanderia e outro quarto em
e garagem pi 02 carros. Valor e uma casa de madeira bem construção. Terreno plano e

R$ 60.000,00. simples. Valor R$ 70.000,00. B'scriturado, próx. de rua asfaltada.

� CÓd. 142'- Ilha da Figueira - Térrenlt em
ótima localização, edificado com uma. casa
mista: Consulte-nos para maiores'
in1onnaçóes.
I;ód. 111 - Amizade - Terreno plano cl
357,50m2. ValorR$ 58.000,00.

.

Cód. 124 - Rau - Terreno plano cl 345m2,
próx, a ponte em construção. Valor RS
75.000,00.
Cód. 133 - Ilha da Figueira - Terreno alto cf
500m2, pr6x. Ao parque aquático do
Sindicato. Valor R$ 30.000,00.
cód. 137 - Água Verde - Terreno em ótima
localização (rua sem salda, local calmo) .

Préx, UNERJ. Valor R$ 65.000,00.
financiave!.
Cód, 105 - Rau - Terreno de esquina corn
386m2. localizado préx. a ponte em

construção.ValorR$ 85.000,00
• ConsuJte-nos para informações sobre outros
terrenos nos bairros Rau, Juuâ. Esquerdo,
Amizade e emSchroeder eBlumenau.

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

Plantão 8836·1971/8805·8708 (47) 3376-3659
'falecorn@ajelirnoveis.com

�:�:=:=:=:=:=;=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:===:=:=:=:=:=:=:�

Czerniewl� (98m2) 3 Sui),
Cozi, Bwc,l:.avand, Sacada, Churrs.

• 8$130.0011:00-Ref. A27ji,1

INTERMEDIÁRIA DE IMÓVEIS LTDA. www.interimoveis.net
INTERIMOVEIS

VENDE: ILHA DA FIGUEIRA - Apartamento contendo 3

dormitórios (sendo 1 suite), sala, cozinha, lavanderia,
bwc social, sacada, churrasqueira e garagem.

Residencial Hilamar

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: BAEPENDI - Casa em alvenaria, 3 dormitórios

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

próximo ao centro.

-_ .....__ ...._-.::..-==-.......=:::=:=

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

garagem. Rua
Guilherme

Weege- Ed.
Honduras

Consulte nosso site:

www.ajelimoveis.com

Um lugar cer to para
um bom negócio

Residências Centro(13
BINC, L
faO.OO
Apartamentps n as tentro, Czemiewicz,
Vila Nova, ótima locaJizaçál}, em constar ão ... A

ir de 1)0,00 ª vi� ou 5
elas di -a consmlf/ifa.

Cozi,
Terrenos

Apa!1amentos

3371-211.7
Acesse outras opções em nosso novo site

VENDE: SÃO LUIS - Terreno comercial c/ área de 522,29
m2. Localizado na Rua João Franzner (Próx. Arroz

Urbano).
VENDE: VILA LENZI- Terreno de esquina c/ área total de
2.429,00 m2. Excelente localização - Rua Venâncio da
Silva Porto esq. c/ Rua Lourenço Kanzler. .

VENDE: SÃO LUIS - Casa alvenaria, 04 dormitórios e

demais dependências. Área consfruída 275,00 m2, em

terreno de 427,50 m2.
VENDE: ILHA DA FIGUEIRA - Sobrado alto padrão, 03
dormit. (1 suíte c/ hidromassagem), demais

dependências. Possui'área de festas c/ piscina.
ALUGA - VILA NOVA - Apart. 01 dormitório, sala/coz.
lavand., bwc e garagem. Próx. Fórum. Aluguel: R$ 450,00
ALUGA - ViLA NOVA - Casa de madeira, contendo 03
dormitórios e demais depend. Rua Josefina Vavassori
ALUGA - CENTRO - Apart. 02 dormitórios, sala, coz.,
lavand., bwc. Av. Marechal Deodoro da Fonseca.
ALUGA - CENTRO - Sala comercial c/ área aprox 70 m2.
Rua Reinoldo Rau, 86 - Ed. Mário Tavares (10 andar).
Aluguel: R$ 350,00
ALUGA - CENTRO - Galpão industrial/comercial em

alvenaria c/ área total 502 m2• Rua Exp. Antõnio Carlos
Ferreira, 697

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



IMÓVEIS

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

CASAS/APARTAMENTOS

R�1. 2451 - Casa - Eslrada Nova - 2 dormitórios, 1 bwc, garagem R$ 68.000,00
ReI. 2221- Vila Lenzi - 2 dormitórios, 1 bwc, garagem e demais dep. R$ 75.000,00
ReI. 2101- Schroeder - semi acabada, 3 dormitórios, bwc, garagem R$ 79.000,00
ReI. 2452 - Casa - Eslrada Nova - 3 dormitórios, 1 bwc, garagem R$ 80.000,00
ReI. 2211 - Casa de madeira - Jaraguá Esquerdo - 3 dormitórios, 2 salas, 1 bwc,

garagem R$85.000,00
ReI. 1401 - Barra Velha - casa 5 dormi!.demais depend. R$ 85.000,00

.

ReI. 2111 -Casa - Guaramirim - 4 dormitórios, 1 bwc, garagem R$ 85.000,00
Rei. 1671 - Vila Lalau - apto em construção, Residencial Vermont, com 2

dormitórios, sacada c/churrasqueíra, garagem, a partir R$1 05.000,00
ReI. 2421 - Casa - Figueira - 2 dormitórios, bwc, garagem, R$ 95.000,00
ReI. 1701 - ÁguaVerde, 2 dormitórios, cozinha, bwc, lavanderia R$ 95.000,00
Rei. 2411 - Casa - Figueira - 3 dormitórios, bwc, garagem R$110.000,00
ReI. 2491 - Casa - Tila Marlins - 4 dormitórios, 1 bwc, garagem e demais

dependências - R$11 0.000,00
Re1.2371-Casa -chicode paula -3 dorm., 1 bwc, 1 vagade garagem R$110.000,00
ReI. 2161 - Figueira - 3 dormitórios, 1 bwc, garagem e demais dep. R$110.000,00
Rel.1901- Rau-l suite, 1 dormitório, bwc,garagem p/dois carros. R$11 0.000,00
ReI. 2302 - Apia - Nova Brasília - 1 suite c/sacada, 2 dormitórios, bwc, 1 vaga de

garagem, Entrega em setembro 2009 R$11 0.000,00
Rei. 2071 - AplO - Jaraguá Esquerdo - 1 Suita, 1 dorm., 1 vaga de garagem R$

117.000,00
Rel.l091- Casa3 dorm. 2bwc, 2 salas portão eletr., piscina R$125.000,00
ReI. 1241 - Vila Nova - casa 130m2 madeira - R$130.000,00
ReI. 1661 - Centro - apto em construção, Residencial Aquarela, com 1 suite, 2

dormitórios, cozinha, garagem, sacada c/chut c/119m'. R$145.000,00
ReI. 1841 - Araquari - Sobrado com 3 dormitórios, 3 bwc R$140,000,00
ReI. 1811 - Chico de Paula - Casa mista com 3 dormitórios, 2 salas, área de lestas

c/churrasqueira e piscina + 1 kitinet + area de 60m2 - olicina R$160.000,00
ReI. 2401 - Apto - Centro - Ed. Isabella - 1 suite, 2 dormitórios, 1 bwc, 1 vaga de

garagem R$160.000,00
.

Rei. 581- Casa - Chico de Paula - 3 dorm., garagem p/2 carras R$160.000,00
ReI. 2581 - Casa - Vila Lenzi - 2 suites, 3 dormitórios, 2 bwc, demais

dependências, garagem R$160.000,00
ReI. 2321 - Apto - Centro - suite, 2 dorm., bwc, 1 vaga de garagem. R$165.130,00
ReI. 831 - Vila Lenzi - 5 quartos, sala, copa, bwc, suite, chur., cozinha R$180.000,00
Rei. 1512 - Casa - Barra Velha - Sobrado C/ suite, 2 dorm., lavabo, churrasqueira R$

200.000,00
ReI. 2141 - Casa - Figueira - Sobrado C/ suite, 3 dorm., 2 vagas de garagem R$
210.000,00
Rel.2231 - Casa - RioMolha - suite, 3 dorm., 2BWC, demais dep. R$220.000,00
Ref. 1211 - Casa - Vila Lenzi - Suite, 2 dorm., chut R$ 250.000,00 - ótimo para ponto
comercial.

Rel.1831- Chico de Paula, 4dorm., 2 bwc, 2 vagas de garagem R$ 245.000,00

ReI. 2341 - Apia - Bombinhas -1 suite, 1 dormitório, sacada c/chut, prédio c/ piscina,
play ground, área de lestas, elevador. R$ 250.000,00 - Aceita troca c/ imóvel em

Jaraguá.
Rel.2441 - Apto em Balneário Camboriú, COBERTURA, afta padrão, 4 suites, 1 dorm.,

dep. de emporegada, 4 vagas de garagem + espaço p/jetski e 1 moto, piscina privativa e
demais depenências. R$I.500.000,00 (entradade R$ 500.000,00) e saldoem 72 vezes.

ReI. 2001 - Aplo - Vila Nova c/I suile, 2 dorm., 1 vaga de garagem R$ 250.000,00

Rel.1511 - Barra Velha - sobrado "alto padrão" R$ 260.000,00
Rei. 1911 - Figueira - suite, 3 dormitórios, 2 bwc, garagem 2 carros R$

270.000,00
ReI. 1521 - Baependi - sobrado alto padrão "interno inacabado" prox recr. Marisol

R$450.000,00
ReI. 2121 - Área - João Pessoa - 7500m2 - com uma casa com 3 dorm. R$

400.000,00
ReI. 281 - Penha - casa alto padrão "Irente p/ o mar" R$ 550.000,00
ReI. 2561 - Vila Lenzi - 3 dormitórios. 1 bwc, garagem, demais dependências. R$

110.000,00
TERRENO

ReI. 774n75 -Jaragua Esquerdo -prox, arena - R$ 80.000,00
ReI. 1731 - Jaraguá Esquerdo R$ 50.000,00
ReI. 2472 - Terreno- Rau -416m2 - R$ 50.000,00
ReI. 1951 - Terreno - Chico de Paulo 392,00m2 R$ 55.000,00
ReI. 2352 - Terreno -Jaraguá Esquerdo - 300m2 - R$ 55.000,00
ReI. 2181 - Figueira - 306,00m2 - R$ 65.000,00
ReI. 2461- Terreno - Barra do Rio Cerro- 510m2 - R$ 65.000,00
ReI. 1252 - Chico de Paulo - 445.50m2 R$ 79.000,00
ReI. 852 - Ilha da Figueira - terreno 1300m' R$ 71.500,00
ReI. 1681 - Ilha da Figueira - 370.80m2 R$ 75.000,00
Rei. 1532 - Ilha da Figueira - 503.30m2 R$ 90.000,00
ReI. 25&1- Terreno- Vila Lenzi com casade madeira - 634,50m2 R$110.000,00

ReI. 2481'- Terreno - Vila Lenzi -420m2 - R$125.000,00
ReI. 2351 - Terreno -Jaraguá Esquerdo - 886m2 - R$175.000,00
Rei. 1941 - Vila Lenzi 250.000m2 R$ 250.000,00
ReI. 2431- Area - Braçinho - 22.000m2 R$ 280.000,00
SiTIO /CHÁCARA
ReI. 861 - Molha/Massaranduba - 260.000m'R$135.000,00

ReI. 741 - Rio da Luz - 2 casas c/ 72m', em alv., água corrente - 6.200m - R$

120.000,00
Rei .1141 - Garibalde - area de 5777m2 com casa R$ 220.000,00
ReI. 1741 - Garibaldi 75000m2 R$ 320.000,00
ReI. 663 - Massaranduba -7lagoas casas, area de lesta238.000m'. R$ 600.000,00

asa ,3
dorm., 3 BWC, gar. p/4 carros,

e casa dos lundos c/2 dorm.,
closet. Casa Irente ótima p/
comércio, e fundos para

moradia.

Rel.1831-Casa-Chicode

Paula - 4 dormitórios, 2 bwc,
garagem, demais dep. Próximo
Igreja São Judas Tadeu. Terreno

de 3506m2 R$ 245.000,00

ReI. 1911 - Figueira - suite, 3

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

Rei 114 - Sobrado "alto

padrão" Sala c/pé direito alto.
R$ 395.000,00
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02 Torres
12 Pavimentos
02 Aptos por andar
04 vagas de Garagem

VILLEneUVE
RESIDENCE
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Mais que construir

prédios, concretizamos
. sonhos e projetos
de vida.SAINT

·TAePEZ
RESIDENCE

f
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IMÓVEIS

RENATO Corretor de Imóveis
(47) 3371-8851 - 9929-0273STEFANI CREC114.407

Ft 'LilopolddV&loso;I\liJ aa.<y;�ra�lla dj} SUI· se - �efallitb@lbe§t!lg,2!",l?r
• AMIZADE - TERRENO COL. .MAX • BAEPENDI- CASA 3 QUARTOS ACEITA
SCHUBERT R$ 20.000,00 SEM ESCR. TERRENO
• VILA NOVA· APTO. 3 QUARTOS • CENTRO· APTO. MOBILIADO 1 QUARTO
GARAGEM R$1 00 MIL NEG. E DEP. GAR 85 MIL
• VILA NOVA - TERRENO 400 M2 PROX. s • CENTRO - APTO. 1 SUITE 2 QUARTOS
PMJS R$1 00.000,00 NEGOCIAVEIS
• VILA NOVA - TERRENO 600M2 ALTO RS • CENTRO . SALA COMERCIAL 45 M2

55.000,00 COM MESANINO NEG.
• VILA LALAU - SOBRADO 2 SUITES 2 • CENTRO· CASA 1 SUITE 2 QUARTOS
QUARTOS NEGOCIAVEIS � NEGOCfAVEIS
• VILA LENZI . CASA 2 QUARTOS PROX. • FIGUEIRA - TERRENO 1300M2 PROX.
WEG.I R$1 00 MIL CEF

.

PONTE R$ 75 MIL
• AGUA VERDE - TERRENOS 400 M2 • FIGUEIRA - ÁREA DE 50.000 M2
ESCRITURA R$ 50.000,00 NEGOCIAVEIS
• AGUA VERDE - TERRENO 600M2 • RAU • CASA NOVA 1 SUITE E 2
COMERCIAL R$60.000,00. QUARTOS GAR. CHUR. R$150 MIL- CEF .

• AGUAVERDE- TERRENO 1000,00M2 RS • SANTA LUZIA - CHACRINHA COM AGUA
105 000,00 BOA E LAGOA 60002, R$ 55 MIL .

• BAEPENDI - CASA 1 SUITE 2 QUARTOS • SANTA LUZIA - CHACRA, CASA, GALPÃO,
PISCINA R$ 250 MIL NEG.

' CACHOEIRA 110 MIL NEG. pARCo
_ Foto 007 • Casa nova no Rau

CEF R$ 150 mil

CORRETOR
DE IMÓVEIS

t6nfíia���os imall�r$ th�slt�.. heliano@imoveisjaragua.com.br

www.imoveisforoguo.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

II4021 Três Rios 380m2
4025 João Pessoa 350m2 .

4018 Amizade - Ville 'de

i
Lyon 330m'

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

IICorupá 6.335

..
000m2 ideal

para Reflorest.
.

Ref 3030 Chácara com I
casa no Amizade

"

R.2038 AptoBalneário
Gamburiú 179.00 m?
R.4030 Schroeder 1.200
m2 R$ 35.000,00
R.4025 Vila Lalau 409 m2
R$ 85.000,00

Rel.3034 Sítio Schroeder
R$ 150.000,00

ReI. 1052 Corupá - R$
180.000,00

Ref 1049 Molha - R$
150.000,00

.

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

007 - Santo Antonio, com área de 62.352,00m'.
008 - Nereu Ramos, Br 280, terreno cf 33.947,25m'.
009 - Sanlo Antonio, terreno com área de 2.230,DOm'

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

075 • Nere Ramos - terreno com 391"OOm'
109 - Nereu Ramos, área de 11.470,00m' (ótimo pi indústria)
126 - Nereu Ramos, terreno com 490,98m'.

R$ 500.000,00

R$120.000,OO
R$ 150.000,00

R$ 80.000,00

R$ 50.000,00

R$ 50.000,00

R$ 55.000,00

R$ 45.000,00

R$ 280.000,00

R$ 48.000,00

TEL.. 3370-6624 I 9102 ...5299 www..deo�ar;movei!..(om..br

053 - Vila Lalau, c/área privativa de 1 09,37m'. Aceita apto de 02 quartos como forma de pagamento. R$ 160.000,00

016- Três Riosdo Norte, casa de madeira com 53,DOm', terreno com 390,OOm'. R$ 50.000,00
024-Vila Rau, sobrado cl 219,00m' eterreno c/390,ODm'. Mais uma edicula �e 70:00m'. Negociável. R$ 165.000,00
040 - Água Veroe, casa cf 150,OOm' e terreno cf360,OOm'. R$165.000,00
062-Nereu Ramos -casa de madeira com 70,DOm' e terreno com 378,OOm'. R$ 53.000,00

063 - Nereu Ramos, casamista com 144,OOm' e terreno com 760,OOm'. ·R$100.o00,00
092· Tila Martin_:;, casamista com 40,00m' e terreno com 322,OOm'. R$ 70.000,00
154 - Schroeder, casa de alvenaria com 48,DOm' e terreno com 450,OOm'. Aceita carro como forma de pagamento.
168 - Estrada Nova, casa de alv. cl 70,00m' mais edícula (aceita carro na negociação) R$ 70.000,00
112 - Três Rios do Sul, casa de alvenaria com 167,OOm' e terreno com 498.40m'. R$155.000.00
175 - Nereu Ramos, casa de alvenaria com 72,00m2 e terreno com 378,OOm'.
188 - Santo Antonio, sobrado com área de 170,00m' e terreno com 2.500,00m'.

R$ 55.000,00

R$10o.000,OO

026 - Sanlo Antonio. com área de 475.650,OOm'.
030 - Santo Alitonio, com casa de alvenaria, rancho, lagoa, com 'área de 175.000,OOm'.
123 - Sanlo Antonio - com área de 80.00Q,OOm'. aceita carre na negociaçáo.

R$ 500.000,00

R$ 380.000,00

R$ 75.000,00

Nereu Ramos, apartamento R$ 350,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



IMÓVEIS
�OCAÇÃO• Ref ti 604 Casa alvenaria � 3 quartos.

sala. cozinha, área de serViÇó. BWIl. I '

vaga para garagem, e churrasqueira.
Rua: Maria JablonsKI, n' 38'(80 ladO.dos
Bombeiros V6!untários) BaIrro Nereu
RamosYator do alugueJ R$ 450,00
, Ref H 112 Terreno,

•
alvenaria Rua: Ricardo

., Brasilia

Seu imóvel está aqui.

[bJ
HABITAT

.. .,. ..

CREC11583.J �

®VENDE oALUGA
oADMINISTRA

www.imobiliariahabitat.com.br

3371.8009

o prazer esta em cada
detalhe qual é o

tamanho do seu

sonho?

MORADAS DA SERRA
- Localização
privilegiada, espaço
gourmet, com forno de

pizza, churrasqueiras
deck e piscina e play
ground, coberturas
especiais, Rua Hilario
Floriani esquina com

Joao Planinscheck (ao
lado da jartec)

Aptos torre B - 01 suite
mais dois quartos
sacada com

churrasqueira, entrega a

partir de março de 2009

'RfifH501-A
no Cenlro - E uartos,

sfi.1R, CQ�j1ha, ª�C, .. �a de. serviço, j
depend. emprel)ãda com BWO - Prédio

com elev��or • 1 vagapa garagem. Rua
Ptes, Epitl'bio Pessoa, n' 111 -S· ahdar
aP!o 56. Em: frente· ao Corpo de

�beilDS. Valb�doalu�lIel: R$650,OO+
condominia

,

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

(h__'CENTRAL
�IMÕ�!�!

3371-9432Pedro Schiessl Junior
8408-7796 / CREC/13595 Rua Venâncio da Silva Porto, 257

Nova Brasilia

www.centra�imaveisjs.com.br

Apt. no Condominia 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 construída de

110m', com possibilidade de
desmembrar, na Vila Lenzi,

fundos da WEG I. Consulte-nos

Tina

FIDrentina Fiedler
CORRETORA DE IMOVEIS

Creei nO 8839

(47) 3370-8097 I 9163-4439

Plantão de Vendas
3310-6310

Rua: Angelo Rubini., 972 . Barra do Rio Cerro

Corretora de Imóveis 99&5-9934 CRECI/SC 9.419

www.imoveiscarlini.com.brisacarlini@hotmail.com 9117-8051 CRECI/SC 11.155

Ref: 1650 - Rio da Luz -

Casa próx. Seara, ótimo
terreno com 961,90m2.-

130.000,00

Ref. 302 - São Luiz -

Casa próx. Estofados
Jardim - R$ 155.000,00
(Aceita financiamento)

Ref. 303 - São Luiz -

Casa próx. Mercado
Firenzi - R$ 115.000,00
(Aceita financiamento)

Ref. 100 - Vila Nova -

Terreno com casa mista

R$ 180.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



IMÓVEIS

Cód. 167 - Terreno na Nova

Brasília, rua Gustavo Hagedorn,
cl 570m2• ótima localização!

�. imÓveisplaneta�·o::
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

I

- Cód. 165-

Apto Ed.
Hortência, cf
03 quartos, 02
banheiros,
cozinha
mobiliada, sala
de estar e

- GÓd. 187 - Casa de alvenaria no Jaraguá
Esquerdo possui 01 suite com closet, 02

qtos, 03 banheiros sociais, cozinha, sala em

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

murado. R$ 350.000,00.

- Cód. 19Q - Condomínio Fechado Moradas da Villa, Sobrados,
03 quartos, 02 banheiros, Murado, Portão eletrônico, Acesso de

pedestre, Área festas. Entrega em fev/09.

- Cód. 179 - Casa Centro, possui 4 quartos,
2 saías, banheiro, lavabo, ampla cozinha

com copa, lavanderia, garagem com área de
festas. Rua paralela a Marechal Deodoro da
Fonseca. Ideal para colocação de Clinica,

Consultório, Escritório.

- GÓd. 204 - Casa Ana Paula, rua asfaltada,
ótima localização + conservação. Possui 03

qtos, sala, cozinha, banheiro social,
lavanderia, garagem, cf 200m2 de área

construída.

- Cód. 183 - Ed. Layne Fernanda - Apto no Czerniewicz -

Pronto pi morar. Possui 02 qtos. sala. cozinha. banheiro
social. área de serviço. sacada com churrasqueira, 01 vagá

de garagem.

negociações em um

ambiente moderno e

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

- Cód. 46 - Ed. Gardem Flowers, apto cf 01
suite, 02 qtos, sala, cozinha, bwc,
lavanderia área de festas, sacada cf
churrasqueira, 02 vagas de garagem.

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

- Cód. 12 - Loteamento Palm

Springs. Ótima localização no

Jaraguá Esquerdo. Área de

378m2 a 520m2.
Financiamento em até 60
meses

- Cód. 200 - Terreno na Tifa

Martins, rua Afonso Benjamin
Barbi cl 425m2• Próximo a

Escola Maria NUda Salai.

- Cód. 196 - Terreno na

Barra do Rio Cerro, rua Luiz

Satler. CI 390m2• Ótima
localização.

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

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

- Cód. 64 - Oportunidade de
investimento! INDUSTRIAL OU
RESIDENCIAL! Terreno na Ilha
da Figueira, com113.400m2.

- Bairro 3 Rios do Sul: Terreno
380mts - 02 casas de
madeira, próx. Lulimar ,

embalagens, com inquilinos
residentes pagando R$600,00
de. aluguéis, todo murado com

medição de energia individual.

R$65.000,00.

- Cód. 164 - Casa Estrada Nova
- 01 Suite, 01 Quarto casal, 01
Dormitório, 01 BWC social, 04
vagas de garagem, área de
festas, cozinha MDF com

granito de alto padrão, ampla
despensa, telhas romanas e
madeira em peroba.
R$139.000,00.

- Cód. 200 - Terreno na Tifa
Martins, de esquina, excelente
ponto para área comercial!

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

- Cód. 203 - Casa no Jaraguá
Esquerdo, possui 04 qtos,
cozinha, 01 banheiro social,
sala, 01 vaga de garagem.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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IMÓVEIS
COMPRA - VENDA - ALUGUEL - ADMINISTRA ÃO - ASSESSORIA EM FINANCIAMENTO

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

PUNTÃO VENDAS 9977-4652 - 9977-4654
PUNTÃO ALUGUEL 9977-9337

»

180m' aprox - 4
dormitónos, 3
banheiros, garagem,
oficina e demais

dependências. Terreno
com 343,75m2 (13,75
x 25,00)

dormitórios, sala, copa,
cozinha, área de serviço,
área de festa com

churrasqueira, garagem.
Casa com 128,65m2 e

terreno com 312.50m2.
Valor: 230,000.00
(acena imóvel de menor
valor)

0294 Rio Molha. 7.898m'. R$

240000,00 (neg.)
0485 Barra do Rio Cerro. 79.220m'. R$
520.000,00
0618 Barra do Rio Cerro. 51.260m'. R$
265.000,00
0771 Estrada Nova. 340m'. R$

45000,00
--------..------------10820 ·Centenário. 750m' R$

315.000,00 (neg.)
0902-VilaLenzi 630m2 RS55.000,00
REF. 0856 - Agua Verde -15x30 total de

450m' - R$130,000.00 (Nego,ciável).
0862 - Terreno - Rau - R$150.000,00
0862 Terreno, Bairro Rau. R$
150.000,00

estu a proposta e

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

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

Centenário -3 dorm. - R$ 850,00
Jaragua Esquerdo 3 dorm - R$1.300,00
Rau. Apto. 1 dorm. R$ 530,00
Vila Lenzi. Apto. 2 dorm. R$ 700,00
Nova Brasília. Quitinete 1 dorm. R$ 250,00

Apto Vila.Nova -2 dorm. - R$620,00
Três Rios do Norte 510m2 - R$ 3.200,00

-----------+----------"""'_--..:......:.....::.:.::,::.:.::.::::..:....--1
TrêsRiosdo Norte 51 Om' -R$3200,00
Três Riosdo Norte 340m' - R$ 2.000,00
Três Riosdo Norte 300m'- R$1.200,00
Três Rios do Norte 1 ,360m' - R$ 7.500,00
Sala Comercial Centro - R$ 550,00
NereuRamos.Salacornercial70m'.R$600,OO
Centro. Salacomercial32m'. R$ 400,00
Centro Guaramirim. Sala comercial

52m2. R$ 330,00
Centro. Sala comercial. R$ 2.200,00
Vila Lalau - 2 dorm. R$ 830,00

;:=:::;.;:::-:====__;----�---t_--:--_=::;;;iiiiiiiiiiiiiiiiiiit"-::;;;;iiiiiiiiiiiiiiir;;;;;;;rtiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;;;;;::;:'::i;::::t;=========--1 Amizade -3 dorm. R$ 780,00
Barra do Rio Cerro - 2 dorm. R$ 460,00
Vila Lenzi - 2 dorm. R$1.500,00
Amizade - 3 dorm. R$ 750,00
Jaragua Esquerdo - 3 dorm. R$ 650,00
Rau - 3 dorm. R$ 660,00
NovaBrasilia -2suites, 2dorm R$2.000,00
Ilha da Figueira - Apto 2 dorm. R$ 650,00
Rau - Apto. 2 dorm. RS 550,00
VilaNova-Apto2dorm. R$650,00
São Luis - Apto 3 dorm. R$ 560,00

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

serviço, sacada com

churrasqueira, 2 garagens.
Condominio com salão de
testa, gás central.
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IMÓVEIS

5001 • IMÓVEL COM EXCELENTE LOCALlZACÃO ( PRÓX. PREFEITURA l.
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 • CENTRO c/1122m' (42.20m. de frente).

�Jo�1 �02��f�0 . PRÓX. AABB cl 940m'
(acidentado, c/20,20r)1. defrente). RSl 05 mil
2007· CENTRO· pAOx. STUDIO FM c/1680m'
(30m defrente). R$1.600.000,00
2052·ÁGUAVERDE·PRÓX. UNERJ <111.144,78m'
«148m.defrentep/aBR). R$950mil
2053· ÁGUA VEROE c/621 Om' (com 89 metros
de frente). R$ 560 mil
2056 • ÁGUA VEROE (parte alta) cl 450m'. R$
75mil
2075 • AMIZADE· RES. ITACOLUMI cl 350m'.
R$75.600,00
2076 • AMIZADE· LOT. SÃO CRtSTOVÃO " cl
318,50m'. R$68 mil
2108· BARRA· RUA PRINCIPAL c/4000m'. R$
700mil
2140· BAIlRA DO RIO MOLHA· LOGO APÓS A
PREFEITURA· Terreno cl 2026,80m' + Galpáo
Alv. cl 668m' + Casa de Alvenaria cl aprox.
120m'. R$1.150.000,00
2161· CZERNIEWICZ c/1126M' (acidentado).
R$95mil
2162· CZERNIEWICZ <1386,25m'. R$ 48 mil
2196· ILHA DA FIGUEIRAell 057m'. R$ 80mil
2220 • JARAGUA99· RES. TRENTINO cl51Om'.
R$ 74 mil • de frente para Rua Principal (com
possibilidade de adquirir os lotes ao lado e nos

fundos, paraumaáreamaior). _

2006 • TERRENO CENTRAL (SERVIDAO) CI
789,90M'. R$190.000,00
2225 • TERRENO· iNICIO JARAGUÁ ESQUEROO •

EXCELENTE LOCALlZAÇAO CI AREA DE 2.652M'.
R$180.000,00
2241 • NEREU RAMOS· Lot. Demathe • a partir
de RS 38.000,00
2220 • BARRA/JGUÁ 99·RES. TRENTINO • cl
522m'. R$ 55mil
2247 ··RAU/pROX. UNERJ c/391,50m' (18 x

21,75).R$80mil
2296 • MOLHAIPROX. PREFEITURA c/450m'.
R$118mil
2381· VIEIRAS c/9.592,50m' (75x 128,30). R$
580mil
PRAIAS
2437· TERRENO C/454,55M' (15,50X21 ,50)·
LOT. RADUN· BARRA VELHA. R$ 38.000,00
2438· PRAIA ITAJUBA· LOT. SEREIA DO MAR·
750mts do mac Terreno c/15,90 x 19. Entrada de
R$ 2.000,00 + 60 parcelas

LOCAÇÃO
CASAS

600 • CENTRO cf 1 suíte + 2 qtos. R$ 1.215,00
602· SÃO LUis C/ 2 suttes + 1 qto. R$1.615,00
605· CENTRO c/3 qtos. R$ 1.600,00
606· RIO CERRO C/ 2 suttes + 2 qtos. RS 2.855,00
607· CENTRO ell sutle + 2 qtos. R$1.505,00
608· AMIZADE c/3 qtos. RS 575,00
609· SÃO JOÃO c/3 quartos. R$ 605,00
617 • RAU c/2 quartos. R$ 555,00
618· CHICO DE PAULO ell qto. R$ 325,00
619· AMIZADE cl suite + 2 qtos. R$ 840,00
620· CENTENÁRIO C/ 1 sufte + 3 qtos. R$ 755,00
621 • AMIZADE c/3 qtos. RS 905,00
623· JARAGUÁ ESQUERDO <12 qtos. R$ 680,00
624 • VILA NOVA c/2 qtos. R$ 555,00
627· CENTRO ciS quartos. R$ 6.000,00
APARTAMENTOS

632· VILA NOVA· <1 Sufte + 2 quartos. R$ 805,00
633· VILA NOVA· ell quarto. R$ 275,00
639 • JGUÁ ESQUERDO· APTO NOVO· ell
suite + 1 qto. R$ 595,00
645· ESTRADA NOVA· cll quarto. R$ 195,00
647 • JARAGUA ESQUERDO· Suite + 2

quartos. R$ 705,00
650· ESTRADA NOVA· <11 quarto. RS 215,00
651 • NEREU RAMOS· 2 quartos. RS 430,00
655 • ÁGUA VERDE· 3 quartos. R$ 505,00
656· CENTRO· ell suâe + 1 quarto. R$ 605,00
662· NOVA BRASILIA· 2 quartos. RS 490,00
666· VILA NOVA· 3 quartos. R$ 670,00
667 • CENTRO· 3 quartos. RS 605,00
683 • ESTRADA NOVA· 1 quarto. R$ 205,00
6B4 • CENTENARIO • 2 quartos. R$ 485,00
688· BARRA DO RIO CERRO· 2 quartos. R$ 455,00
693 • AMIZADE· 2 quartos. RS 500,00
696· ILHA DA FIGUEIRA <12 quartos. R$ 425,00

_ 702· ESTRADA NOVA· 1 quarto. RS195,00
705 • VILA LENZI· 2 suítes mobiliadas + 2

quartos. R$ 1.300,00
715· NEREU RAMOS· ell quarto RS 335,00
719· CENTRO· c/2 quartos. R$ 515,00
721· CENTRO· c/3 quartos. R$1.310,00
725 • VILA NOVA· c/3 quartos. R$ 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 ESQUEROO . com aprox.
100m'. R$ 985,00
810 • BARRA DO RIO CERRO· com aprox.
33m' (do meio) R$ 205,00
811 • VILA RAU· com aprox. 70m'. R$ 355,00
812· IUiADAFIGIJEIlA·oom aptK 4fui'. R$420,00
813·JAIWlUAEl!IlIHlO· tiaptK 9)n2. R$ 505,00
816· CENTRO· com aprox. 75 m'. R$1.215,00
817· GUARAMIRlM· com aprox. 70m'. R$ 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$1.705,00
828· CENTRO· R$ 505,00
829· CENTRO· R$ 895,00
830 • CENTRO· Rf760,00
833 • CENTRO. R$ 3.500,OU
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· BARRAOO RIO CERRO· ti 45fui1. R$4.515,OO
874 • CENTRO· ell 00 m'. R$ 3.000,00
GALPÓES
883· CENTRO· c/700m'. R$ 3.505,00
8S4. BARRA 00 RIO CERRO • <15Om'. R$1.205,00
885· CENTRO· c/212 m'. R$ 2.005,00
891 • CENTRO· R$ 9.500,00
892· CORUPÁ . cf 2.800m'. R$ 2.805,00
894· ILHA DA AGUElRA· <1400m'. R$ 2:505,00
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------------IMÓVEIS

3275.3300 • 3055.3300 SEGUNDA A SEXTA: 8h30 às 12b e

13h30 às 19h • SÁBADOS: 8h3D às 12h

SPEDITO
.

IMÓVEIS - CRECS: 4364

ATENDIMENTO

ONLINE
ENTRE EM CHAT

COM UM CORRETOR

Ref. 788 - Residencial VICENZI, 01 torre, apartamentos
com 02 dorm. e 01 apartamento com 03 dorm. , sacada
com churrasqueira, 01 vaga de garagem. Entrada +

parcelamento direto.
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IIVIÓ"EIS (47) 3275-1133 I PLANTÃO 9658-5584
i
= www e,bartelim.oveis.com.br

Ref. 188.1 - Casa no Amizade
com 03 quartos, sala, cozinha,
bwc, lavanderia e garagem.

R$150.000,00.

Ref. 200.1 - Casa no São Luiz
com 01 suite + 02 quartos,

sala, cozinha, owe, lavanderia e

garagem. R$250.000,00.

-_

Ref. 218.1 - Casa
no Amizade com

03 quartos, sala,
cozinha, banheiro. •

R$70.000,00 Ref. 207.1 _ Casa na Tifa Martins
com 03 quartos, sala, cozinha,
bwc, lavanderia e garagem.

R$75.000,00.

Ref. 192.1 _ Casa na Tifa Martins
com 02 quartos, sala, cozinha,
cozinha, bwc, lavanderia e

garagem.'R$ 70.000,00.

Ref. 213.1 - Casa
em Schroeder _

01 suite + 04
quartos, sala, 02
cozinhas, copa,
bwc, lavanderia,
area de festas e

garagem.
R$350.000,00

Ref. 179.1 - Casa em Três Rios
do Sui com 01 suite com closet
+ 02 quartos, sala, cozinha,
bwc, lavaderia, garagem e

churrasqueira. R$190.000,00.

Ref. 210.1 - Casa em Barra
Velha com 04 quartos, sala,
cozinha, bwc, lavanderia e

garagem. R$65.000,OO.

Ref. 202.1 _ Apto
no Czerniewicz

""_--=::I.. com 01 suite +
--" 02 quartos, sala,

cozinha, bwc,
lavanderia,
garagem e

sacada.
R$148.000,00.

Ref. 219.2 _ Casa
nova no Amizade
- 01 SUITE + 02
QUARTOS, SALA,
COZINHA, BWC,
LAVANDERIA,
GARAGEM E
AREA DE FESTAS.
R$ 225.000,00.

Ref. 191.1 - Casa no Centro de
Schroeder com 03 quartos, sala,

cozinha, bwc, lavanderia,
garagem e churrasqueira.

R$145.000,00.

Ref. 196.1 _ Casa no Centro com

0l suite com closet + 02 suites,
sala de estar e jantar, cozinha,
mobiliada, bwc, lavanderia, dep:
de empregada, área de festas e

garagem. R$350.000,00.

I Ref. 209.1 - Casa no São Luiz
com 01 suite com closet-s 02
quartos, sala, cozinha, bwc,

lavaderia e garagem.
R$235.000,00.

Ref. 219.1 _ COBERTURA
PRÓXIMO A ARENA _ ED.
MORADA DA SERRA _ PISO
INFERIOR: 02 QUARTOS,
SALA, COZINHA,
BANHEIRO, .LAVANDERIA E B

SACADA COM
CHURRASQUEIRA. PISO
SUPERIOR: 01 SUITE COM
CLOSET, SALA E SACADA.
R$267.000,00.

Ref. 201.1 - Casa no

• "ICentro - 10 Pav: 02 I�
salas, cozinha, !

lavanderia, dep de
empregada,
escritorio, lavob�1
suíte,salão de festas ;

e piscina. 20 Pav: 03 � d
ItmWt••\4P§.

suites e 01 'sala. �R"'ef"'......11
.....

6-.1
....

_

......

Te
....

rr...:..en
....

o-n'"'"a
....

No
....

v

.....

a...r
H$550.000,OO , Brasilla com 880,OOm2.

R$ 170.000,00

..

,�,...... _.1,� .,:..,. A

Ref. 211.1 -

I • Apto no Centro
com 03 quartos,

� -

sala, cozinha,
bwc, lavanderia
e garagem.
R$120.000,00.
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COMPRA • VENDÉ • FINANCIA • LOTEIA

IMÓVEIS
ADMINISTRA

.

O CORRÉIO DO POVO Eft
FIM-DE-SEMANA. 18/19 DE OUTUBRO DE 2008 IaI

• • ASSESSORIA EM PROJETOS E CONSTRUÇÕ�S

imobiliária CONFIRA OUTROS IMÓVEIS EM NOSSO SITE!

�1!;il!'i;!;HI;;i,liflIEiIE'"lii."i;;H,ir
•

QUATRO ANOS DE BONS NEGÓCIOS!
Rua Prot', Marina Frutuoso, 856 - Centro - Jaraçuá do Sul- sc

(47) 3055-2400 / 8408-2400

Ref. 10.604 - Chico de Paulo -

Casa c/ dois pavimentos. Inferior
.
com tres dorm....ala de estar, sala
de jantar, bwc, cozinha, servicos,
despensa, garagem p/ um carro

com chur. Pavimento superior:
copa/cozinha, sutte e bwc c box

blindex. R$ 140.000,00

Ref. 10.588 - Amizade - Casa alv.
c/2 dormit. - sala estar - cozinha

- área de serviço - bwc social -

edícula cl churrasqueira. Terreno
murado. R$ 100.000,00

Ref: 20.301 - Vila Nova -

EDiERES.ESPARTAKUS - Apto
100% novo c/ 155,00m" suite
hidro - bwc - coz. - sala de

estar/jantar conjugada - sac.

Grande - mezanino c/ chur. - bwc
- lav. - sac, Panorâmica -2 vagas

garagem. R$ 650.000,00,

Ref. 20,300 - Czerniewicz - Apto
ell sutte mob - 2 dorm semi

mob - sala iantar/estar conjugada
- bwc - coz mob - lav - gar pi 01

carro. R$ 140.000,00,

Ref. 20.442 - Nova Brasilia - RESIDENCIAL
MORADAS DA SERRA - Cobertura duplex
100% nova mobiliada cl sutt,e cl closet -

espaço gourmet - amplo espaço cl visão
privilegiada - sutte - 1 dnrrnít. - sala

estar/jantar - sacada c/ Churrasqueira
cozinha mobiliada - bwc - área de serviço - 2

vagas de garagem. Condominio c/ piscina -

playground - espaço gourmet e/torno de
pizza - área de festas cf churrasqueira. R$
265,000,00 (ENTRADA + PARCELAMENTO),
ESTUDA PROPOSTAS, PODE SER
FINANCIADO E USAR O FGTS. NEGOCIACAO
SUPER FACILITADA, VENHA FAZER SUA
PRDPOSTAI

Ref. 20.262 - Centro

Aptos cl fino acan. (teto
rebaixado em gesso,
massa corrida, água
quente, medidores de

gás). Prédio cf 2
elevadores - salão de
festas - 4 aptos por andar.
Opção de aptos c/2 vagas
de garagem. (VALOR SOB

CONSULTA). ESTUDA
PROPOSTAS E FORMAS
DE PAGTP I ENTRADA +

PARCo DIRETO C/ A
CONSTRUTORA,

Ref. 20.251 - Vila Nova - Apto cf
2 dormit, -bwc social com

moveis e box blindex - cozinha
mobiliada - sala jantar/estar
conjugada c/ sacada - área de

serviço - lavabo - garagem
privativa, R$ 130,000,00

Ref. 20.431 - Vila Nova -

Apto cl suite master
(closet) - 2 dormlt, (1
dnrmít. Mobiliado) - sala
estar - cozinha

\� (mobiliada) - area de
serviço (mobiliada) - 2

vagas de garagem,
Prédio cl área de festas e

piscina. R$ 420,000,00

serviço -qaraqem
pnvativa. Predio cl
salao de festas -

portao e porteiro
eletronico, (Na suite
pode ser feito uma

sacada). RS
160.000,00

Ref. 20.4;3B - Vieiras - RES.
COSTA DO SOL - Apto c/ 2
dormi\. - sala de estar/jantar -

sacada c/ chur. - cozinha - área
de serviço - bwc - garagem
privativa. Prédioc/ playground -

salão de festas - portão e

porteiro eletrônico - interfone.
ENTREGA EM DEZ/OB, R$
105.000,00 - ENTRADA + PARC,
DIRETO CONSTRUTORA.

Ref. 20.440 - Centro - ED,
BERGMANN -Apto cf suite - 2
dormi!. - bwc social- sala de

estarqantar - cozinha mobiliada -

área �e serviço - dep, de
empregada cf bwc - sacada -

SUíTE, 2 DORM" BWC SOCIAL,
SALA vaga de garagem, Podendo
ser financiado, R$ 150.000,00

Ref. 60.020 - Rio Cerro r -

Excelente galpáq com 1,150,00
m' para fins

ccmerciais/adusmaís. Amplo
espaço aberto, dois acessos para

carga/descarga, banheiros
masculinos e femininos,

escritório e depósito separados,
vestiário, sala de espera, Piso
superior com escritórios,

banheiros, cozinha, releMrio e

depósito e/ou arquivo, Terreno
amplo com 17,500,00 m',

cercado com dois acessos com
portões de ferro, Rua asfaltada,
fácil acesso, Entre Jaraguá do Sul
e Pomernde. Ao lado de outras
empresas e em frente a Posto de

Combustive!. ESTUDA
PROPOSTAS, VENDA = R$

. 1.2.00.000,00 I LOCAÇAD = RS
7,000,000

Réf. 60,018 -Schroeder - Terreno totalmente plano cJ 8.250,00 m' - cl
galpão pré moldado c/ 750,00m' - mezanino e salão para deposito -

gualÍla e portão ele!rõnico - 07 saías térreo e superior BWC social e
privativo - esquadrias de alumínio e piso de concreto usinado pi ailo

impacto e cern!)licQ de porcelanato e acabamento de primeira com intra
esmra pi montai';qualquertipo de fábrica c/ entrada independente p/

carregar e dê'sr;arregarmercadoria, R$, 1.300,000,W

Ref. 30,534 - Corupá - Terreno
comercial/residencial cf frente p/
BR 280. Edificado cl casa mista

I e c/ 3.500 pés de banana,

I Próximo ,ao condominio industrial

Ide Corupá, R$110.000,00

Ref. 30,548 - Rio da LUl -

Terreno c/130,OOOm'. Ideal
para projeto de loteamento, R$

1,950,000,00

Ref, 30,535 - Nereu Ramos
Terreno de esquina pronto pi
construir, R$ 44.000,00

Ref.30,557 - Rio Cerro II -

Terreno cf 2,190,00 m', ótimo pi
construção de galpão indusrnal.

R$ 105.000,00

Ref. 30.504 - Jaraquá 99 - Excelentes terrenos bem prox. a Malwee,
pr6x, a supermercado, escolas, creches, bancos, posto de saude,
igrejas, Aceita-se veiculo e/ou estuda-se propostas e formas de

pgto, Entrada + Pare, direto cf proprietário, Mais inforrnacoes e

fotos no site. Preços a partir de R$ 35:000,00
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IMÓVEIS

VENDE-SE LOTES NOS BAIRROS:

Amizade, Barra, Vila Rau,
e Guaramirim.

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

- Residencial Villagio tpróx. ADV Auroral
- Casas Geminadas, João Pessoa.

FINANCIAMENTOS

I�!!�d�i!�� !!�!! I '�!i�'
www.franciscovende.comimoveis@franciscovende.com

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

dormitórios, área de festas,
cozinha ampla, piso cerâmico,

etc ... R$ 120.000,00

Cód.0141 - Casa mista(2
pisos) Figueira cf 4

dormitórios. R$ 100.000,00

Cód.0170' Galpão em

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

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

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

Rea£iz� aeu aO-ldta
Fone/Fax 47. 3275 ..2990

REF.1008-
AMIZADE-2 CASAS

NO MESMO
TERRENO CASA-1-

Ci2 QUARTOS

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

COZINHA, BWC, LAV.,
GARAGEM

R 165.00000

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

QUARTOS, SALA 2 AMB.
COM SACADA CHUR.,

COZINHA, BWC. ÁREA DE

SERVo ELEVADOR, OPCIONAL
2' VAGA GARAGEM

R$147.435,08 - ENTRADA

20% + 40 PARCELAS
CORRIGIDAS PELA

VARIAÇÃO POSITCUB

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

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

REF.171-APTO.NOVO
C/suíTE+ 1 DORM.,

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

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



IMÓVEIS

3275-

Jmoveis
Imobiliária e lntorpiladora

Compra e VeQde

.

.a?'
® 0C]]@@00@

Y:

79 I

luiz 910t-6007

Res. Dona Alvina
cod:00076.001 -

Prédio 4 Aptos por
andar, area de lazer

- com churrasqueira,
Central de gás,
portão e porteiro
eletrônico,
Apartamentos Sala
ci 2 ambientes,
cozinha integrada,
sacada cf
churrasqueira, 2
quartos(com ou

sem suíte),
lavanderia, bwc
social A partir
R$100.000,OO

E-mail: yatilimoveis@l1olmail.tom

Salvador DaU cód.00116.001
Barra do Rio Cerro - 1 suíte + 2

qtos, sacada cf chur., vaga de
garagem. Apartír R$ 110.000,00

Terreno 00132.001 - Localizado na Barra do Rio

Cerro, próximo ao Curtume Schimidt com

; 1.836,27m' 2 km do centro de Jaraguá do Sul.

!
Galpão Comercial 00131.001 Galpão em alv. +

casa Área Útil: 46501' Área total: 2.150m2

Casa Centro cod:00004 001
Terl1lno c/422m2 4 qtos + dep.c/9l m2

Frente:12m Lado D:26,20m Fundos:12m Lado
-

E:30m. Rua Frederico Bartel
.

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

Área de testas externa cf churrasqueira
+ duas vagas de garagem

AT: 280m2, AU: 226m2, R$375.000,OO

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



REF046 - Vila Rau - Casa cl suíte +
2 quartos, bwc, sala, cozinha, área
de serviço, garagem pi 2 carros.

R$ 160.000,00

REF001 - Ed. Carvalho - Apto cl 3
qtos (1 suite), sala 2 ambientes,
sacada, cozinha mobiliada, dep.

completa, garagem.

REF048 • Centro - ED. Diantus -

Cobertura cl suite master + 2

quartos(1 cl closet), salas de estar e

jantar, área de festa cl churrasqueira,
2 vagas de garagem. Consulte-nos .

..�
..�

REF 030 - Czerniewicz - Casa com 1

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

censtr. CONSULTE-NOS!

REF061 - Barra - Casa Alv. cl 5
quartos (closet), 2 bwcs, cozinha,
área de festa, lavanderia, 2 vagas de

garagem. R$ 240.000,00

, ���

REF042 - Corticeirinha - Casa Alv. cl
3 quartos, sala, copa/cozinha, bwc,

lavanderia, garagem, varanda.
. R$ 70.000,00

REF003 - Vila Rau - Sobrado cl suite REF018 • Nereu Ramos - Casa c/3 REF 036 • Rio Molha - Área cl

REF040 - João Pessoa - Casa alv. REF028 - Ilha da Figueira - Casa cl 4 mob. + 2 quartos, sala de estar, tv e qtos·(1 suite), sala, copa/cozinha, ga[, 167.000m2 cl casa alv. cl suite

cl 2 quartos, sala, cozinha, quartos, 2 bwcs, sala, copa, cozinha, jantar, copa/cozinha rnob., garagem chur., 3 bwc's, lavanderia, galpão comi + 2 quartos, sala 2 ambientes,

lavanderia, toda murada, despensa, garagem p/2 carros,piso . pi 4 carros, amplo jardim. cl 100m2• R$165.000,OO. Aceita copa/cozinha, área de serviço .

legalizada. R$ 67.000,00
cerâmico. R$ 165.000,00 R$ 500.000,00 permutta por casa de menor valor. R$ 250.000,00

________� �
---------L--------------------�------����----�

••

IUn

aus
.:.===:-=-�:�

imóveis
CREC11.105 J

REF929 - Aval - Casa cf 2 quartos, bwc, sala estar,
sala, cozinha, despensa, garagem. R$ 100.000,00

REF936 - Aval - Sobrado em alv., sendo na parte
superior: 2 qtos, sala, cozinha, bwc, sacada; No
térreo: 2 salas, cozinha, área de festa com chur.,
bwc,2 vagas de garagem. Lote com 387,5m2.

REF911 - Vila Amizade - Área Térrea cf sala comi de
80m2 cf 2 bwc

.

s, 2 qtos, la�., gar. Área Superior cf 3
qtqs, bwc, sala, cozinha, área de serviço, sacada.
Area total de constr. - 260m'. R$180.000,OO.

REF902 - Guaramirim - Casa cf 178m', cf suite, 2
quartos, bwc, sala estar, jantar, cozinha, lavanderia,
nespensa, garagem, área de festa, piso cerâmico.

R$ 230.000,00

REF942 - Vila Freitas - Casa em alvenaria com 3

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

REF940 - Vila Amizade - Casa em alvenaria com 2

qtos, bwc, sala, coopa/cozinha, área de serviço,
garagem. R$ 85.000,00

r r«: Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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REF008 - Aptos cf 2 e 3 quartos cf
sacada na suíte, sacada cf chur. e

demais dep.

-

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

Jaraguá do sur / SC

Execução

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

Loteamento Nobre, excelente
localização, 100%

resídenclal. Consulte opções.

REF012 - Ilha da Figueira -

Área de 2500m2 com 1 casa

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

R$ 100.000,00

1 REF009 - Vila Nova - 542,4m2 cf
casa de madeira, plano, excelente

loc. p-ª�a 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 - Lote em Corupá,
plano, escriturado, 20 x 30
(600m2). R$ 30.000,00

de esquina cf 432m2 - R$
85.00Q,00

REF047 - Água Verde -

Terreno plano tudo murado cf
600m2. R$100.000,00. REF024 - Vila Rau - Lote c/3500m2

-Próxa UNERJ - R$ 350.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



,

RESPONDA RAPIDO!

QUEM ENTREGOU
,

MAIS U,M EDIFICIO COM
7 ANDARES NO CENTRO

.

'

"

DE JARAGUA DO SUL?
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A Chave do Melhor

Negócio, agora também
em Jaraguá do Sul!

9158-6890

IlflI'l['jJ-
Realizando os melhores negócios

Quer vender ou alugar seu imóvel cl rapidez e segurança?
Estamos cadastrando imóveis pi venda e locação.

0119 - Aptos:Na JOSÉ
THEODORO RIBEIRO, bairro
ILHA DA FIGUEIRA, 01
dormitório, 01 suite, estar
social, cozinha, banheiro social,
lavanderia, porta gar.automat,
Satada c/ehurrasq. 01 garagem, :

piso: CERAMICO. Valor:
.

110.000,00. Acerta
propostil.Entrega em

2009.Otimo para investimento.

..

� .' �
lI't" � � ,

..&
�f)_"

� "
- ""

Wo', ��,' k
,,::.�

0193- CASA no CENTRO de SCHROEDER C/03
dorm; estar social; COZi bwc; despensa: lavand;

armaria COZi piscina; porta gar.automat; CI
garagem; Piso cerâmico e TERRENO Cf 527 m'.
Valor: 121,000.00. MUITO SEM LOCALIZADA,

ACEITA-SE PROPOSTA.

0220 -S.CENTENÁRIO- ÓTIMA CASA C/04
'

dorm; estar intimo; estar social: banheiro; COZi :
armaria COZi Varanda; üepõsno: Laje; cl garagem:
pI 04 carros; Piso Ceramico. ótimo investimento. :

Valor: 150,OOO.00.ACETA-SE PROPÓSTA
.

. ..•........ _ _ _._. __ _--_ __ . __ _.--_ .. ..j

0060 - CASA no bairro Sáo Luis cl 03 dorm; 01
surre; estar intimo; estar social; COZi banheiro;

! lavabo; Laje;cl garagem; churrasq; piso: ceramico !
i e Terreno C/1005m'. Valor: 170,000.00. Proximo a

.

! malwee.Otima para ponto comercial.

! 0148 -S.ESTRADA NOVA -CASA C/03 dorm; 01
i suite: COZi 02 bwc ; despensa; lavand; armaria ,

i COZi Varanda; 02 vagas garagem; Churrasq; area i
�de festas e Terreno c/301m' . Valor: 150,000.00. :

I
-- -- - -- -- - .. -.--- .. ----.--.. -

1

I '

I 0221 - ÓTIMA LOCAUZAÇAo:CASA NO Centro de I'
I Schroeder cf 02 dorm; estar social; COZi banheiro; :

'1 lavand; Varanda; lale; cl garagem pI 02 carros; ,

.
Piso Ceramico. Valor: 85,000.00 ou 65.000,00
entrada + financ. de 240,00 mensal: Imperdivel!

0236 - ÓTIMA CASA no Czerniewicz, ao lado da
SCAR CI 02 dorm; sala; COZi bwc: despensa;
lavand; Depósito; Area de festas; Varanda;
Clgaragem p/03 carros; churrasq: Bar; piso
Ceramico. Valor: 1,10,000.00. Aceita apto até

100.000,00.Aproveite!

0431 -B.JARAGlJA ESQUERDO- CASA C/02
dorm; 01 suite; estar social; sala jantar; COZi

banheiro;Valor: 185,OOO.00.Rua asfaltada otima

localizaçao. Há. 3 km do centro de jaragua.

0448 - APTOS NOVOS (últimas
unidades) na Barra prox. a Malwee, cf .

02 dorm; estar íntimo; estar social;
.

coz; banheiro; lavand: gas central;
porta gar.automat; Sacada churrasq.
Apenas 85,000.00. Sendo 50.000,00
de entrada + parcelamento direto cf
A CONSTRUTORA.

! 0502 - CASA no Centro de CDRUPA cf 03 dorm;
I estar social; coz; banheiro; we auxiliar; despensa;
! lavand; Forro Mad.; CI garagem; Churrasq; Piso

IL Ceramico. Valor: BO,OOO.OO.TODA EM
ALVENARIA EM OTIMO ESTADO,

I
osso- ""'" '" ""''''''''''Q"" I

Valor. 130.000,00. Há. 3 km do centro de jaragua. :

0476 - B.SEMINÁRIO: CASA ern Corupa Cf 04
donrtsala: coz: bwc; lavano; Varanda: CI
garagem; Churrasq; Piso ceramíco. Valor:

60,000.00. CASA EM OTiMO ESTADO ACEITA
SE 45

1--

.,11 osssOA'ó<"""_toe..... em

Guaramirim cl 02 dorm; Sala; COZi 02 we ;

. despensa; lavand; ar condie.; Varanda; Laje; Cí
; garagem; Piso Ceramico e TERRENO CI

14B7.50m2. Valor: 127,000.00. Acena-se casa ou

I terreno Próx. ao Centro como parte do negócio.

,

l

,

1
f

0661 - cHAcARÃ na Estrada Canivete ern I
Guaramirim C/6.000 pés de pupunha; 2.500 pés de ,
banana; árvores frutíferas; nascente de água; 01 casa :
de mad. e TERRENO C/69.431m' valor. 240,000.00. :
Acerra-se proposta Casa ou terreno prux' ao centro

.

em Guaramirtm. Há. 3 km do centro de jaragua.

0643 - CZERNIEWICZ: SOBRADO CI 04 dorm,
SENDO 01 suite; sala; sacada; COZi dep.

empregada; 02 SWC; despensa; lavand; armaria
COZi varanda; laje; 03 vagas de garagem;

churrasq; piso: CERAMICO. Valor: 238.000,00.
Aceita proposta.

,

I
I 0768 - TERRENO CI projeto prorrto pi construir
! no bairro Amizade, rua asfaltada. Valor:

65,000.00, Acena-se proposta.

. I
i
,

1008 . GALPÀO ASERTO Cf 690m2 e TERRENO I
cl área tolal :13.020rn' no Ano Bom em Coropá i
CI 02 owe, COZi 02 Escrit., Rampa p/ lavação e

.

Borracharia.

0524 -CHICO DE PAULA: ÇASA DE
MAD.C/70m' CI 04 dorm;, sala; coz; bwc;

lavand; Piso mad., CI garagem; piso: cerámico
e mad.Valor : 58.000,00.

I
I 0608 - APTO Cf VISTA PI MAR no Cenlro de .

Ijapema cf 01 dorm; 01 suite; estar social; sacada;
,

: COZi banheiro: porta gar.automat Ci garagem;
•

churrasq; piso: ceramíco, elevador. Valor: ,I250,000.00. Aceita-se imoveís.
c---------.�----,

0610 - CASA em Guaramirim Cf 02 dorm; estar
social; COZi banheiro; lavand; Laje; c! garagem,
piso: Ceramico. Valor: 11 O.OOO,OO.Ace�a

proposta.

0742 - OFERTA ..... CZERNIEWICZ: SALA
COMERCIAL em Jaraçua do Sul ci ótima

localização. Aceita-se carros de menores
valores na negociação.De RS: 140.000,00. por

120.000,00. ÚTIMO INVESTIMENTO.

1009 - CASA e/1 00,70m' no Jaragua Esq .. E
TERRENO COM 458 rn'.Valor: 150.000,00.

ACEITA-SE PARCELAMENTO.

GALPÃO

-Galpão com 3.500m2 no João
Pessoa, escritório com 100m2;.
cinco entradas para carreta;
plataforma para carga e

descarga oito de pé dir,I 0747 - TERRENO Cf 430m' no Bairro Amizade.
: Valor: 45.000,00, Ótimo investimento. Proximo

I ao salao amizade. -Galpão com 300m2 prox. a
Marisol

-Apto novo com 2 dorm" sala,
COZ, lav., BWC e sacada com

churrasqueira R$550,OO

1010 - TERRENO CI 30.00010' no Chico de
paula. Valor: 105.000,00. Aceita propostaHá. 3 !

km do centro de jaragua.

-Urna casa com 4 dorm. prox
ao pama R$550,OO
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TERRAPLENAGEM
Caminhão e retroescsvadeira

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

JulianaMajcher Santos ..

protocplo 2008.24,p2.00676 �

Jaéser Santos
Creci 14080

Corretores de Imóveis
julianamajeher@terra.com.br

ÚLTIMAS
UNIDADES

Suíte + 2 quartos, cozinha, sacada com

churrasqueira, sala de estar/jantar, área de serviços,
BWC, garagem. Entrega: Julho 2009.

Aptos no Centro

Entrega: Jan 2010
A partir de R$ 104.500,00.
Tipo 1) Suíte + 2 quartos, sala estar/jantar, sacada c/
churrasq., BWC, cozinha, área serviços, garagem.
Tipo 2) 2 quartos, sala estar/jantar, sacada c/ churrasq.,
BWC, cozinha, área serviços, garagem.
Vaga de garagem extra opcional.

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

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

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

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

2 ambientes, cozinha, área de serviços, BWC, sacada com
churrasqueira, garagem. FRENTE. Liberado para financiamento.

Localização: Czerniewicz. R$ 150.000,00
4 �\!,

CONDOMíN O

RESIDENCE

SEU SONHO DA CASA PRÓPRIA,
AGO�A PODE VIRAR REALIDADE Confortáveis Residências com 2 e 3

Domitórios em Condomínio Fechado.
Sala, Garagem individual, Cozinha,

Área de Serviço, Banheiro e lnterfone.

ÁREAS INTEGRADAS
* Salão de Festas
" Play-Ground

" Churrasqueiras

, ....;;;.;;;_;"""' ......_....._.....

" Guarita e Portão Eletrônico

CONSJRIlTORA & IN(ORPORADORA
KAZZA

'Financi�tnsnto sl.ljei�o a aprovação cadastral. 'Unldades limitadas.
"Imagens.de cun¥ meramente- !lustrativas.

Agende uma visita sem compromisso:
3370.5960. Plantão 9909.7282

Rua 947 • B. Estrada Nova - Jaraguá do Sul., SC
(Acesso pela Rua Jéferson Machado)

CRECI/SC 9930
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COMPRA I VENDE
Fone/Fax: (47) 3373·3404
E-mail: vendas@imobiliariaws.com.br

O,CORREIODO POVO �
, . FIi!iDE-SEMANA, 18/19 DE OUTUBRO DE ,2008..

Financiamentos

CA't1�A
CAIXA EéoNOMICA FEDERAL
Facilitamos seu crédito Junto a CAIXA

.

,

IMÓVEIS

IWS
Rua: Norberto Silveira Junior 233 Centro Guaramirim SC www.imobiliariaws.com.br

.. Casas Prontas

.. lotes a venda em
diversos ponlos da cidade.

* loteamentos Próprios

ÁvaifGuaramirim
Casa nova em

alvenaria com 3

quartos, sala,
cozinha, lavanderia
e banheiro. Ótimo
acabamento
aproveite!
Residencial

Ref. 0028 Nova esperança!
GU!lramirim 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/residenéial com 2

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

• terreno 1.288,60m'

• Ref. 0053 Vende-se chácara em

Guaramirirn/Bruiderthal, cl 200.000m'· de
area, com maia nativa, 2 lagoas, nascente
de agua, otimo. para lazer,há 2.000 metros
da rodovia do arroJ.H$168.000.00 .

•
'

Rei 0072 AvMl'Buaramlrim vende-se
terreno com 366m2. R$ 42.500.00
• Terrenos com 360m', ruas pavimelltldas.
'local com ampla infra-estrutura, pronto para
construirR$ 35.000,00
• Rei 0112 Ávai/Guaramirim vende-se

terraro com 360m'. Finançiável pela caixa
.

economica federal. R$ 37.500,00
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IMÓVEIS

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: 1541 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 127m2 Área do
Terreno: 450m2. R$ 189.000,00

��t�

Ref 1532 - Amizade casa nova

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

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

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$ 310.000,00

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

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

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

de garagem. R$ 220.000,00

Residencial Don Cariel

APARTAMENTOS 1 suíte + 2 dorm. Sala de estar/ jantar
Bwc social, Cozinha, área de serviço, sacada cl 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.

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

LANÇAMENTO

Qulde,rt,CW, rJt2,ntWL
Vila Nova

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

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

Ref: 231.8 - Resid. Betel Baependi Apto nO 408 (sol da
manhã)com: 2 dormitórios, sala, sacada com

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

Apartamentos com Elevador com 2
dormitórios ou 1 Suíte + 1
dormitório, bwc social, sala de estar
e jantar com sacada e churrasqueira,
cozinha, área de serviço, 1 vaga de
garagem.Apartir de R$ 120.000,00
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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

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

R$ 45.000,00
(negociável)

Ref. 1013 Casa em

construçáo. 1 suíte +

_ 2dorm, garagem, em
Guaramirim, Bairro Avaí,

R$ 165.000,00

L E
Corretor de ImóveisCRECI12152

3376·1804 I 9904·2076

Rei 076 - Barra do Rio Cerro - Terreno com 17.61 Om'

(Próximo Malwee Malhas)

Ref 065 - ERVINO

Terreno c/364m2

(120m da praia)

47.696,00m2 cf casa e 2

lagoas, 3.000 Pés de Palmito,
ribeiráo cf nascente,

Guaramirim bairro Amizade
R$ 380.000,00

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

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.

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

bairro Avaí, R$ 110.000,00

Corretor de Imóveis

Compra, Venda, Locação e Administração

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

Terreno com 72.000m2,.
próprio para chácara'iparque aguático ou Hotel
Fazenda, a 18Km do
centro de Jaraguá, pelo Ivalor de R$ 65.000,00.
Schroeder, Estrada]
Macaquinho. !

_ , Terreno com 67.500m2• Com 15 mil pés
de eucalipto com idade de 5 a 7 anos.

Corupá, pelo valor de R$ 210.000,00

:C h á c a r a c o ml
: 125.000m2, casa mlsta,l
[p is cina. pastaqsm.] " ,

i lagoas, 10.000 pés de! Casa de aív, 195m', 04 Ca�a de alv 82m , Bairro

[banana, a 7 Km doiquartos.Terrenocom3400m',
Joao TOZInI (cohab),

i centro de Carupá-SC i Bairro Ano Bom, Corupá. Corupá. Valor de R$
:. 'i Liberado para financiamento. 45.000, 00 quitada.
;valor. R$195.000,OO OU: Valor a negociar. Ou troca-se Aceita carro até R$
! área menor neoociável. ! porcasa em Jaraguá do Sul. 15.000,00.

Terreno com 203.400m',
bairro Bomplandt a 7Km
do centro de Corupá,
valor R$110.000,00.
Excelente água e área
de preservação. Ideal
para Chácara.

Sobrado de alv., de
282m2, 03 moradias, 03
saía comerciaisttf Om").
Lote 729m2, fazendo

de 414m', em frente ao fundos para o rio, ótima
portão da WEG I. Valor R$ vista, propicio para

185.000,OO.Aceítillroca por clínicas e ótimo ponte
02 aptos de 02a 03 quartos, comercial. Valor R$

L.� .� .. . ._.�__.� .. __._. __ �_�. ..

280 o�.:.2..q_ .. _ .. __� ... .. ...J

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

Chácara co

136.000m' localizada na, :
Estrada Serra do Boi a."
16Km do centro de,:
Corupá. Valor R$,!
45.000,00.

.'

..

Casa pré moldada com

dois quartos, sala,
'cozinha, lavanderia, WC,
i iocalizada no bairro Ano
: Bom. Valor R$ 59.000,00.
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EMPREENDIMENTOS
I MOB I L I Á R,I O S

-

DJ o COIUlEIO nó'povo
FIM-DE-SEMANA, 18/19 DE OUTUBRO DE 2008

CÓD. 186.1 - CASAC/142m' E TERRENO C/456m2
• SUiTE, 2 DORM, BWC. 2 SALAS. COZINHA.

G.ARAGEM E ESPAÇO PI P1SCINA - VILA NOVA.

CÓ • 74.1 - TERRENO NA BARRA 00 RIO
CERRO C/ 360m' • RUA VIRGILIO PEDRO RUBINI,

ESQUINAC/ARUA lUIZ SAnER.

- . CÓD. 70t1 - TERRENO NAAGUAVERDE C/
450mt, PRQX. A IGREJA sAo JUDAS·

PRONTO P/ CONSTRUIR·R$ 85.000,00.

-IMÓVEIS----------'----

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

BARRA DO �IO CERRO - RUA·llDOM,R K.

SATlER, PRÓXIMO 'A MAlWÉE'MAlHAS.
.

. VR$ 285.000,00/'

CÓD. 74.2 -APARTAMENTO NO LAYANE
FERNANDA (APTO 204 Cf 95m2) - SUiTE Cf
SACADA. 2 DORMITÓRIOS, BWC, SALA DE
- ESTAR/JANTAR, COZINHA, AREA DE

SERViÇO, SACADACf CHURRASQL!EIRA E
.

<,

CÓD. 199.1 - TERRENO �1334m' NO LOT.
BLUMENGARTEN II - AMIZADE.

CÓD 153.1 • CASA Cf 210M2 E TERRENO

Cf 600M2. R$ 350.000,00.

CÓD. 73.1 - TERRENO COM 2 CASAS·SENDO
UMA DE ALVENARIA CI surrs, 2 QUARTOS,
BWC. COZINHA, COPA. AREA DE SERViÇO,
SALA DE ESTAR E AREA DE FESTAS. RUA

BERNARDO KARSTEN.

CÔD. 2.1 -APARTAMENTO EDIFlclO
ISABELA. C/98m" - SUiTE, 2 QUARTOS,
2BWC. SALA DE ESTAR/JANTAR, COZINHA

MOBiliADA. ÁREA DE SERViÇO E GARAGEM. APARTAMENTO Cf VISTA PARA O MAR.

R$ 120.000,00.

•

CÓD. 81.1 - TERRENO NA BR-280 C/6.400m2
Cf GALPÃO DE i.000m2 (PÉ DIREITO DE 6m)·

.

.
PR6xIMO.AWEG QuiMICA. _

• CÓD. 96.1 -

TERRENO
COMERCIAL NA
VILA NOVA CI

1.762,91m2 - PRÓX.
AO POSTO MIME.

_ CÓD. 87.1 - CASA NO CENTRO C/126m' E
TERRENO C/450m' - 3 QUARTOS, 2 BWC,

COZINHA, SALA DE ESTAR/JANTAR, DISPENSA,
ÁREA DE FESTA, GARAGEM E JARDIM.
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Uma homenagem da Parctrnóveis
I _A._

-

PARABENS A VOCE PROFESSOR
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COMPRA • VENDE • ALUGA • ADMINISTRA 3055-0900
Plantão 9987-1004

CZERNIEWICZ . CASA ALTO PADRÃO 1 suíte cl
������������������������������������������������

�O.t2quM��2bwc,2s�a�§c��o,
lavabo, cozinha mobiliada, área de festas, quintal,
garagem pi 3 carros. R$ 380.000,00. Aceita outr

imóvel como parte do pagamento

VIEIRAS . ULTIMAS UNIDADES· Sobrado geminado cf 2
GALPÃO em GUARAMIRIM de aproximadamente 1.000m' suítes, 1 qto, 3 salas, COZ., bwc, lav., chur. e gar. Área total
eterreno de 50.000m'. Vaiara combinar. R$1.500.000,OO consnuída 170m'

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



·IMOBILIÁRIA
(47)3275-1594
PLANTÃODEVENDAS,

99026380

H. WOLF CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

www.parcimoveis.com.br

achave@netuno.com.br

.
,
...,

�

�

Rua Barão dO R"io Branco, 221",- Jaraguá do Sul - se I www.imobiliariaachave.com.tJr '., '�. ",,' > I
\ .,' - .-.:�

REF. 3805 - Edificio Joverli - Nova Brasilia, 01
suíte, 02 dormitórios, 02 BWC, sala, copa, cozinha,
área de serviço e garagem dupla. R$130.000,00

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

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

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

GE.9
�

ReI. 0650 - Chico de Paula - Casa madeira com

80,00m2 e terreno com 360,00m2, 02 dormitórios,'
sala, cozinha, bwc e área de serviço. R$ 50,000,00

ReI. 05 - Centro - Terreno comercial de 1.446 m2
contendo 02 casas em alvenaria, sendo 01 com

193,07 m2 e outra com 101,04 m2.

ReI. 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,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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13 anos

www.parcimoveis.com.br

47 3371.8814
Rua Pres. Epitácio Pessoa, 415

www.seculus.net
imobiliariaseculus@netuno.com.br Shopping Breithaupt - sala 206

47 3371.8818

LOCAÇÃO COMEACIAL

Salas Comerciais
- Sala cml.(Centro-próx_ Macal) 1° andar cf 32m', R$ 400,00
- Ed, Alberto Marang�ni(Viia Nova - próx. posto Mime) cf aprox. 35m'. R$ 400,00
- Ed. Erica(Centro - próx. Verdureira da Raquel) cf 35m' R$ 400,00

.

- Ed.lmperial(Centro - próx. Terminal) cf 35m' R$ 450,00
- Ed. TowerCenter (próx posta mime) R$ 600,00
- Ed. Tulipa(Centro - próx Beira Rio) c!74m' cfmesanino R$ 700,00
- Sala Comi (Barra-prox. Po�te da Argi) cf aprox. 100m', oi vagas de est. R$

1.000,00
- Salâ comI. (Nereu Ramos - próx. semáfaro) cf aprox. 100m' cf mezanino. R$

1.000,00
- Salacml.(Guaramirim -lateral Br280) cf aprox. 90m', cf02 BWC. R$1.1 00,00
- Ed. Bárbara(Centro - próx. Jangada) cf aprox. 200m'. R$1 :800,00
- Salas NOVAS (Centro - próx. Procon) Diversos tamanhos: de 32m' a 123m'.

De R$ 420,00 aR$1.600,00
- Sala'crnl Ed. Astral (Ilha da Figueira) Cfmesanino, 45m' R$ 375,00
- CasaCmlalv(Vila Lenzi - próx. Rebello) R$1.500,00

Galpões
- Galpão Alvenaria (Guaramirim - Próx. Berlim) cf aprox, 960m'. R$ 5.000,00
- 2 qalpões em construção(Nereu Ramos) cf 900m' cada. Valor é 7.800,00 cada.
- Galpão(Centro - prox. Banco Brasil) cf aprox. 550m'. R$15.000,00
- Galpão(Nereu Ramos) cf900m2 R$ 7.800,00

Terrenos Para Locação
- Terreno (Chico de Paula, próx. Geração 3000) cf aprox. 350m'. R$ 380,00
- Terreno( Ilha da Figueira � próx. Brasão) 3 mil metros R$1.000,00
- Terrenos (Vila Nova - próx. Fórum) cf 1.807m' e 2.200m' R$ 1.200,00 e

R$1.400,00.

I
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...

IMOVEIS PARA LOCAÇAO Plantão:
9973-8335

Ed. Natalia
Chiochete

APTO 01 QUARTO
CENTRO R$ 400,00
Internet inclusa no

condomínio

Consulte-nos!

Aptos com suíte + 1 quarto, sala, cozinha, bwc, área de serviço e sacada
com churrasqueira. Prédio com salão de testas. A partir de R$ 650,00.

LOCAÇÃO RESIDENCIAL

01 Quarto:

- Ed. Nathalia Schlochetícentro - Próx. Angeloni antigo) R$ 400,00
- Ed. Petúnia (Nova Brasilia - Prox. Lux Atacado) cl garagem. R$ 430 >

- Apto Centro(Próx. Cilo Desp.) cf hidro, cozinha mobiliada. R$ 1.000,00
- Ed. Manacá(Centro - fundos Museu WEG) R$ 410,00
- Ed. Morada do Sol (Vila Nova - próx. Fóru'm) R$ 420,00
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$540,00
- Ed. Maria Alice(lIha da Figueira- próx. Hotel Panorâmico) A partir R$ 650,00
- Apto Centro de Schroeder (próx. prefeitura) R$ 600,00
03 Quartos:
- Ed. Bela Vista (Vila Nova - próx. Bar do Dca) R$ 600,00
- Ed. Vitória Régia (Vila Lalau - próx. Atacadão da Cerâmica) R$ 620,00
- Apto (Villa Lenzi - próx. Mercado Lenzi) cf piscina R$1.500,00
- Ed. Imperial(Centro - próx. Jangada)duplex com piscina. R$ 1.800,00
- Ed. Amaryllis(Viia Nova - próx. panificadora Via Pão) R$ 630.00
- Ed. Astral(lIha da figueira - próx posto Pérola) 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
- Casamadeira Chico de Paula cf 03 quartos R$ 550,00
- Casa mista Vila Nova próx. Moinho Disco R$ 550,00
- Casa alv (Centro de Schroeder) Nova, cf cozinha mobiliada. R$ 750,00
- Casa alv(Vila Lenzi - próx. Rebello) cf piscina R$ 1.500,00
- Casa alv Centro(Próx. Macartto Chápeu) R$ 1.500,00
- Casa aIv(Nova Brasilia - em frente ao radar eletrônico) Cf hidro, piscina. R$ 2.300,00
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Rel1003 - Centro - Ed.
Dianthus - Cobertura
Duplex com 3 surtes, 5
bwc, amplas salas de

estar, jantar, chusquareira
integrada, cozinha,

lavanderia, 2 vagas de
garagem, área total de

422m2. R$ 590.000,00
mais lotos em

www.seculus.nel.

Ref.1 01 O Centro -

Ed. Juliana - Apto -

1 suite + 2 quartos,
demais dep,
sacada,

churrasqueira,
garagem. R$
138.000,00

Edificio Figueira - surte + 2

quartos, 2 vagas de

garagem. Excelente

localização. Entrega em

dezembro/2008

ReI. 2016 - Centro
- Terreno c/ 774m2,
com casa mista de

150m2• ótima
localização para
construção de

edificio.
R$375.000,00.

Re1.22-
Czemiewicz -

Casa c/ 250m2, 1
suíte mais3
quartos,2
banheiros, 2
garagens,
churrasqueira.
Terreno c/
1.218m2. R$
280.000,00.

ReI. 0031 -

Guaramirim -

suíte + 2 qtos e

demais dep.,
semi-mobiliada

(aceita
financiamento
bancário) -

R$ 160.000,00

ReI. 4005 - Rio Cerro
II - Chácara com

165.000m2, casa com
170 m2 estilo moderno e

aconchegante. Suíte + 2

quartos, closet
conjugado, instalação p/
água quente. Sala,
cozinha e área de
churrasco integradas.
Fogão à lenha e lareira.
R$ 345.000,00

13 anos

�
www.parcimoveis.com.br

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

Ref. 11128 - Centro - Ed.
Garden Rowers - 1 suíte
mais 2 quartos, 2
banheiros, churrasqueira,
2 vagas garagem. Prédio

dispõem de piscina,
sauna, sala de jogos, mini
cinena, salão de festas.

R$ 315.000,00.

Ref.1008 -

Czemiewicz - Ed.
O'ltália,1 suíte mais 2
quartos, demais
dep., 1 garagem.
R$128.000,00.

47 3371.8814
Plantão 9658-6786

Rua Pres. Epitácio Pessoa, 415 ou

Shopping Breithaupt - sala 206

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. 0037 Ilha da Figueira - casa C/ 152m', 1 suãe + 2 quartos, Churrasqueira,
despensa, in1erfone, lavanderia, portão eletrônico. Acefta financiamento bancário.
R$180.000,00.

ReI. 2010 - Vila
Lenzi - Terreno

c/4.585,00m2,
c/ casa aprox.
150,00m2

R$ 500.000,00

- ReI. 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,
1ErrenoC/45Qm2.R$160.000,OO.

Ref.0032-
Estrada Nova -

casa cf 2
qtos, escrítório,
bwc e demais

dep, garagem -

R$ 98.000,00
Aceita finan.
bancário

ReI. 007-
Champagnat - casa c/

300 m2 de área,
sendo surte c/ closet
+ 2 quartos, dep.
empregada, sala de

estar, jantar e de lV,
salão de festas e

demais dep., Garagem
para 2 carros.

R$ 420.000,00.

Ref. 002-
Centro - Casa
cf 3 quartos, e
demais dep.,
boa localização

pf ponto
comercial. -

R$ 345.000,00

Rel4000 -

Guaramirim -

Chácara com
103.240 m2, com
sobrado com 3
quartos, ampla

área de lazer com

piscina, lagoa -

e . R$ 280.000,00

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

Re1.0010-
Jaraguá

Esquerdo - casa

nova c/ 148 m2,
suíte + 2 qtos,
sala, cozinha,

bwc, lavabo, área
de festas,

garagem para 2
carros. -

R$ 215.000,00

Ref. 020 - Estrada
Nova - Casa cf 2

quartos,2
banheiros, demais
dep., 2 vagas

garagem, ampla
área de festas.
R$120.000,00.

TERRENOS

- ReI. 08 - Estrada Nova - Casas
novas c/2 ou 3 qtos e demais dep. -

a partir de R$ 68.000,00 com

entrada de R$ 8.000 e saldo com.

linanciamento bancário.

Temos terrenos prontos p/
construir, consulte-nos.

Ref 2023 - Amizade
Terreno com 346,50m2

(14X24,75) R$ 70.000,00.

Ref. 2000 - Schroeder I -

Terreno c/336m2• R$28.000,00
- ReI. 3000: Corupá - Galpão

industrial no Parque Ano Bom, com
4.000 m', terreno com 22.000 m'

Consulte-nos

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

Fone: 47 3371.8818
47 9658.6785
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BarraSul
A imobiliária da Barra

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

6;991, 13m2 (29 x128);Rua Jos�
Marangoni - R$ 330700,0,00
• BARRA DO RIOCERRO.,..

loteamen
. Girolla,Rua Camilo

n
Andre R$ 60.000,00 •

• Ref. :;,�28;" BARRA DO RIOs

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

3qtos, 2 salas, copa, coz, 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

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

c/408,90m'(14,50x28,20), 3qto, sendo 1 suite c/hidro-massagem, 3
bwc, sala de estar, sala 1V, 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, aito
padrão de construção, Rua Vergílio Sa�er, n° 133, R$ 315.00D,00, aceita
Ap, COt"Ó parte de pagto no centro atéR$120.000,ob.

ReI. 347 - BARRA DO RIO CERRO - casa alv. c/laje 221 ,75m', sendo
171,75m' averbada, terreno' c/ 652,32m'(14x46,59) murado com

portão eletrônico, 4qtos, sendo o quarto de casal com r.oupeiro
embutido, 2 banheiros, 2 salas, sendo os quartos e salas com piso
laminado, coz.c/balcão de granito e prateleiras, copa, lavanderia, 2
despensas, 2 garagens, churrasqueira com área de festas e banheiro ,

RU,aJosé Papp, n069-R$ 310.000,00

Ref. - 230' - CHICO DE PAULO - sobrado em alvenaria com 612m', terreno
c/l.005,50m'(47X22) sendo a parte superior com 234m', surre + 2 qtos,
sala, copa, coz.2BWC, lavanderia, 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. - 348 - RIO DA LUZ - sítio com 21.500,00m'(125x172), área
totalmente plana, com luz elétrica e linha telefonica, uma casa em

alvenaria c/78m' c/ forro madeira, 2qtos, 2 banheiros, sala, coz
copa, .Iavand.garagem mais um galpão em alv. c/96m', 6 lagoas,
mais 60 tanques p/peixes, árvores frutíferas, cercado com arame

farpado, distante 1 OKm da Barra - R$ 80.000,00

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

rfil;zadê:2;quártos,t vagaide
ica tampém cozinha sob medida
pendências! R$ 600,00 aluguel

'd", -;

Cód.1280 - Casa no

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

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

proprietário.

m 3 quartos e demaisdependências_'
,00 Bair:ro �ov� Bra�ília

..

TERRENOS:"
COIlJ 926,00 m�-;ttl:ntro Ótimo parª prédio. R$
300.000,OÓ

.

,

- Sobrado com

230,00m', terreno
666:27m'. OBS:
Possul 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 Analisa propostas.

Cód.: 3126 -3194 - Bom investimento. R$300.000,OO

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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,MENEGOTTI
M o B L R A

3371·0,031www.parcimoveis.com.br
e-mail: irrimenegoHi@parcimoveis.com.br

Rua Barão do Rio Branco, 545 - Centro

COMPRA - VENDE - ALUGA - ADMINISTRA

5924 - TRÊSHIOS DO SUL - TERRENO
COM 20,OOO,OOM2 - R$ 250,000,00

5974-T1FAMARllNS-CASAAL\l.170,OOM2
- 3 DORM, 3 BWC, SALA, COPNCOZ, LAV,
1VAGADE GAR, CHUR, TERRENO 300,OOM2
-R$175,00Q,OO

5975-RAU-CASAALIJ. 70,00M2-2DORM, 1

swc, SALA, COPNCOl, LA\/, 1 VAGA GAR,
TERRENO 300,00M2 - R$ 125,000,00 (ACEITA
TROCACASANABARRADO RIO CERRO)

VENDE-SE
ÁREA EM SCHROEDER - SC

105.000,00M2
(ÓTIMA PARA

LOTEAMENTO)
R$ 1.300.000,00 5920 - GUARAMIRIM - TERRENO COM

55,OOQ,QOM2 - R$ 300.000,00
.

5914 - JARAGuÁ ESQUERDO
Terreno com 900,00m2 (18 X 50)

R$140.000,OO

TERRENOS

578B·ÁGUA VERDE 450,00m2 R$ 70,000,00
5844- ÁGUA VERDE 450,00m2 R$ 80.000,00
5926- CHICO DE P. 435,00M2 R$ 55,000,00
5973 SCHROEDER 105.000,00 M2

R$ 1.300.000,00
5696-POMERODE 412,00M2 R$50,000,00
5914-JGuA ESQUERDO 900,00M2
RS140,000,00
592B·RODOVIA DO ARROZ 166,000,00M2
R$ 220,000,00
5924-TR�S RIOS DO SUL- 20,000,00M2
R$ 250,000,00
5837-ÁGUA VERDE-14.700,00M2-
R$ 300,000,00
5920·GUARAMIRIM- 55.700.00M2
RS 300,000,00
5929-ROOOVIA DO ARROl 372.000.00M2
R$ 495,000,00
5937- VILA LENZI-609,00M2-R$ 65,000,00
5938-VILA LENll 609,00M2 R$ 65,000,00
5972-ÁGUA VERDE - 465,00M2 R$ 90.000,00
5966-AGUA VERDE-465.00M2-RS 53.000,00

LOCAÇÃO \

CMM;
-CASA EM SÃO BENTO 00 SUL
RUA ANO BOM, 1380 - 02 aTOS, SL, coz,
BWC, LA\/.. E GARAGEM, TERRENO BEM
GRANDE COM MAIS 02 RANCHOS-PRÓXIMO
A CORUPÁ,VALOR 00 ALUGUEL: R$ 300,00
• BAIRRO AMIZADE - RUA JOÃO PIERMANN,
395· 03 O1OS, SL, COPA, COl, LAV, BWC E
GARAGEM, CHURRASQUEIRA - VALOR DO
ALUGUEL R$ 830,00
- BAIRRO BARRA DO RIO CERRO - RUA
EMILIO OTTO A, OLDERBERGUE - 02 aTOS,
SL, COl, LAV, BWC E COBERTURA PARA
GARAGEM - VALOR DO ALUGUEL: RS 420,00
- BAIRRO AGUA VERDE - RUA THEREllTA
MENEGOTTI ROCHA. 393-RESIDENCIA ÁGUA
VERDE,Ol suITE + 02 aTOS. SL, COl, BWC,
GARAGEM. VALOR DO ALUGUEL: R$l ,000.00
-RUA CARLOS HRUSKA,240-PRÓXIMO A
UNEAJ. 02 QTOS. SL, COl, LAV. awc BANH8RA
E GARAGEM, GAs CENTRAL PARA COZINHA E
BWC - VALOR DO ALGUEL: R$ 700,00
• BAIRRO TRÊS RIOS DO SUL. RUA CONRAD
ERDMANN-LOTE 66-ENTRADA MERCADO
LARISSA 04 aTOS, SL, COl, LAV., awc E
GARAGEM,VALOR DO ALUGUEL: R$ 460,00
-RUA TRÊS MARIAS, LOTE 20- 02 OTOS, SL E
COl, BWC, LAV. GARAGEM,
- BAIRRO JGUÁ ESQUERDO - RUA HORAclO
PRADI,37-PROXIMO COLÉGIO CRISTINA
MARGATTO 02 OTOS, SL COl, LAV., BWe E
GARAGEM-VALOR ALUGUEL:R$ 450,00

APARTAMENTOS:
BAIRRO CENTRO - RUA MAL DEODORO DA
FONSECA- APTO EM CIMA DA LOTÉRICA 02
aTOS. SL, COPA, coz, LAV,
BWC,GARAGEMVALOR ALUGUEl:RS670.00
·RUA JORGE LACERDA, 310- Ar 203-EDF. SI'
LUllA 01 SUiTE + 01aTO, SL, CÓl, BWC,
LAY, GARAGEM,SACADA COM
CHURRASQUEIRA. VALOR 00 ALUGUEL: R$
660,00 + 50.00 CONDo
·RUA NELSON NASATO. 45-AP. 204-EDf.
FERRml- 02 aTOS, SL, COl. BWC, LAV,
GARAGEM, SACADA COM CHURRASQUEIRA,
EDE FERRETTI-VALOR DO ALUGUEL: R$
560,00 + 60,00 CaNO.

.

- BAIRRO VILA NOVA - RUA ANTÔNIO
FRANCISCO DIEMONN - EDIF. TORRE DE
LUNA - 02 aTOS, SL. COPA, COl., BWC, LAV.
SACADA C/CHURRASQUEIRA. GARAGEM -

VALOR DO ALUGUEL: RS 600,00
- BAIRRO TIFA MARTINS - RUA 766-
ADELAIDE TOFFOL 03 QTOS. SL. COZ, awc,
LAV. E GARAGEM. VALOR DO ALUGUEL: R$
350,00 + 50,00 CONDo
- BAIRRO ILHA DA FIGUEIRA - RUA JOSE
THEODORO RIBEIRO, 1014-AP.01 03 aTOS. SL,
COZ, 02 BWC, LAY, GARAGEM. VALOR 00
ALUGUEL: AS 660,00 + 15.00 CaNO
-RUA JOSE THEODORO RIBEIRO, AP.l01-BLOCO
A-EDF. ASTR/IL 01 SUrTE + 02 aros, SL, Cal, 02
awc, LAY, GARAGEM, SACADA COM
CHURRASQUEIRA. VALOR DO ALUGUEl: R$
630.00 + 170,00 CaNO
-R!1A St' JULIA, 181- 02 aTOS, SL, Cal, awc,
LAY, GARAGEM. VALOR 00 ALUGUEL: R$ 550.00
- BAIRRO BAEPENDI-RUA FREDERICO
BORGUEL-PRÓXIMO RODOVIÁRIA-APTOS
NOVOS 01 QTO, SL, COl, LAV, BWC, VALOR
DO ALUGUEL: R$ 450,00. + 10,00 CONDo
• BAIRRO AMIZADE - RUA ARTHUR ENKE,
231-EOF. PARISI- AP. 06·02 aTOS. SL, COl,
BWC, LAY, GARAGEM. VALOR DO ALUGUEL:
R$ 450,00 + 50.00 CONDo

KmNETE
·RUA MAL DEODORO DA fONSECA-KIT.34-
CALÇADÃO-EM CIMA LOJA BEBER- 01 DTO,
SL. COZ., LAV, BWC. VALOR 00 ALUGUEL: R$
280,00 + 60,00 CONO
-RUA FRANCISCO HRUSCKA-LOTE148-
JD,SÂO LUll - 01 aTO, SL. C02., LAV, BWC.
VALOR DO ALUGUEL: RS 250,00
-RUA ELEONORA SATlER PRAOI-KIT.N'02-
JGuÁ EsaUERDD 02 aTOS, SL, COZ, BWC,
LAVVALOR DO ALUGUEL: RS 310,00
• SALA COMERCIAL'
BAIRRO VIEIRAS - AV. PREF. WALDEMAR
GRUBBA, POSTO BOGO & BaGO, SLS (01 á
08) da Irente RS 600.00 - SLS (07, DB E 09)
R$ 500.00.
- BAIRRO CENTRO - CENTRO COMERCIAL -

RUA PROE MARINA FRUTUOSO - Y.ROX. SUP.
ANGELONI

- SALAS COMERCIAIS - VÁRIOS
I�MAMtlH_Qll.

:I�!lR.E.tIº.
BAIRRO ILHA DA FIGUEIRA - 1 ,200m2 - RUA
JOSE THEODORO RIBEIRO. LT 36 e 37 - R$
600.00 + IPTU

:.JiAJ�
-RUA GABRIEL DESCHLER, 150-ILHA DA
FIGUEIRA· 300M2 COM 02'
BANHEIROS,VALOR 2.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Rua. Max Wil�elm, :29 - �aependi WWW.PRISMAIMOVE.S.COM
pnsma@pnsmalmovels.com

2269 -SARRA DO RIO CERRO· Loft 195m' terr. 4OO,OOm' 2 stilles,
I lavabo, Sala, Cozinha, Lavande"a, Gar. para 1 Carro Totalmente

!ega!izada pronta para Financiamnanh
Consullé-nos

2233 - CENTRO
RUTH BRAUN -146,56
m> - 1 suite, 2 quartos,
copa, cozinha, sala
lavanderia, sacada cI
churr., 2 vagas na

garagem
Entrega da obra outubro
2008,

.

Consulte-nos outras
opções

:,:\101 • JARAGuA ESQUERDO � Casa 3SG,aOm'
terreno 560,aOm'
R$ 375,000,00

2274- Chácara 20.580,OOm2
R$ 80.000,00

AMIZADE
0654 • Terreno padrão 339,47m' R$ 55.000,00
2210· Terreno padrão 1.633.00m' R$ 170.000,00
JOÃOPESSOA
2285-Terreno. 620,00111' 26m defrenleR$110.000,00
TIFAMARTINS
2229·Terreno325m' R$60,OOO,OO.

2284· JOÃO PESSOA,Casa 81 m' terr. 1.155.00m',
2 quartos, sala, banheiro, tavand, e garagem

Consulte-nos.

2252·ESTRADA NOVA ,Casa 82 m'terr. 315,OOm',
2 quartos, sala, banheiro, lavand, e garagem

Aceita Financiamento Bancário
R$98.000,00

2286 -casa em Contruçâo VILA NOVA30MOm' terr. 850,OOm' 1
qto, 2suites, bwe 2 vagas de garagem Consulte·nos

CORRETOR DE IMÓVEIS

3371-2357
Plantão: 9135-8601

R.CeI.ProcÓpioGomesdeOliveira,1207

www.parcimoveis.com.brlvilson@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$

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

GUARAMIRIM - LOT. DENKER, terreno com 360m2• R$ 35.000,00, R$ 45.000,00 e R$ 55.000,00.
( NÃO PODEM SER FINANCIADOS VIA SANCO)

_'

IMOBILIÁRIA

!t\Chave7
WOLFEPAR EMPREENDIMENTOS E PARTlciPAÇÓES LTOA. BarraSul

A imobiliária da Barra

RENATO .JR. .

.
N

. PIAZERA
Corretor da Imóveis

ICRECI4936

CREel 5330

imóveis

?""ISMa
IMóveIS

GIRASSOL
IMÓVEIS

CRECI2567J.
Empreendimentos Imobiliários

www.parcimoveis.com.br
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INFORMÁTICA I TECNOLOGIA I MÓVEIS

Estofado Ripley
promoção de lançamento
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· PRODUTOS & SERVIÇOS········ .
. \ .

-

apenas

.R$1.690yOO
(ã )

INTEL DUAL COR� £2180
2.0Ohz /1024 MB DDR2
DVD-RW ! HD 160 18
MONITOR LCD 17"

EM24 VEZES
OU R$ 1.299,00

à vista

MICRO INTEL CELERON 430 1066hz
. 512 MB DDR2! DVD-RW ! HD 80.
MONITOR LCD 15"

EM 24VEZES
OU R$ 1.099,00

à vista

Rua Marina Frutuoso, 873 I· Centro I Jafaguá do Sul - se

futorx.informutica@gmail.com I 3273.0090 TECNOLOGiASUPERANDO EXPECTATIVAS.

'Financiamento sujeIto a aprovação cadastra!. Imagens de cunho meramente ilustrativas. Ofertas válidas até que dure o estoque.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Rua Avelino Floriano de Borba, 263 - Ilha da Figu,eira
Fone: 3372-2633 E-mail comercial@tropicalembalagens.com.br

Celular: 9991-5209 ou 8427-2718 (plantão finais de semana e feriados)

EMBALAGENS, PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAL PARA ESCRITORIO
Atendemos: Supermercados, Lanchonetes, bares, restaurantes, Padarias,

Agropecuárias, Lojas em geral e Industrias.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



I
t

I

I

1

PRODUTOS & SERViÇOS

Mais recursos.Melhores humanos.
TRABALHO TEMPORÁRIO. RECRUTAMENTO E SELEÇÃO. CONSULTORIA . ESTÁGIOS

Rua Henrique Piazera, 103 - Centro Tel. 3276-0700

IMPRESSOR(A) FLEXOGRÁFICO Desejável noções
como impressor Flexográlico. Conhecimento em

operarmáquinas.
INSPETOR DE QUALIDADE Desejável
conhecimento na função. Disponibilidade para atuar
no primeiro turno. INSTALADOR(A) DE
ACESSÓRfOS Conhecimento com instalação de
acessórios automotivos.

FUNILEIRO(A) Conhecimento na Função.
MECÂNICO DE AUTOMÓVEIS Conhecimento em

mecânica básica, correra dentada, suspensão.
Desejável noções de elétrica. Disponibilidade para
atuar no bairro Vila Lalau.
MDNTADOR(A) MECÂNICO(A) Cursando Técnico
em Eletromecânica ou mecânica. Conhecimento na

montagem demáquinas.
MONTADOR(A) DE MÓVEIS Disponibilidade para
atuar no primeiroturno. Conhecimento na função.
OPERADOR(A) DE MÁQUINAS Desejável
conhecimento em interpretação de desenho técnico
e 2° grau completo ou cursando. Disponibilidade
paraatuar no bairroVila Lalau.
OPERADOR(A) DE MÁQUINAS Disponibilidade para
atuarem horário normal, no bairro Ilha da Figueira.
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 primeiroturno. Conhecimento na função.
PROMOTOR(A) DE CARTÃO Disponibilidade para
'<ltuarno2°turno.

'

REPOSITOR (A) DE MERCADORIAS

Disponibilidade para amamo segundoturno.
REPOSITOR (A) DE DEPÓSITO Disponibilidade para
atuar no segundo turno.
RETIFICADOR(A) Conhecimento em retifica
cilíndrica. Disponibilidade para atuar na Barra Rio
Cerro II.
SERRAlHEIRO (A) - SETOR
METALÚRGICO Disponibilidade para atuar em horário
normal no bairro Ilha da Rgueira. Conhecimento com

metrologia e interpretação de desenho.
SOLDADOR (A) Conhecimento em solda mig.
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) eNC Conhecimento em torno CNC:
noções de leitura e interpretaçâo de desenhos
mecánícos. Disponibilidade para atuar 110 bairro
Barra do Rio Cerro II.

TORNEIRO(A) MECÂNICO(A) Conhecimento em

tomo 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
AUXILIAR ADMINISTRATIVO(A) 2' Grau Completo;
ou estar cursando ensino superior em Marketing;
Logística ou Administração. Conhecimento no setor
de vendas interno; preferencialmente em

assistência técnica. Noções de informática.

Disponibilidade para atuar no bairro São Luís.
DESENHISTA Conhecimento na função e com Solid
Works. Disponibilidade para atuar na Ilha da

Figueira.
EXECUTlVO(A) DE VENDAS Desejável estar

cursando Ensino Superior e conhecimento com

vendade 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.
Disponibilidade para horário comercial.

PROFESSORIAl DEWEB DESIGNER Conhecimento
e Fireworks, flash, dreamweaver, publicação FTP..
Disponibilidade para atuar no bairro Jaraguá
Esquerda.

PROGRAMADOR(A) E OPERAOOR(A) CNG
Conhecimento em programaçâo de torno CNC.

Desejável noções de operação do terno CNC.

Disponibilidade para atuarem Massaranduba.
.

TELE VENDAS 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 torno,
fresa, setor de ferramentaria. Disponibilidade para
atuar em 2 turno no Bairro Rio Cerro II.

FRESADOR(A) CNC Conhecimento em fresá CNC:

noções de leitura e interpretaçâo de desenhos
mecânicos. Disponibilidade para atuar no bairro
Barra do Rio Cerro II.

FRESADOR(A) CONVENCIONAL Conhecimento em
fresa convencional: noções de leitura e interpretação
de desenhosmecânicos. Disponibilidade de atuarno
baírro BarraRio Cerro II.
LíDER 2° Grau Completo. Conhecimento com

pintura eletrostática (a pó). Disponibilidade para
atuar no 1 turno no bairro Barra do Rio Cerro ou Ilha
da Figueira.
TÉCNICO EM ELETRÔNICA Ensino Técnico em

Eletrônica. CUrsando ou completo. Desejável
noções em concertos de aparelhos telefônicos.
TÉCNICO EIII SEGURANÇA DO TRABALHO Curso

Técnico(A) em Sequrança do trabalho Completo.

G
millaR'

a iI

JARAGUÁ DO SUL

www.grupometa.com
Noções da função. Disponibilidade para atuar no MiG. Desejável noções de montagem de

bairro Ilha da Figueira. calderaria. Dlsponlbilldade-para atuar no bairro
Corticeira.

ESPECIALISTAS
ANALISTA DE ESCRITA 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.
NUTRICIONISTA Ensino Superior Completo.
Conhecimento em cozinha industrial.
PROJETISTA MECÂNICO(A) Cursando Ensino

Superior ou Técnico. Conhecimento na função e em

SolidWorks com projetos para usinagem.

GUARAMIRIM

OPERACIONAL

AUXILIAR DE elETRICISTA Noções na função.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO 1 °

grau cursando ou

completo.
COSTUREIRA(O) 1° grau cursando ou completo.
Disponibilidade para primeiro ou segundo turno.
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.
OPERADOR(A) DE MÁQUINAS Disponibilidade para
atuarem horário normal, no bairro Ilha da Figueira.
SOLDADOR(A) Conhecimennto em solda TIG e

�Al.
AJUDANTE DE MOTORISTA Disponibilidade para
atuar em horário normal no bairro Água Verde.
AJUDANTE GERAL Disponibilidade para atuar no

bairro Rio Cerro II.
ALMOXARIFE Desejável Ensino Médio Completo.
Conhecimento na função disponibilidade para
atuar na Ilha da Figueira.
AUXILIARDE COZINHA Desejável conhecimento
na função e 1° grau completo ou cursando.
AUXILIAR DE MÉTODOS E PROCESSOS
Conhecimento em leitura e interpretação de

desenho; metrologia; noções de informatica.

Desejável conhecimento na função.
Disponibilidade para atuar no bairro Ilha da Figueira.
AUXILIAR DE ELETRICISTA Conhecimento na

função é curso de elétrica. Disponibilidade para
atuarno bairro ilha da figueira.
AUXILIAR DE SERViÇOS GERAIS Disponibilidade
para atuar em hcrárionormat
AUXILIAR DE PRODUÇÂO Cursando 2° grau.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO 1 o grau Incompleto.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO Disponibilidade para
atuarno terceiro turno, po bairro São Luiz.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO Desejável
conhecimento de informática basica e 2° grau
completo ou cursando. Disponibilidade para atuar
no 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 em máquinas
reta, cobertura e overlook.

COZINHEIRO(A) Desejável conhecimento na

função elo grau compíeto'ou cursando.
EXPEDIDOR(A) DeSejável 2° grau cursando ou

completo. Conhecimento de logistica e separação
de pedidos. Diposnibilidade para atuar no bairro
czemewcz.'

ADMINISTRATIVA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO(A) 2° Grau

Completo. Noções de orçamentos.
Conhecimento Excel. Disponibilidade para atuar

no Bairro Caixa d' Água em Guaramirim.
AUXILIAR DE CONTAS A PAGAR Desejável estar
cursando Ensino Superior. Conhecimento em

contas a pagar.
AUXILIAR DE CONTAS RECEBER I COBRANÇA
Desejável estar cursando Ensino Superior.
Conhecimento em contas a recebere cobrança.
CONSULTORIA) COMERCIAL2° Grau Completo.
Desejável curso Técnico Agrícola, curso de

vendas, negociações. Disponibilidade para atuar

na micro-reqiáo.
VENDEOOR (A) Conhecimento em vendas

interna; noções de informática. Disponibilidade
para atua rem horário comercial.

ESPECIALISTAS

ANALISTA DE PCP Desejável estar cursando
ensino superior. Conhecimento na Função.
COORDENADOR(A) OE ESTAMPARIA
Conhecimento com operação de máquinas de

estamparia automatizada e liderança de equipes.

TÉCNICAS

MECÂNICO (A) DE MANUTENÇÃO 2° Grau

Completo necessário curso técnico na área.
Conhecimento com manutenção eletromecãnica
e instalação predial. Disponibilidae para atuar nos

seguintes horários: 1 turno, 2turno 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.

.

N�A'". ,

'OR NOSSA CO • ri.· ·

CHURRASCO E
O

Personal
PISCINAS & CLIMATIZAÇÃO

Rua Bernardo Dornbusch,2630

3372· 79
o
..
.
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-------------. Canti·nho Animal

Pet Shop e Consultório
Veterinário

Sob Nova Direção
9973-9399 I 3371-002& Ligue e anuncie!

2106-1919

AMICAO
CANTINHO ANIMAL

Um cantinho especial para
seu bixinho ...

Venha divulgar aqui o seu

Pet Shop, Clínica
Veterinária, Agropecuária ...

CLINICA VETERINAR,A

3372-2614
Rua Bernardo Dornbusch, 2181 - Vila Lalau

Pet Shop e Canil

baby l.C!JJy
• Adestramento de cães
• Aluguel de cães pI guarda
• Banho e Tosa com táxi d
• Creche para cães
• Compra e Venda de !ilhotes
• Hospedagem

(47) 3370-1645
Rua Fntz Bartel, sIn - CEP 89256-120 -

Baependt - Jaragua do Sul - se

3371.2888/3275���7 /3275-6244

\

Pro Plan
Adulto

Large Breed

GD�
Ido RiU, 380 " Ce Jàraguá do SUl
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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).

PROJETISTA MECÃNICO - Ensino médio completo, curso técnico na área de projetos mecânicos ou

ALMOXARIFE - Ensino médio completo. Conhecimento corn sistema CACHER (consistem). Para área cursando, conhecimentocom o programa Solidworks. DUAS VAGAS.
metal-mecânica.

REPOSITOR - URGENTE - Ensino médio completo. Para limpeza, abastecimento e organização de
AUXILIAR DE INSTALAÇÃO - URGENTE· com conhecimentos em instalação, programação de telefonia e gôndolas.
rede,

d sexta-feira das 8:00 as 11 :30 e das 13:30 as 17'3
, ntO' de segun a a

. .' O.
Horário de atendlme .

.

VAGAS URGENTES!!! VAGAS PARA JARAGUÁ DO SUL

(47) 3371-8075
www.back.com.br

selecao.jaraguadosul@back.com.br

AUXILIAR DE PRODUÇÃO - Para indústría têxtil. Operação de centrífuga, secadora e máquina de lavar
industrials. 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.

BALCONISTA - Ensino médio completo. Desejável experiência com vendas de materiais de construção.

ENGENHEIRO MECÂNICO - Ensino superior completo. Conhecimento de processos na área de refrigeração. TELEMARKETING - Ensino médio completo. Conhecimento na área de televendas ativo e receptivo.

TÉ�NICO EM EDIFICAÇÕES - Formação técnica na área. Vivência com coordenação de obras.

MONTADOR DE MÓVEIS - URGENTE � Ensino fundamental completo. Residir nas proximidades do Bairro
Ilha da Figueira.

- VIGILANTE - Para atuar como horista. Preferência ensino médio 'completo. Possuir curso de vigilante EM
DIA. Desejável conhecimento na função.

: .

'

Rua Victor,Gaulke, nO 70, bairro Czerniewicz, próximo à SéAR e Hospítal Jaraguá.

LAMINADOR - Conhecimento na função.

PINTOR DE MÓVEIS - URGENTE - Ensino fundamental completo. Residir nas proximidades do Bairro Ilha da

MATRíCULAS ABERTAS:
FAÇAA SUA ESCOLHA!

E AUMENTE A SUA RENDA!

ESCOLA DE CABELEIREIRO ClEM SAHB -

JARAGuADO SUL/SC
Certificado reconhecido pela Secretaria
Estadual da Educação Portaria E nO 186

28/12/1999 - Registro nO 4480

IMAGEM PESSOAL:
- Cabeleireiro - Estética Facial e Corporal
- Manicure e Pedicure - Unhas Artísticas
- Depilação - Maquiagem

TÉCNICAS DE MASSAGEM:
- Qualificação em Massoterapia
- Shiatsu
- Quiropraxia
- Massagem na Cadeira Ergonômica

Mais informações: 47 - 3275-4125
Rua João Marcatto, 156 centro - Jaraguá do Sul - se

E-mail: jaragua.ciem.sahb@terra.com.br
Site: www.massoterapia.estetica.ciemsahb.com.br

VIGILANTE - Ensino médio completo, curso de vigilante EM DIA, experiência na função e habilidade em
informática,

GEN®DASesc
note aí o que o SESC preparou pra você.

SESC abre inscrições para cursos nas áreas de

Artes Visuais, Teatro, Música e Dança.
Com metodologia moderna, atraente e de resultados comprovados,

I

o SESC oferecerá cursos em grupos de aprendizado com preços
acessíveis à comunidade.

O início das aulas está previsto para o dia 15 de setembro, após a

inauguração da nova sede do SESC Jaraguá do Sul.

Confira os cursos disponíveis, com matrículas abertas:
:_Desenho, Pintura, Gravura, Fotografia, Cinema, Vídeo.

- Teatro, Formação de Contadores de Histórias, Formação de Escritores.
- Dança de Salão, Dança de Rua, Dança Contemporânea,

Dança Educação (3 a 10 anos) e Circo.
- Teclado, Violão, Viola Caipira, Cavaco, Violino, Viola, Musicalização
Infantil e Musicalizaçõo Adulto, Flauta, Percussão, Canto e Coral.

,

GARANTA SUA VAGA. MATRICULE-SE HOJE MESMO.

-

SESC Jaraguá do Sul
gl.la Presídente Épitáçio Pessoa, 1273
Centro - Jaraguá do sul/se - CEP: 89251-100
Fone/Fax: (47) 3371-8930/ 3371-9177
E·mail: cajaraguadosul©Sesc-sc.com.br Serviço SociSI do Comércio

www.sesc-sc.com.br
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FAFIPA - FACULDADE ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS E LETRAS DE PARANAVAí
RECONHECIDA PELO GOVERNO FEDERAL (MEC), CONFORME DECRETO N° 69.599 DE 23/11/1971.

Centro Sul-Brasileiro de Pesquisa
Extensão e Pós-Graduação

TONER JET PRINT
CARTUCHOS ORIGINAIS COMPATíVEIS

E REMANUFATURADOS

TERR

* 'Compressor de ar

.. Rompedor de pedras de concreto
* Trator de esteira

3275·1101 / 9104·2393
R. Wigando Menslin • Baependi

A maior emelhor'pizzaria
do plaltalto Itone
agora também

em .la",aguá do Sul

Pizza G 35em + refrigerante = H$ 19,00
PizzaM 30em = H$12,00
Pizza P 25cm = H$ 7,00

* Bordas recheadas
* Entrega à consultar taxa

Disk Pizza----
3275-2876
Todos os dias a partir das 18h30

a��rccU�4g
COMPRA I VENDE I ALUGA
nemezioimoveis@pop.com.br

9974-1915 I 9923-6418
�����-����������-*���

Schoroeder: prox. Malisol3Q d+ dependências faltando acaiJamento.R . 45mil
Schrceder.lnt. Garcia 2Q. d+ dep. De madeira R$45mil
Schoroader: Centro N: 1Q d+ dep. Mista 37.500
Schoroeder Braço do Sul: 2Q d+ dep; Falta cobertura + acabamento R$48mil
Sch.o.roeder Centro N. 3 Q d+ dep. Otima localilação RS75mil
Shoroeder Centre N: 2 Q. 0+ dep. em Constr. entrega aprox. em 60dias R$95mil
Schoroeder Centro: 180m2 otima para ponto comercial R$167mil
Schoroeder: 3Q. garagem pars 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$56mil
Scborneder Centro N:540m2 45.900.
Schoroeder: frente miguel conto somente está semana R$'165mil por R$155mil.

:';itiJII)!6I1ili�ml;!liJ!".iiiiull.
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-=- O CORREIO DO POVO
.:.II FIM-DE.SEMAf>JA, 18/19 DE OUTUBRO DE 2008 ClASSIMAIS---�-------

RICARDO IIALERIO�
II!
(J

ricardocil11oveis@gmail.com .� 8808-5378

� 8837-8299
����������Corretor de Imóveis R:João Marcatto nO 265 .. Sala 05 Ed.Mônaco N Centro

Cod123 - Terreno c! 420,OOm', na Vila
Lenzi. R$90,QOO,OO

Cod, 056 - Terreno c/ ,7,680m' no centro
de Guaramirim, Próx. ao trevo principal.

Consulte-nos.

Codl06 - Terreno cf 1 ,037,40m2 no

Czerniewicz, R$300,OOO,OO,
Cod, 116 - Terreno c/337,OOm' em Três

Rios do Sul, R$34,OOO,OO,

Cod, 144 - Apart com 1 suãe + 2

quartos no Czerniewicz. Pode ser

financiado. R$ 140.000,00

Cod122 - Casa de alv. com 2

quartos, próximo ao Portal de
.

Jaraguá .. R$120.000,OO

Cod134 - Apartamento ell suíte +

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

Cod.145 - Casa com 2 suites + 3

quartos, no bairro Vila Lalau.
Pode serfinanciada. R$ 260.000,00

WWWmschellercorretordei.moveis.commbr

ÁGUA VERDE - Rua
Therezíta Menegottí
Rocha, lote nO 11.
450m2 de área total.
R$ 75.000,00.

AMIZADE -

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

Edifício Terra Brasilis
Aptos de 02 sendo O 1 suite.

R$135.000,00

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

Apartamentos NOVOS,
prontos para morar.

Rua Prefeito José Bauer, bairro RAU
,

Apartamentos de 02 e 03
dormitórios.

.

A partir de RS 125.000,00.

Casa em construção com

107m2 contendo: salas de

estar/jantar, cozinha
lavanderia, área de festas,

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

suite. R$160.000,00.

Lotes a partir de
it$ 38.000,00

AMIZADE· JARDIM DAS
ACÁCIAS - Terreno por
R$ 65.000,00
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IIBI!IElBma

Strasbourg Jaraguá do Sul- (47) 3274-1900
Rua Reinoldo Rau, 414

Blumenau - (47) 3331-4500
Itajaí - (47) 3344-7000

Brusque - (47) 3396-8661
Rio do Sul - (47) 3522-0686

CAEP - Central de Atendimento Especializado Peugeot: 0800 703 2424 - www.peugeot.com.br Peugeot usa e recomenda lubrificantes TOTAL.

Segunda a Sexta das 8h às 19h. Neste Sábado das 9h às Ilh. - www.strasbourg.com.br DIRIJA ESSE PRAZER

gBANCO PEUGEOT

Imagenssomente para fins ilustrativos. Campanha Peugeot. Quem Pegar; Pegou- Unha Peugeot207, 307 e407 • Taxa 0,49%. Promoçãoválida para toda linha Peugeot 207, 307 e 407 somenle para quem finandar com o Banco Peugaol, com entradade 50% noplano de24parcelas conforme simulações abaixe: Simulação, modalidade Leasing pelo PSA Finance Arrendamen10 Mercantil SA, considerandoovelculo Peugeot207 XR t :4LRex. 3 portas, pintura sólida, ano/modelo 2008i2009. Preço públiCO sugerido para vendaà vista apartirde R$37.790,00, para todo o Brasil, com freteinduso, Plano de 24 meses sendo: Entrada de RSI8.895,00 (50,00%) à vista, mais 24 parcelas mensais tolais fixas de R$ 881 ,56 com vendmenlo da I' (primeira) parcela para 150 dias. Taxade juros de 6,04% a.a. e 0,49% a.m, a CET(Custo Efetivo Total) da operação de arrendamento mercantil é de 8,66% a.a a 0,69% a.m, com incidência dalSS, TC (A$600,oo) a Registro daGravame (R$34,44) inclusos naCET (Cuslo Efetivo 'lotal). Vaior total do vefculo a prazo de R$ 40.052,44. Sujeito à aprovaçãodacrédito. As concüções acima poderão ser aHeradas se houver alterações significativas no mercado financeiro, sem aviso prévio. Aescolha do item opcional airbag duplo frontal e latera! está vinculadaao item bancos revestidosde couro, e vice-versa, e sâo itensexclusivos paraa versão XS Automática 1.6L 16V Flex,S portas.Peugeot307 HB PACK 1.6L t 6V FlEX-Teto SOlar Elétrico· AIcondicionado-Direção Hidráulica - FreiosABS -Alrbad duplo de séría- Cd PlayerMP3-·Rodasdallga leva- Faréis de neblina - Pintura sólida - Frete inclusoAnoiMode!o.: 08/09· Muito mais pormerca-Ouanddadede 25 unidades em estoque na Concessionária S1rasbourg-Peugeot206 Sensation 1.4L Flex, 3portas, anoímodelo 08/08, pinturametálica preto perla nera. através do PeugeotOn Une. Frete incluso. Preço públicosugerido para venda à vista através do Peugeot On Une: RS 28.690,00. Estoque das corcesscnárías Peugeot participantes: Peugeot 207 XR 1.4L Flax. 3 portas, anoImodeio 200812009, pintura sólida - 05 unidades; Peugeot 307 HB Pack t .6L 16V Rex mecânico, 5 portas.anoimOdelo08í09, pinlura sólida - 25 unidades. Peugeol206 Sensation 1.4l Flex. 3 portas, ano/modelo OBi08. pintura m�táljca preto Perla NeTa -15 unidades. prazo de vigência da promoção de 01110/2008 a 31/1 012008, ou enquanto durarem os estoques. Fotossomentepara fins ilustrativos. Não cumulativa para outras promoções, Para mais informações sobre preços e condições especiais, consulte a Rede de Concessionárias Peugeot participantes, ligue para 0800�7032424 ou acessewww.peugeotcom.br. Ouvidoria do Banco PeugeotIlguepara 0800·7719090.
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3370-8622 I 3372-0048
WlNVV_ h pj s _ com _ b r

Av. Mal. Deodoro da Fonseca
1014 - Centro

(em frente Posto Marechal)

UNO ElETRONIC 95,
AZUL, COMPLETO

TEMPRA 2.0 IE, 4P. 95,
AZUl,COMPlETO

GOL 1.01, 2PTS, AZUL 95
COM OPCIONAIS

FIAT COUPE 2.0, 95,
VERDE, COMPLETO.

VERONA Gl 1.6, 94,
AZUL, COM OPCIONAIS

ESCORT GL 1.6, 94,
PRATA, COM OPCIONAIS
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www.marcollamultimarcas.com.br

www.giovaneveiculos.com.br
Rua BernardoDornbusch, 330 - 3275-0045

* Entrada .Clube Atlético Baependi .

�:-''iWi'f; m= �,.,,'!i@

AGORA EM MAIS UM ENDEREÇO
RiJa Bernardo Dornbusch, 1880 - 3275-1055

ZAFIRA CONFORT 2006 MERIVA 1.8 2004 COMP. + GNV PALIO 4P FLEX 2007 C. AR
TEMOS MUITO MAIS OPÇOES!!!

CONSULTE·NOS

Rua Walter Marquardt, 2670
Fone: (47) 3370-7500

AS MELHORES TAXAS DE MERCADO
CARROS COM PROCEDÊNCIA

O CLIENTE É ESPECIAL

Mercedes Sprinter
2.5 1997 OH

RS 38.500,00

EMAIS ...

ASTRA CD 2P rocas 16 04
ASTRA Gl 2P GNV 99
ASTRA SEDAN Gl 1.8 99
ZAFIRA confort 06
VECTRA Gl cornpí. + gnv 00
VECTRA gl cornpl, 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 comol. 03
GOL SPECIAL 01
GOL CLll.8 + COURO 96
PAllO WEEK. Advent 1.8 06

. PAllO WEEK. Ú cornpl. 99
PALIO ED 4P ar + trava 98

�""""''''''''
ECOSPORT XlS 04
FOCUS Gl compl, 05
COURIER 1.6 07
KA 00
FIESTA 1.0 4p 97
ESCORT 1.6 compí, 01
ESCORT GLX com pI. 97
ESCORT ZETEC 4P OH 98
VERONA Gl GNV + RODAS 94
DEL REV l 87
M. BENZ CLASSE A 190 01
BMW 325 I 2P 94
SCENIC RT 2.0 COMPL. 99
CLIO SEDAN 1.0 16V 04
CLIO EXPRE. 4P 1.6 06
CLIO 2P 04
CLIO 1.0 compl, • OH 04
CLIO 4P 02
CLIO Rl 4P C/AR VIDRO 00
KAWASAKI NIJA ZX 1100 94
FEZER 06
TWISTER AMARELA 07
TWISTER 06
TWISTER 05
SUZUKI YES 125 06

Promoção
R$ 25.800,00
Cor - AZUL

GOLF 1.6 2000

COMPL +A8D

MANUAL E NF

BELINA GLX OH 1990
BiZ ES 125 2006
BLASER ST 2.2 GNV 1998
CELTA SUPER 2005, LDT, AO, TE, AL
CLIO HATCH 1.6 Si 2001
CORSA SEDAN CLASSiC 2004
CORSA WiND 1996
COURiER 1.4 1998
ESCORT i.s 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 WEEKEND 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
ESCORT GL 1.6 1995
GOL 1.6 ATLANTA 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 ABD
HONDA CiViC LX 2000

•
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TINO AUTOMOVEIS

({) 3373·1387 / 3373·1387 _[
Rod. BR-280 km 60, sIn - Imigrantes - Guaramirim

CONSULTE·NOS
sàBRE CARRO,«Qkfn

TODAS AS MARCAS

ais de 3 O veículos!

i
L

Aqui você escolhe os melhores veículos
� e tem as maiores vantagens! .:,.....,.����l

AUDI A3l.8 4P
AR OH VTE ABS A_BAG RD
WPp, 2001
De R$ 37.490 - Por R$ 34.090

PICASSO EXC 2.0
AR OH VTE LOT A.BAG ABS RE RO
FN COURO CO, 2006

De R$ 50.490 - Por R$ 47.490

CELTA SUPER 1.0
AR LOT AtW
pp, 2003

De R$ 22.890 - Por R$ 21.090

C4 VTR 2.0
OH AC VE TE AlM ABS BCO AU ABG
CaMP RODA LT W, 2007

De R$ 58.900 • Por R$ 55.900

307 FELINE 2.0 AUTO.
AC VE TE ABS ABG ROSA
LTW,2005
De R$ 45.500 - Por R$ 40.990

CLIO AUTHENTIfiUE 1.6 5P
OH AC VE TE AD ABG
LT vv. 2005
De R$ 30.500 - Por R$ 28.500

STRASBOURG
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CONFIRA OUTRAS OPÇÕES EM 36,48 OU 60 MESES NO SEU DISTRIBUIDOR FORO.
- M tt· Automé

·

Ltd (47) 3274-2800
_ ore I U omoveis a RUaHenriqUePiaze�rJ!�;e�;��r;::����
Promoção "Festival Fiesta' {válida até lO!10/2oo8 OIr enquanto dUf<lrem os estoques}: Ford Resta Hatch 1.0 l Flex 2009 (cat FAA9) a partir de 11$28.90n,00 à vista. Ford Fiesta Sedan LO L Flex. 2009 (cat. SM9) a partirde
A$ 31 ,400,00 à vista. Ford EcoSport XLS 1.6L Rex 2009{cat ESA9) a partir de R$ 53.900,00 à vista. Valores pera pUrtura sólida e.frete incluso. In Taxa de 0,99% válida para Unha Fiesta e EcoSport com 50% de Entf<lda,
Saldo em 24 meses e Carência de 30 dias, na modalidade leasing. Custo Efetivo Total leEr} II partir de 1,34% am - 17,30%aa atravéll do Programa da ford Credit. Para este cálculo, foi consídel<ldo o valor financiado do
Ford Fiesta Hatch citada acima (valor à vista), com 50% de entrada, financiamenÍll na modalidade leasing em 24 meses com carência de 30 dias para pagamenlD da la parcela, inclusão de tarifas, taxas e impostos (ISS).
Condições e�pecjais para 36 meses com taxa de 1,43% a.m ---18,58% aa e Custo Efetivo Tota! {CET) a partir de 1,67% a.m - 22,05% a.a, 48 meses com taxa de 1,49% am c- 19,42% a.a e Custo Efetivo Total (CET) a partir de
1,68% a.m - 22,16% aa e 60 meses com taxa de 1,!i3% a.m - 19,99% aa e Custo EfetivoTotal (CET) a partir de 1,69% a.m - 22,26% aa considerando entl<lda de 50%, ffnanciamento na modalidade leasing, corn carência
da JO dias para o pagamento da 1" parcela. (2) Toda linha de automóveis epick·ups Ford (exceto os mOdelos Resta e EcoSport) com 10% de entrada, financiamento na modalidade leasing em 60 meses com carência de 120
dias para pagamento da la parcela, taxa de juros a partir dE 1,18% am - 23,59% aa através do Programa FordCredtt e Custo Efetivo Total{CET) a partir de 1,81% a.m. - 24,90% aa também através do mesmo Programa
Ford Credit. Para este cálculo, foi considef<ldo o valor linenciado do Ford Ka 2009 (cat. KBA9l a partir de R$ 26. 196,00 à vista com10% de entrada, financiamento na madalidade Leasing em 50 meses corn carência de 120
dias para pagamenl'O da I" parcela, inclusão de tarifas, taxas e impostos (ISS). Condição de Financiamento não cumulativa Não abrangem seguro, acessórios, documentação e serviços de despachante, manutenção ou

qualquer outro �efVÍÇo prestado pelo Oistribuidor. Sujeito à aprovação de crédito. Estas condições de financiamento podem oscilar dEfacordo com a região e o perfi! de crédilD do consumidor. Estas ofertas não abrangem es

velculos desfinados a locadoras, aUÍll-oscola, autarquias e órgãQs públicos, táxf. test-drive, transporte de passageiros ou qualquer outramodalidade de venda direm. Ford EcoSport vencedor da categoria Utilitários Esportivos
da edição "Qual Comprar - lOOS" da Revista Auto Esporte. publicação de nO 5 tSveiculada em Maio de 2008. Fotosmeramente ilustrativas. As informaçôes-e ofertas nesse anúncio substituem e invalidemo anúncio publicado
em 14/10/2003.

VIVA O NOVO
Ford Empresas: (11) 4174.3929
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AGORA EM
JARAGUÁ DO SUL
Jaraguá do Sul (47) 3275-1012

Blumenau (47) 3035-3766� leasinsle'� ACELER4 SUA VIDA

FLASH 150

Rua Epitácio Pessoa, 1355 - Centro - Jaraguá do Sui - SC

ANTES DE COMPRAR SEU CARRO NOVO...

CONSU E ..NOS
3370-3015

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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.�cfu>�
Av. PrefeitoWaldemar Grubba, 1311

Tel. 3370-0021

@!lllNuHtltíl
Rua Henrique Friedemann, 240

Tel. 3373-0000

A partir de 48x de

��I ÉASSIM
QUE EU VOU.

MO OS OK COM EMP ACAMENTO E CA ACE E GRÃ S

Joinville - se I Jaraguá do Sul .. se I São Bento do Sul - se
(47) 3455-5281 (47) 3370-1737 (47) 3633-5588

"� N EWMOTOS

Consulte a New Maios para outras condições. Oferta váltda para Super 100 08/09 com preço promocional a p'!rt1r
�: �,��4���: :�9�� !�a� :ng��ac1��%�.���������m�f����io�e���rgi��:o�ti!��'H�a�i�d6rd;
R$ 7.344,00 Plano de financiamento CDC Motos pelo Banco ttaú, para pessoa üsíca ou jurldlca sujeito a
aprovação de crédito, Te não índOsa. Incluldo no financiamento: CT de RS 350.00. Gravame de R$ 39,00. Não
incluído no financIamento: boleto bancário de AS 4.50 por parcela. Condiçao váhda somente para motos em

���;t�O�����::�d1(:lt�9��O���ro�;�����:ou;��Wc�; estoques. Imagens meramente ilustrativas A

CONTRATA VENDEDORES(AS)

Interessadas: enviar curlculun - uniaosHver@netuno.com.br
ou vir até nosso escritório (endereço no rodapél.

REQUISITOS
* Venda externa
* Experiência na área
* Boa aparência
• Atitude
* Vontade de crescer

Consórcio
U 1·0

Aqui seu sonho é real.

REMUNERAÇÃO
• Comissão (crescente)
• Fixo crescente (atingindo metas)
* INSS Autônomo
• Bonificação I Prêmios
* Material de trabalho I Cursos
* Fone para contato cf (clientes)

Grupoe�çit 30 Anos
PARA VEíCULOS e MOTOS

CRÉDITOS 68

MESES

22638

Pgto_ 1 a parcela
dia 11/11/2008

CRÉDITOS I 150 meses n 120 meses I
��
--

Em__
R$ 83.000,00
R$ 97.000,00

11111 . ,

R$ 144.00C,00
R$ 153.000,00
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47 3370.4800 I Av. PrefeitoWaldemar Grubba, 2120

HONDA www.qabivel.corn.br -ludo que Você Quer-
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Consórcio

....·v���·��o��s··(�S)·co� OU SEM EXPERIÊNCIAS
O CONSÓRCIO BREITKOPF ,EMPRESA COM MAIS OE 40 ANOS DE

EXPERIÊNCIAS NO MERCADO ,ESTÁ SELECIONANDO PROFISSIONAIS
PARA VENDAS DE ALTO NIVEL PARA JARAGUÁ DO SUL.

.

OFERECEMOS
GARANTIMOS REMUNERAÇÃO MINIMA
VALE - TRANSPORTE
VALE - REFEiÇÃO
OPORTUNIDADE DE CRESCIMENTO

INTERESADOS DEVERÃO INVIAR CURRICUlO PARA
GONSORCIO.JARAGUA@BREITKOPECOM.BR OU COMPARECER
Á RUA REINOlDO RAU,460 JARAGUÁDO SUL S/C MUNIDOS DE

DOCUMENTOS, ATÉ O DIA 26/10/08.

EXIGIMOS
2' GRAU COMPLETO OU CURSANDO
BOA COMUNICAÇÃO E AFINIDAOE
COM ATIVIDADES COMERCIAL

VISITE UMA DE NOSSAS FILIAIS

Filial Jaraguá do Sul
Av. Getúlio Vargas, 184 - Centro - Tel.: (47) 3275-6931 I (47) 3275-6932

-II
Finasa
www.finasa.com.br
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2007, Automático, Cinza, Gasolina,
28.440 Km, Ar-condicionado,
Direção Hidráulica. Vidros, Travas e

"

Espelhos Elétricos, Alarme,
Desembaçador Traseiro, Freios ABS,
Air Bag II, Pilato Automático, Rodas
de Liga-leve, Cd Player cl
Disqueteira pI 6 CD's e Controle no

Volante, Faróis de Neblina.

2006, Prata, Gasolina, 13.590 Km, Ar-condicionado,
Direção hidráulica, Vidros, Travas e Espelhos
Elétricos, Alarme, Limpador e Desembaçador
Traseiro, Rodas de Liga-leve, Cd Player Mp3, Freios
Abs, Air Bag II, Faróis de Neblina.

Mauro
5e-k��M>�

Venha buscar seu carro na Mauro Veículos, e
contemple o ano novo com automóvel novo.
Confiança, credibilidade e garantia a toda prova.

veículos

020 custom s 1997 brancà diesel completa R$ 36.000,00
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QUEMDISSE
NÃO É POSSIVEl'

• 2006, completa.

'2006, cor prata, completo, bancos de
couro, câmbio automático e teto solar. '2003, completo.'2004, cor branca, completo.

• 2008, completo .• 2006, completo. ·2003, completo.'2008, cor branca, bancos de couro,
teto solar, completo.'2008. cor preta, 49 500.00Okm, completo, •

emplacamento grátis.

ItMIS REAUZANDO _HOI
aM sm_çA [lIm.UMIE

'Modelo 2009, cor preta, 39.50000
ar condicíorado, direção hidráulica.

Rua João Theodoro Ribeiro, 658 I Ilha da Figueira I Jaraguá do Sul I se

remdobro??

I

SO'
Hoje

Prisma .4Joy�2Q19

C ndições especiais para
frotlstas e produtores rurais

Cam mais
econômico da frota *
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www.liberle.com.br
TROCO NA TROCA

ITAJAí ·.1(.47) 3341-3341
JOINVILLE

(47) 3145-3145
JARAGUÁ DO SUL

(47) 3274-0000
Liberte BLUMENAU

(47) 3144-3144

rr txprt�Si(.lfl1.e 16V �+Ftf.x 4P. básico. com oinurra sólida.Crédito, Fioanciam;;Jn!n e. lfl"rosthllfmta Heauu do êrasu và!idin!ura rnã!áHCéi !lão m!!hJ50S para todos os './
..

.

do �ln 24 lJ!ff�
..
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Financia .. Compra .. Vende .. Troca

(47) 3273 ..6600/9973-8966
Rua Exp. Antônio Carlos Ferreira,
920 - N. Brasília - Jaraguá do Sul

GSXR 750 Srad -

1998 -

R$ 24000,00
Á vista

Astra Sedan GLS
2.0 - 1999 - AR
AO DH VE TE AL
FN RLL GNV
R$24000,OO Á vista

�-----------------------I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Fone: (47) 3055-3400

Financiamos: I
* Carros Caminhôes à partir de 1976 I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

r Correspondente Bancário: I
� Rua Reinaldo Rau, 60 - Sala 02 « Centro

I BancoQaycoval � BANCOPAVUSTA Market Place - Jaraguá do Sul- se I
._----�------------------

Refinanciamos:
* Carros a partir de 1990
* Carros a partir de 19aO

Sycred
Financiamento para veículos:
* A partir de 1997 até 60x
* A partir de 1994 até 48x

FINANCIAMENTOS

Créditos
R$10míl
R$20mil
R$70mil
R$100mil
R$150mil
R$190mil

Parcelas
R$ 89,00
R$ 180,00
R$ 625,00
R$ 892,00
R$1.071,OO
R$1.650,OO

Venha conferir nossos seruiços!
(047) 3376-0251

.

Rua Ângelo Rubirii, 900
Barra do Rio Cerro - Jaragua do Sul - SC

Fones: (47) 3222-2853/9980-1928
www.realconsorcios.com.br
sac@realconsorcios.eom.br

Fale online
gibacont@hotrnaiJ.com

3275-6336 I 3276-0927
Blumencor.veiculos@hotmoil.com

Ruo Angelo Rubini nO 815 • Barro do RIo Cerro

ASSINE E
ANUNCIE!

Vende-se fiai
Strada Cabinel
Estendida, 1.5,

2000.
R$ 20,500,00
Tr: 9927-8182
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COMPLETA LINHA DE ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS:"
AIê:�rmes, Travas, Vidros, Xenon, Rack, Calha de Chuva, Santo Antônio, Capota Marítima, Estribo,

Pára-choque, Rodas, Calotas, Caixas THULE, Engates Carreta, Carretas para moto, jet-ski e barcos, etc.

Aceitamos cartões:

I�I
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. O CORREIO DO POVO IESABADO, 18 DE OUTUBRO DE 200ã

I

r

www.autoelite.com.br Grupo Auto Elite 40 anos de credibilidade. 'Q�t� f51l",1ij 4732746000
Caraguá Auto Elite
Uma relação de confiança.

CROSSFOX1 6 VHT (Sz1'ÔG4)4 PORTAS, TO!<l! Flex, MY08f09,�pr0ÇOplomocion&1 à ostaa p"rtirde RS48 690,00 nutirnmei$eornootrad,lOO 50%novrno(1je R$24,345,OO .. 24 pro!.!/)Çoos mcnsars de RS 1.209.24. TaxadBjEll'O$dilO.99%a.m I) 12,55% e.a .. foml dao�ç.Ao; R$ 53,:;00.76.C!:Tmm:.lmopflfa as!,J

op8rn.çãode 18,95% e.e. FOX !.OVHT (5Z11R$).4 PORTAS, Ioinl flm:MY 08/09, udiçào 2. comprcco pramocion1Jlóv;st.3 11 partireG RS32.:.mO,OOoof.nn%!lIdo com tmlrada!lo R$ 16. l45.0íl (50%)'" 24 p.esteçôcs mCfl�ills del R$B22.47 TalCil dejlJfOScoO,!i9a.m. II 12,55% lUI. TQIal da O�lIfaçAo: RS35.8}4,3J, CEill1á�f'lI(I
p�tIH,Ma occ-eçãc de 22,06% &,8. SPACE'FOX 1.6 (&62041. 4 PORTAS, lobi flo,;. MY C1S1OO. com preço pf1:lmodonir! a vista a pmtirdeR$45_900,OOo(! 1ir.anciaóo comeraraoe (10: RS 2Z 995,00 (5;)%) + 24 pre�tllÇÔCl"'mefll>1liS dt! RS 1 ,143,!l1, Tax1) dO,;'-'f{lSÓO {I,Illi% aan. e 12.55 an. rõt9! da opemçlla:RS 5OA5O,35, eET,
maximo pElra C,,!J cccraçãc do19.1 n�', NoVfJs: gfêU" I?VA "'omplacame<lto,ACf'A'ccssBo daqtt�lqucr pc/oor:turn !ladc!>t.Ol'lIO substitui automalk:am"'nt'� 11 On;'C(;1I des brindes; fiesta 61lUnçli'} Usados:yrMs trafls�arê(,dl\ "Blka. N<>g()c,flç:tlad� usados eo-n rroca Fínam:lll!llonto aeocc Vall(swaçart Tr..m deO,9\)Qlf(;1llo K(!Illbl,
%'lo-GoI,Yllyega, Go:fe TC:lUareg,Go1i;!.Sfh'é!roe Para!ieo-m planocom6D%dGf:inuõldaesaldoer.112 mQsesco.'11tllxed$O,2.0%a,m.Cr�itos(!je:lo âaprovaçAo® Bar.ceVoiSwagQI'I, Prolr.oç:ioVÓ:klaalé 1811012ilOB,
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ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL

EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL N° 155/2008

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E HABITAÇÃO

RETIFICAÇÃO
O Município de Jaraguá do Sul, através do Secretário de Admin

istração, torna público para conhecimento dos interessados na licitação
por Pregão Presencial acima, que por equívoco de digitação na formula

ção do Extrato do Edital, está retificando a descrição do objeto çomo segue:
Aquisição de 49.000 litros de óleo diesel e 12.600 litros de gasolina co

mum, para fornecimento até 31/12/2008. AAdministração mantém a mesma

data de entrega e abertura dos Envelopes n.? 01 - Proposta Comercial e
02 - Documentos de Habilitação, a saber: DATA, HORA e LOCAL PARA
ENTREGA dos ENVELOPES: Até as 09:00 horas do dia 31/10/2008, no

'endereço abaixo, na Coordenadoria de Licitações e Contratos. �REDEN
CIAMENTO e ABERTURA DOS ENVELOPES: Às 09:15 horas do mesmo

dia, no endereço abaixo, na Coordenadoria de Licitações e Contratos.

Jaraguá do Sul (SC), 17 de outubro de 2008.

CELSO ORLANDO PIRMANN - Secretário de Administração

VITRINE-�------\�--�--

APRESENTAÇÃO ESPECIAL
A Scar (Sociedade .Cultura Artística) promove apresentação especial dos

professores e alunos do projeto Música para Todos no domingo, às 19h, no
Pequeno Teatro do Centro Cultural. Os ingressos devem ser ódquiridos na

secretaria da Scar no valor de 8$ 12 e R$ 6 para estudantes, maiores de 60
ano� e alunos do projeto.lnformações lrelo telefone (47) 3275c2477: 9;pro
grama inclui músicas de Pixinguinha, Ernesto Nazareth, Tqm Jobim, MiltoQ:
Nascimento, Gilberto Gil e Marisa Monte, entre outros compositores.

.

COMUNICADO DE EXTRAVIO
� Foram extraviados todos documentos fiscais - Nota Fiscal de Serviços, série

ISS, n° 250 a 500, sendo de 274 a 500 não utilizados, da empresa LHM Re

presentações Comerciais Ltda. CNPJ 82.131.772/0001-27.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL

ED I TAL
PREGÃO PRESENCIAL N° 156/2008

SECRETARIA DE OBRAS PÚBL.ICAS E HABITAÇÃO
Tipo: Menor preço POR ITEM

OBJETO: Aquisição de saibro (macadame) em conformidade com o

Anexo II - Especificação do material e quantidade, em conformidade com oAnexo
VII - Minuta de Contrato. REGIMENTO: Lei Federal1 0.520/2002, de 17 de julho de
2002 e Decreto Municipal nO 4.698/2002, de 03 de outubro de 2002, DATA, HORAe
LOCAL PARA ENTREGA dos ENVELOPES: Até às 09:30 horas do dia 31 de out
ubro de 2008, na Coordenadoria de Protocolo da Prefeitura Municipal de Jaraguá
do Sul.. sita na Rua Walter Marquardt n° 1.111, bairro: Barra do Rio Molha. O CRE
DENCIAMENTO e abertura dos envelopes serão as 10:00hs do dia 31 de outubro
de 2008, na sala de reuniões da Coordenadoria de Licitações e Contratos. VALOR
ESTIMADO DAAQUISIÇÃO: R$ 150.001,20 (cento e cinqüenta mil, um real e vinte

centavos), sendo: R$ 4,30(quatro reais e trinta centavos) por m3• INFORMAÇÕES:
A íntegra do Edital e esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte endereço:
Rua Walter Marquardt nO 1.111, bairro: Barra do Rio Molha, município de Jaraguá
do Sul-5C, ou via Intemetno endereço www.jaraguadosul.sc.gov.br.

Jaraguá do Sul (SC), 16 de outubro de 2008.
CELSO ORLANDO PIRMANN - Secretário de Administração

Projeto da Pscicodinâmica da Escolha Profissional
realizado com o Ensino Médio do Marista

A escolha do jovem por uma

profissão nem sempre é tarefa

fácil, existem a disposição um

universo de cursos e

especializações que surgem
constantemente. A tecnologia
está presente em todas as

áreas, e o fascínio por conhecer
coisas novas toma conta. Além

disso, o momento da escolha
vocacional e profissional
coincide com a fase do

desenvolvimento na qual o

jovem está se descobrindo
novamente. É quando o jovem
está definindo sua identidade:

quem ele quer ser e quem não

querser.

Norteado por este princípio, o
Colégio Marista São Luís,
tem como um dosProjetos do
Ensino Médio à orientação
vocacional e profissional que
desenvolve exercícios

vocacionais, palestras com

profissionais,divulgação das

universidades, entrevista com

psicóloga, mural, espaço
universitário na Biblioteca do

C o I é g i o 'e v i sit a s a

universidades. Acredita-se que
facilitar a escolha ao

adolescente significa auxiliá-lo

a pensar, assessorando o

processo para que as

dificuldades de cada um

INSCRiÇÕES

Pós-graduações
na Unerj

o Centro Universitário de Jaraguá
do Sul (Unerj) abriu ontem mais duas

pós-graduações. A aula inaugural dos
cursos de Contabilidade gerencial e

.cenirolndortc, e de Projetoe análise de
máquinas elétricas giranfes aconteceu
no auditório do Instituição. Dentre as

ofertas de especialização, o curso de
pós-graduação em paisagismo ainda
mantém vaga. Informoções pelos tele
fones 3275-8233, 3275-8226 e 3275-
8219, ou através do e-mail pos@
unerj.br e no site www.unerj.br.

UDESC

Processo seletivo

para o mestrado
As inscrições para o processo sele

tivo do curso de mestrado em Ciências
e Engenharia dos Materiais paro o pri
meiro semestre de 2009 estão abertas
até o dia 2 de dezembro, das 8h às 11 h
e das 13h às 16h, de segunda a sexta
feira, na Udesc, em Joinville. O pro
cesso seletivo ocorre em duas etapas:
a prova escrita (60% da avaliação do
candidato) e a provo oral e entrevisto
(40%). Mais informações no site www.

joinville.,_udesc.br ou pelo telefone
40097914.

LOTERIA

CONCURSO N° 367

�12�13,�15�11
18 � 20-

CONCURSO N° 1966

'PartiCipaÇà
onoPlaneta

<::. C O !.. É G I O PUc

51]Ü(\v_ �ARIST!-\
'€Võ\13f S A O lUI S

possam ser formuladas e

trabalhadas, sendo. que o

desenvolvimento do processo'
dependerá do grupo e dele

mesmo, já que cada jovem
apresenta características

específicas.
Cada turma do Ensino Médio

realiza visitas a universidades e

participa de eventos que
estimulam o conhecimento

pelos mais variados cursos. Em
2008 os 1°s anos participaram
do Planeta PUC em Curitiba, os
2°s anos do Interação FURB e

do UNERJ Mix' e o 3° ano

realizou visitas a Universidades

Federais como a UFSC e

UFPR,a PUC PR, UNIVALI e

UDESC.
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Ajadefi fica com dinheiro arrecadado no estacionamento dos hospitais, deficientes trabalham no local

VOCÊ ACHA ABUSIVA A COBRANÇA
DE ESTACIONAMENTO NOS HOSPITAIS?

"Eu sou de São Paulo, onde
tudo é cobrado. Na minha

opinião, o abuso não é a

cobrança, mas o valor e a

periodicidade".
FERNANDO CREDIDIO, 50 anos,

professor

"Não acho abuso porque o

estacionamento é um lugar
seguro para os carros".

ANTÔNIO DE MATOS, 38 anos,
mestre de obras

"A porte dos deficientes eu

concordo. Mas a pessoa que
entra no hospital é porque
está com problema. Acho uma

crueldade a cobrança".
JORGE CORREA, 47 anos,

aposentado

"Sim. Eu estou quase todos os

dias no hospital. O valor que
pago é pesado. Tem dia que
fico quatro, cinco horas".

JAIR FRANIER, 37 anos,

estampador

"�ão, porque o hospital é
particular não é o órgão

"

público. Não acho o valor
cobrado abusivo".

CRISTIANO ABELARDO GOMES,
33 anos, técnico de radiologia

"Eu concordo com a cobrança.
Porque o dinheiro"vai para a

entidade. É viável".
BENEDITO DALVINO ALVEI, 48
anos, soldador

O CORREIO DO POVO rnSABADO. 18 DE OUTUBRO DE 2008

AJUDA X ABUSO

RS 1
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_ RS 3
RS 4
RS 5
RS 6
RS 7
RS 8
RS 9
RS 10

Hospital vai
analisar casos

• •

especiais
Valor cobrado nos hospitais
pesa no bolso dos pacientes

Não por gosto, mas por ne- do o presidente da associação
cessidade. Muitas pessoas, Valdecir Titan, R$ 12 mil são
como o estampador Jair Fran- arrecadados por mês. O valor
zer, 37 anos, buscam atendi- paga o salário de R$ 400 para
menta médico nos hospitais os funcionários e o auxílio aos

de Jaraguá do Sul. Quase todos deficientes associados, além de
osdías ele fica cerca de cinco outras despesas.
horas no São José por causa do De acordo com Osmarino
problema de saúde do filho. E de Oliveira, 40 anos, e Juliane
isso lhe custa aproxímadamen- Strock, 28 anos, que trabalham
te R$ 25 por semana somente na guarita do estacionamento

para utilizar o estacionamento do São José, esse foi o prime i
da entidade. "O valor que pago ro emprege para deficientes
é pesado", conta Jair. físicos na cidade. Eles dizem

Conforme o administrador que o serviço é única mane i
do hospital, Vilson Santin, o ra de sustentar suas famílias
estacionamento é cobrado para e defendem a cobrançaAqui
manter a estrutura do espaço é mais barato do que nos ou

e ajudar a Ajadefi (Associação, tros lugares. Em Jaraguá tem

Jaraguaense dos Deficientes que cobrar porque tem muito
Físicos). "Em outros lugares as carro e o único jeito de educar
pessoas têm que se virar para o motorista é cobrando. E isso
estacionar e deixar o carro na, não acontece só no hospital"
rua", justifica Santin. enfatiza o funcionário da Aja-

Porém, o admínistrador defi, Oliveira.
-

concorda que o valor pago pe
los pacientes pesa no bolso,
ainda mais nos casos como
o do estampador Jair. E para
amenizar a dificuldade dessas
pessoas, Santin prometeu um

valor diferenciado aos que vão
ao hospital com freqüência.

Há dez anos a Ajadefi é res
ponsável pela administração do
estacionamento dos hospitais
da cidade. O dinheiro arreca

dado' fica com a associação, que
paga um aluguel mensal aos

hospitais pelo espaço. Segun-

.,

DAIANA CONSTANTINO

TABELA DE PREÇO
Até 1 hora
Até 2 horas
Até3 horas
Até 4 horas
Até 5 horas
Até 6 horas
Até 7 horas
Até 8 horas
Até 9 horas
Até 10 horas

Ajadef.' letá mu�ânçâs
O presidente d� Ajadefi, Valde- $+ "Todo mês'buscamos patrocínio dos

cirTiton, adiantou Q reportagem tio empresas" porqye nossa dificuldade
jornal O Correio do Povo que em bre- � grande",,,afirma Titan. Ao todo são
ve o estatuto d(l associação sofrerá 450 deficientes físitos associados e

mudanças, que vai possibilitar o que recebem ampere da associação
recebimento de recursos dos gover- com medicação, muretas, cadeira de
nos municipal, estadual e federal. rodos e outros.

)
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I

.�
1
I

l
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



I

f

� O CORREIO no POVO
I.L!.I SABADO,18 DE OUTUBRO DE 2008 SOCIAL-------------,

BOM DIA!
Caros amigos leitores. Todos nós gostamos de belas palavras. Não é? Porém,
poucos de nós as transformam em atos. Então o que vocês estão esperando? Hoje .

é sábado, o dia perfeito para fazer essa transformação. Vamos em frente.

, Só tem o direito
• de criticor aquele
que pretende ojudor."
ABRAHAM LINCOLN

·OLHASÓ
Essa é boa. Descobriram na Escócia uma

virgem de 105 anos. Dona Clara Mead
more, que se orgulha de ter cabelos e

todos os dentes, disse' que nunca teve

tempo para conjugar o verbo transar.
Não ria isso não é gozado. Enquanto isso,
um jornalista italiano ofereceu 500 mil
euros para tirar a virgindade-.de uma

ex-BBB (em qualquer lugar do mundo
ex-participantes do Big Brother fazem de
tudo para esticar os 15 minutos de fama).
Silicone, nada. A virgindade é que anda
com a bola toda na imprensa.

I \
: 1

f i
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I I

LI NUM JORNAL
Um estudo' publicado esta semana,

pela Universidade de los Angeles na

Califórnia, afirma que usar internet
com freqüência beneficia a memória.
Segundo os pesquisadores, os adultos
são os principais beneficiados, já que
as páginas da web mudam a toda hora
e exigem o uso do raciocínio lógico.

I

t
I
i
I
I

TRÊSANOS
Hoje à noite acontece a festa de Três'
Anos de sucesso da Moinho Disco.
Os renomados DJs Chris Kessler e

Paulinho Boghosian; além do nosso

competente DJ Igor Lima, vão marcar
presença no evento.

A LEITORA DO DIA
A leitora do dia é Daniele Rodrigues,
do CCM. Ela lê esta coluna todos os

dia para ficar hiper antenada nas

melhores novidades. Valeu querida, e

obrigado pelas palavras de carinho.

DE BEM COM A VIDA
Com a responsabilidade de carregar o
rótulo de amiga de todos, a empresá
ria em ascensão Carla Soares Demathe,
que nesta época do ano tem compro
missos até o dia da virada, encontrou
um remédio para espantar o cansaço
e estresse: pedalar sua bike. O trajeto
é de seu prédio, no centro de Jaraguá,
até o trevo que dá acesso a Schroeder.
A bike, aliás, não é nenhuma Bras
temp. Eva a comprou numa daquelas
lojas de populares, por uma ninharia.
A grife: sabe quem é? Ela!

RENATO
Na segunda-feira (20), o empresário
boa praça Renato Koslowski, da Me
nina Linda, certamente será o aniver
sariante mais homenageado do dia.
Parabéns irmão!

DARLING
A empresária Deni Fachini é uma una

nimidade. Todo mundo, principalmen
te aqueles ligados à alegria, carros

e outros, adoram tê-Ia por perto. Foi
exatamente assim, quinta-feira à noi
te, quando ela abriu a bela casa para
mais um festa de aniversário, com

conversa leve e para lá de divertida.

Uma linda mulher: hoje Priscila Nazário, certamente,
será a aniversariante mais festejada

O meu amigo e

chargista gqui
do O Correio,
Fernando
Bastos, trocou
idade no dia
14. Hoje é a

vez da sua

amado Daniele.
Parabéns ao

casal

TE CONTEI!
• Neste domingo, às 14 horas,

I!t
o projeto "Caminhos da Música" ,

léva a Orqu�stra Filarmônica de

�araguá do sur ao Museu da Weg,
apresentando "Pedro e o Lobo".
E o que é melhor, a entrada é
franca. Imperdível! *'

1;. Uoje à noite, no Armazém do

Grobba, acontece � 10 Festa do
Halloween: 'A noite é prompvida
e embalada pelos DJs Nene Wolf"
Paulito e Marcelo Luiz. Pr,esenço
do Vàdinho Wamp para animar a
neitada.

• O Corol do Centro de Cultura
Alemã realiza o seu "2° Grandioso

w Concerto" no dia 8, no Grande
teatro da Scar e no dia 11 de

novembro, em São Bento do Sul.

Ingresso's com os maravilhosos e

.competêntes integrantes do corol
e na bilheteria da Scar.'

II G'meu abraço de hgje cheio
de energias positivas vaj para
min�a querida amiga, a sempre
boriitona, líri� Bago, da Matrix
Vídêú Locadpra. Ela também tê a

coluna todos os dias. Uris, valeu a

frase enviada.

• Nó próxima terça-feiry, o.meu
amigoi o emprE1s�rio Nei lember-'

di, mais conhecido entre os "bo

lelrãs", como�'chut9dlÍr", pilota o I
.

fpgõo e preparo. deiiciosos frutos
do mar, paro a rapeize do Futebolfu

Society, ]0 DMsõo.

Aos que falam de nó�, pelas
costas, obrigado!
É sinal de que estamos,na frente.
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Por JéSsica Ehmke Kraetzer
recepcaO@Qc1lrreiodopovo.com.br

, Para serem publicadas nessa coluna, as fotos devem ser enviadas para recepcao@ocorreiodopovo.com.br. É obrigatório o envio em alta res'!lução.

Trocam alianças hoje o casal Jean tar�os Fuck e Sabrina Marghotti, o
..

cerimônia será realizado no Igreja Nosso Senhora do Rosário, os 11 h.

Trocaram alianças dia 20/9, o casal Gilvani e Débora, a cerimônia
aconteceu na Capela Nosso Senhora de Fátima. Felicidades!

Parabéns e Felicidades ao casal Fabiane e Denis,
que dia 11, comemoram dois anos de casados.

Aconteceu dia 27/9, o casamento de Patricia Medina Fugel
e Jean-C&rlo� Motta, no Igreja do Molha,o casal recebeu os convidados

. .

.') em grande estilo no sociedade Vieirense. Felicidades!

Ná foto funcionários da-educação de Corupá, que participarillll .

do jantar de confraternização, no restaurante Tureck Garten:

Parabéns para RejaneWulf, que hoje
completo mais um ano de vida. Quem
desejo felicidades é a sua mãe. "Que .

.

Deus o ilumine sempre".

A famma e amigos desejam muitas
Jelicidades para Brenda B. Mohr,

que diu 23/9 comemorou idade nova.

,
Na foto os ainigos Heraldo de Curitiba, Ro' e Janice,
curtindo o inauguração do London Pub dia 14.·

Os amigos parabenizam Gizele e

Natanael que completaram 18
anosdia 23/9 e 25/9. Desejam

. fêlicidades, e o duplo agradece à
todos pelo carinho.

Parabéns para LeOnardo Andrzejewski
(E) que completou 20 anos ,dia 11.

.

Os pais Aldo e Silvério e suo

namorado Deise desejam felicidades.
.

Completou ontem 86 anos, Emma
Vogel Bartel. Todos os seus familiares
desejam muitas felicidades e saúde.

.

.

I
e;

1A ,filho Geovana e amigos
parabenizam Edith Ittner, de Corupá,

pelo aniversário nó dia 18/9.
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LUIZMARI�CONSULTOR
A Europa redescobre o Brasil

E PALESTRANTE

Com a volatilidade dos mercados financeiros in
ternacionais e a revalorização da chamada "econo
mia real", a que realmente produz, gera emprego e

renda, a Europa começa a redescobrir o Brasil e seu
enorme potencial econômico. Só a população bra
sileira na faixa etária de maior consumo, entre 25 e

59 anos, é equivalente à população da Alemanha. As
pessoas que ganham mais de cinco salários míni
mos somam mais que a população inteira de Por

tugal. E o que mais impressiona esses mercados,
já maduros, é que o mercado brasileiro ainda tem
muito a crescer, a partir do aumento da renda das
classes menos privilegiadas. Assim, enquanto a Eu

ropa vive do seu passado, o futuro, dizem eles, está
no Brasil, e é para cá que desejam vir, os modernos

nossa posição geográfica estratégica que diminui os

custos. de logística, seja pela nossa capacidade de

produzir com qualidade. Nosso mercado interno é
um dos maiores do mundo. Temos energia, alimen
tos e tecnologia. Tudo para vencer, é o que afirmam
os europeus.

Na prática, nós brasileiros, temos que fazer nossa
parte: trabalhar com honestidade, comprometimen
to, atenção aos detalhes, cuidar da qualidade, cuidar
de nosso meio ambiente, poupar. Enfim, teremos que
ser a cada dia mais sérios e preparados para assumir:
o papel que o mundo espera e deseja que assuma-

mos. A hora é agora!
.

europeus, como fizeram em 1500.
Escrevo esta mensagem em Portugal, onde estou

a trabalho e para o lançamento de um novo livro em

terras lusitanas. Não há brasileiro que não se veja
impressionado com o interesse europeu pelo nos

so mercado, nosso povo e nossa tradição de abrigar
imigrantes e fazer dessa nossa terra um país pluriét
níco e empreendedor.

No Brasil, o futuro é maior que o passado e se

fizermos a lição de casa de maneira diligente e certa
teremos anos de grande prosperidade e muitos in
vestimentos internacionais, gerando emprego e ten

da para nossa população. O Brasil tem tudo para se

tornar uma das maiores plataformas de exportação
de produtos manufaturados para a Europa, seja pela

INDICADORES CÂMBIO

Pense nisso. Sucesso!

___________-------11 íNDlêE'
10

!IBOVESPÂ
COOPERATl-VISMO

¥ARIAQÁO
-O,12�, w

MOEDA.
Dólar comercial (R$)
Euro (em US$)

COMPRA
2,114
1,341

VENDA
2,116
1,341

VARIAÇÁO,___ _

-2,04%
-0,55%

Produção de carnes sofre queda
Previsão do presidente da Oeese, Marcos Zordan é para o próximo ano

-

"

A avalanche das bolsas de
valores e o sobe-desce do-dó
lar reflete no setor cooperatí
vista catarinense. A previsão é
de queda na produção agroin
dustrial do Estado em 2009.

Segundo o presidente da Or

ganização das Cooperativas
do Estado de Santa Catarina

(Ocesc), Marcos Antônio Zor

dan, "as cooperativas já estão

pensando em uma freada forte
em termos de investimentos

para 2009. Todos devem olhar

para dentro e aproveitar a cri
se arrumar a casa", ensina o

dirigente, que participou do
70 Encontro Estadual de Mu
lheres Cooperativistas, em

Florianópolis.
'Zordan adianta que os últi

mos dois meses de 2008 serão
os últimos capítulos do cená
rio sensível para as cooperati-'
vas catarinenses. O presidente
da Ocesc projeta que as vendas
de alimentos por conta das fes
tas de final de ano serão boas

para os negócios, mas que a

transição de episódio mais ten- .

so da crise será uma conseqü
ência inevitável.

"Nós devemos passar essa

fase final de ano praticamente
normal, com relação ao con

sumo. Uma coisa que de cer-

ta forma ajuda é a questão do

governo diminuir. a condição
financiamento, que é cortar

alguns financiamento e au

mentar juros em outros, e com
isso sobra, teoricamente, um
dinheiro para consumo. E esse

consumo maior será em ali
mentação", acredita Zordan.

Para Zordan, será evidente
a diminuição do consumo de
carnes, o que atinge um dos
carros-chefe do cooperativis
mo. As cooperativas agrope
cuárias responderam por 65%
do movimento econômico,
com faturamento de R$ 5,98
bilhões. O ponto de quebra, é
creditado ao custo de produ
ção do milho e de soja, que em
2009 deverá ser incrementado

pela elevação de preços dos
insumos, alguns importados,
como os adubos. Ainda pesa
na conta das cooperativas o

fato de que não elas não es

peram comercializar produtos
por um valor maior, devido ao

aperto do mercado.

NÚMEROS E VALORES
O número de cooperativas

em Santa Catarina é de 256.

Os ramos são agropecuário,
consumo, crédito, educacio
nal, especial, habitacional,

infra-estrutura, mineral, pro
dução, saúde, trabalho e trans

porte. Os sócios e cooperados
correspondem a mais de 1/3
da população, igual a 776.749

famílias associadas. Com rela-
,

ção ao movimento econômico,
as cooperativas catarinenses
faturaram R$ 9,1 bilhões em

2007, montante 20,15% supe
rior ao exercício anterior.

Zordan afirma que
as cooperativas

catarinenses vão frear
os investimentos

em2009

A Menegotti Indústrias Metalúrgicas
Comemora 15 anos de CCQ!

, .

o CCQMenegotti comemorou neste dia 14 de outubro de 2008, 15
anos de história, O ceQ é uma ferramenta de gestão que foca a

melhoria dos processos, produtos, condições do ambiente de
trabalho e principalrnente > propicia o crescimento e

desenvolvimento dos colaboradores através do trabalho ern grupo.
Ele integra o modelo de Gestão Partlclpativa adotado 'pela empresa
que é uma das bases sólidas da admlnístração da organização,

Este dia foi marcado por uma comemoração especial nas
instalações da empresa entre as pessoas envolvidas, onde foi.
revivido hans momentos que celebraram comemorações e

conquistas de pessoas que se comprometeram e comprometem-se
com a empresa e com o programa todos os dias.

it. Menegotti Indústrias metalúrgicas agradece
a todos os envolvidos!

Jal'agué) do sul, 17 de Outubro de 2008.
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Candidatos participam de' debate
Paes e Gabeira admitem ter fumado maconha e também falam sobre Lula
RIO DE JANEIRO

OS candidatos a prefeito
do Rio de Janeiro, Eduar
do Paes (PMDB) e Fernando
Gabeira (PV), adniitiram já
ter fumado maconha no pas
sado. As declarações foram
feitas em debate promovido
pelo jornal Folha de S.Paulo,
na quinta-feira.

"Fumei, traguei e não gos
tei", disse o peemedebista, rin
do. "Vi pessoas próximas amim
se perderem na droga. A origem
dessa violência toda é a disputa
pelo ponto de venda de drogas.
A apologia é um mal".

Gabeira discorreu sobre as

políticas para drogas execu

tadas por vários países, como
a de legalização na Holanda e

na Inglaterra e a de repressão
nos Estados Unidos. E disse
ser considerado "uma referên-

cia" nesse debate.
Questionado pelo motivo

de ter defendido, no passa
do, a legalização das' drogas
e, hoje, a não criminalização
do usuário, Gabeira justificou
ter colocado em discussão

problemas para o futuro: "No

passado, minhas candidaturas
eram propagandísticas".

Gabeira contou ter parado
de fumar maconha para não fe
rir a legislação. "Não é razoável
eu fumar maconha no Brasil".

LULA
Durante sua atuação como

deputado federal de oposi
ção, Paes chegou a: classificar
o presidente Luiz Inácio Lula
da Silva de "demagogo", "au
toritário", "populista" e "psi
cótico". Depois de sair do PT e

voltar ao PV; Gabeira afirmou,

Pro�urador deve responder
sobre nepotismo até terça

O procurador-geral da Re

pública, Antônio Fernando de
Souza, deve entregar até ter

ça-feira (21) um parecer sobre
a decisão do Senado de não
demitir' parentes que tenham
sido contratados antes dapos
se do parlamentar com quem
têm laços de consagüinidade.
A informação é do presidente
da Casa, Garibaldi Alves Filho
(PDMDB-RN), que ontem con

versou, por telefone, com An
tônio Fernando.

Salvo esses casos que ainda
estão pendentes de uma deci
são do procurador, a determi

nação de Garibaldi é que se

cumpra a Súmula Vinculante
do Supremo Tribunal Federal
(STF) que proíbe o nepotismo
no Legislativo, Executivo e Ju
diciário.
Adecisão da Mesa Diretora

não foi revista e, por isso, terá
que ser obedecida até que o pro
curador esclareça devidamente
a consulta feita, afirmou.

no auge do caso do mensalâo,
que Lula sabia do esquema de
corrupção e não tinha condi
ções de completar o mandato.
.

Hoje, Paes explica que se exce

deu no debate político e enfatiza
sua boa relação com o presíden
te. Coligado ao PSDB, Gabeira
diz que não mudou de posição
sobre o que disse, mas também

garante ter uma relação "civiliza
da e republicana" com Lula.

Gabeira lembrou ter apoia
do Lula nos anos 1989, 1994,
1998 e 2002 (quando saiu do
PV e ingressou no PT}, mas
afirma não se arrepender do
que disse em 2005, durante
o caso do mensalão. "Eu não

. mudo minhas posições. O que
eu disse naquele momento, eu
diria de novo. Mas não posso
negar meu passado de luta
com o presidente Lula". Gabeira disse que não dá poro esquecer história de luto 00 lodo de Lula

Torso lamenta morte de tenente-coronel
Diretor do Bangu 3 foi .assassinado.rnais de 60 tiros foram disparados

O ministro da Justiça, Tarso
Genro, classificou de ousadia e

barbárie o assassinato do diretor
do presídio de Bangu 3, tenente
coronel José Roberto Lourenço
do Amaral, morto na manhã de
quarta-feira. "Isso demonstra o

grau de violência e de cinismo a

que chegou o crime organizado.
no Rio de Janeiro. Esse crime é

típico de quadrilha organizada,
que deve ser duramente com

batido pelas autoridades, com

inteligência e ação policial".
O ministro colocou disposi

ção do governo estadual a Po
lícia Federal (PF) e disse que o

crime foi um desafio duríssimo
ao Estado, uma ofensa à cidada- .

nia e um sinal de barbárie.
Sobre política, o ministro

frisou que não haverá qualquer
tipo de discriminação do gover
no federal ao Rio, se o vencedor
das eleições for Fernando Ga
beira, que concorre com Edu
ardo Paes tEMDB), apoiado ofi
cialmente pelo presidente Luiz
Inácio Lula' da Silva."Ganhe
quem ganhar aqui no' ilia de

o- Janeiro, tendo um comporta
� menta republicano de trabalho
15 administrativo,

.

ninguém vai
ser discriminado".Garibaldi tento evitar desgoste com dific,vldade de acabar com nepotismo

Ministro do Justiça afirmou que crime foi um duro golpe no Estado

por· lIderai
Sobr a po;;ibilidade de

bavido, vazamelftoma �risão::do Q;ú�
blicitário Marcos 1yalério, ocorrida
no último dia 1 a, em �elo Horizon"
te, furso disse que o tete deve ser

investigado: "A Polícia federal não
tem nenhum tipo de reserva para

"atuÜf sobre sr mêsma. Nós loca
liz.,.amos, event�almente, pessoas

<.,' "'�;:. ; .0:: ;'8<."

que têm comportamento 'marginllLe
ilegal e vazadores, que sãe punidos
e presos, tudo dentro da ação cor

regedora. Se houve vazamento, nós
vamos saber quem o fez"",
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CRISE FINANCEIRA

'Açõo visa preservar livre mercado'
Bush volta a se pronunciar sobre crise e pede tranqüilidade ao povo dos EUA
WASHINGTON

O presidente dos Estados
Unidos, George W. Bush, dis
se ontem que a ação do gover
no do país nos bancos, com a

compra de ações, não é uma

estatização e ajuda a preservar
a política do livre mercado.
"Muitos americanos têm res

trições a essa ação do governo.
Em circunstâncias normais,
eu me oporia à essa ação. Mas,
essa não é uma situação co

mum", disse ele. Bush afirmou
que a crise financeira vai além
de Wall Street, mas ressaltou
que o povo norte-americano
pode ficar tranqüilo que as

ações do governo conseguirão
trazer a estabilidade de volta
ao país.

"(A ação do governo é) limi
tada em tamanho, limitada em

escopo e limitada em duração.
Setá apenas em uma pequena
porção de ações para que o con
trole continue·privado. É algo
para preservar o livre mercado,
que é tão caro aos americanos",
explicou o, presidente. Em se

guida acrescentou que no futu-

ro, o governo conseguirá ven
der as ações a um preço melhor,
e assim devolver o dinheiro dos
contribuintes.

Segundo. Bush, a medida
não é voltada apenas aos gran
des bancos do país. "Bancos
de todos os tipos vão poder
participar. Grandes, médios,
pequenos, de comunidades.
Esse dinheiro vai preencher as

. perdas com a crise e permitir
que eles voltem a emprestar
para negócios e consumido
res", explicou.

Mesmo confiante no suces
so da ação, Bush reiterou que
levará tempo para que o pacote
de ajuda financeira gere impac
to, mas insistiu que o plano é
"grande o suficiente e arrojado
o suficiente" para funcionar.

No discurso, ele também
garantiu que haverá fiscaliza
ção de cada dólar gasto pelo
governo para estabilizar o sis
tema financeiro e assegurou
que a SEC (Comissão de Valo
res Mobiliários americana) vai
investigar a origem da crise e

propor reformas na regulação
dos mercados.

México é eleito para cadeira
rotativa no Conselho da ONU
NOVAIORQUE

O México conseguiu ontem
uma cadeira não permanente
no Conselho de Segurança da
ONU (Organização das Nações
Unidas) depois de obter apoio
quase unânime da Assembléia
Geral da entidade.

O México, único candidato
à cadeira latino-americana atu
almente ocupada pelo Panamá,
recebeu 185 votos a favor. Eram .

necessários apenas 124, ou dois
terços, Houve seis abstenções.

Além da cadeira latino-ame
ricana, outros quatro assentos
temporários em jogo foram de
finidos em sessão da Assem
bléia Geral realiza ontem em

Nova Iorque.
Áustria e Turquia substitui

rão Bélgica e Itália nas vagas
destinadas à Europa. Pela Áfri
ca, Uganda sucederá a África
do Sul. O Japão venceu o Irã. e

. ficou com a cadeira asiática.

Os cinco países assumirão as

vagas não permanentes em l°de
janeiro de 2009. O mandato rota
tivo tem dois anos de duração.

O Conselho de Segurança
da ONU é composto por 15
país, dos quais apenas cinco
(China, Estados Unidos, Grã
Bretanha, França e a Rússia)
possuem assentos permanen
tes e têm direito a veto.

As outras cinco cadeiras
não permanentes são ocupadas
por Líbia, Vietnã, Burkina Faso,
Costa Rica e Croácia. O manda
to desses países expira em 31
de dezembro de 2009.

O acordo para que o Méxi
co sucedesse o Panamá estava
fechado desde abril, quando a

nação recebeu o apoio do Gru
po de Países da América Latina
e do Caribe em reunião reali
zada em Nova Iorque. Como. o
México era candidato único, a

escolha foi mera formalidade .

Presidente George W. Bush diz que objetivo da ação do governo com a compra de ações não é estatização

TAILÂNDIA Duas fábricas
chinesas fecham
PEQUIM

Duas grandes fábricas de
brinquedos no sul da China fe
charam suas portas nesta sema
na em razão da crise nos Esta
dos Unidos, o principal destino
de suas-exportações, deixando
6.500 pessoas desempregadas.
As falências são as maíores re

gistradas em um setor que en

frenta dificuldades desde o pri
meiro semestre do ano.

Centenas de trabalhadores
realizaram protestos na cida
de de Dongguan, onde estão
as duas fábricas da Smart
Union que deixaram de fun
cionar. Os operários exigiam
o pagamento dos salários de
setembro e outubro.

As margens de lucro dos
exportadores chineses enco
lheram a partir do início do
ano, em razão da alta dos ju
ros, da apreciação do yuan em

relação ao dólar e do aumento
dos custos trabalhistas.

PRIMEIRO-MINISTRO
Oil QUE NÃO RENUNCIARÁ

Milhares de tailandeses bloquearam rua no centro de Bangcoc
durante protesto contra o primeiro-ministro Somchai Wongsawat.Esta foi a primeira manifestação da oposição desde o dia 7 de ou
tubro, quando várias pessoas morreram em confrontos com a polí
cia. Wongsawat afirmou ontem que não vai renunciar ao cargo.
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Tiago Pereira (D) está machucado e não jogo amanhã; outro desfalque é o lateral-esquerdo Alemão, suspenso

DE OLHO NA ELITE

Desfalques e dúvidas
no time do Juventus
Tricolor precisa apenas de um empate
JARAGUÁ DO SUL

Nada melhor que-uma boa

seqüência de jogos para ani
mar um time e até sua torci
da. É com esta motivação que
o Juventus, representado pelo'
time do [oinville, entra em

campo amanhã, às 16 horas
no Estádio Marcatto, contra o

Concórdia, pela semifinal do
returno da Divisão Especial.
"Estamos tranqüilos, mas com
os pés no chão. E queremos
o apoio do torcedor", disse o

técnico Pingo. Como venceu o

jogo de ida par 3x1, o tricolor

jaraguaense precisa apenas de
um empate para chegar à final
do returno. Já o time do Oes
te precisa vencer no tempo
normal e também na prorro
gação.

Pingo terá dois desfalques
para a partida - o atacante
Tiago Pereira sentiu uma con

tusão no jogo de quinta-feira e

está fora, e o lateral-esquerdo
Alemão, suspenso pelo tercei
ro cartão amarelo. Sem muitas

opções, Pingo terá de improvi
sar, principalmente para subs
tituir o camisa 6. ''Ainda não
sei quem vai jogar, só amanhã

, (hoje) é que vou decidir".

Independente de quem

5?
9
::::>
>
is

Boa vitór,ia conquistado' no quinto-feira motivou ns jogadores do tricolor

entre, o treinador espera a o Juventus de volta à Primei
mesma postura mostrada no ra Divisão e é isso que vamos

jogo de quinta-feira. ''A gen- fazer". Por isso, ele também
te não conhecia o adversário, convocou a torcida para o

mas não íamos esperar eles jogo de amanhã. ''Assim como

virem para cima para então nós queremos isso, a torcida
jogarmos. Tomamos a atitude também quer. Portanto, todo
e surpreendemos, fazendo um apoio será muito importante
grande jogo", afirmou Pingo. principalmente para o clube.
Assim como discursou logo Cada um tem que fazer a sua

depois de assumir o grupo, aparte", comentou.
técnico repetiu: "Estamos com
o compromisso sério de levar JULIMAR PIVATTO
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'o melhor
Foi divulgada uma lista com dez
nomes de jogadores que con

correm como melhor jogador
do Mundial de Futsal. Do Bra
sil, quatro jogadores conéorrem
- Falcão, leníslo (foto), Schuma
cher e TIago. O camisa 1 também

'

está na briga para ser o melhor
goleiro da competição. Os outros
indicados são Grana (Itália), Kike
(Espanha), Pula e Shayakhme
tov (Rússia) e Vahid Shamsaee
e Mostafa Nazari (Irã). Também
haverá uma premiação para os

três principais goleadores. Será
que o camisa 12 mantém a hege
monia? Façam suas apostas.

'CALÇAD� DA FAMA
..... . < 2

Independente' do r�$ultado, farcão j�icolll�.Plôra oulro f�itô no Ma
racanãzinho: Ele vai deixar sua maica no 'hall da fama do ginásio,
que'!foi irspirado no cQlçádQ que já existe no Maracanã. O melhor do
mUQdo má um dos primeiros o ter a h9nra de figurar 110 lista, çomo
outros atletas qu� estiver�m n�bPan-Allleric�Il�;.A • .ç,�rimônia có� o

crague da Malwee será d�pois dq' final dê do'mitigo:;l;,
s

VITÓRIA NO' ESTADUAL
o· tim� ao Ri,o do LilZestréia amanhã no Estadual Amadór p ndo no

título. E vai. estrear três reforços - o volante Vilsin�p (queveio . Itajaí), o
lateral-esquerdo Geovani (de Blumenau) e o zagueira Maurício (de Brus:
que). O atacante e diretor de futebol do clube, Corlos Ricardo da Silvô:

M;

disse que o time entra forte e quer este título inédito parg a cidade. Mqs
todo cuidado é pouco� O XV de Outubro, de Indaial, trabalha com ul11a
garotada que sonha em ter oportunid'ade no futebol profissional. O jogo
da volta será no próximo domingo, em Jaraguá do Sul.

,

MUNICIPAL DE BOCHA
Ouatro jogos abrirom nesta semana a segunda fase do Municipal de
Bocha Rafa Valo em Duplas. Nesta etapa, as oito equipes que restarem
est90 divididas em duas séries: A e B. As quatro se enfrentam den
tro das- respectivas séries, em sistema de quadrangular, onde quem
sQ.ma mais pontosfica com o título. Nesta semana os resultados foram
Miglas/CME Schro�der 3xO Arduíno Pradi e Baepentli/Sipacq 1x2 Ba

ependi/Malhgs PaPP (p'ela Série A) e Kuchenbeéker/Leier 3xO D'Jock
e Jo�o Pessoa/Amigos da,Ooça,lx2 Frig0'!laq {pela Bl. A competição
segue na �emana.que vem, com jogos segunda e quarta, a partir das
19h15 na 'Sociedade Amiza.dti.

'

t�.

TIME MOTIVADO ..

O time que representá o Juventus na Divisão Especial mudou muitp
neste return9; Demonstr�mais garra e'qualidade técnica,o que �em
deixando o grupo�mais niotivado. Ouemviu, tli�se que conUp o Con
córdia foi uma das melhores apresent�çõe� �?/�ampeonato,./v1as ain.
da assim não conguistou a. torcida: Hoje 01uventus é forte candidato
a

.. ,
voltar paro a �rimeira Divisõo, mas'�a mnierín dos torc�dores nõo

cbmprpu a idéItld'O parceria. Principalmente depois do� inêid�nleSipa
fina�:do returno, quando jogadores e comissão técnica.discutiram CO,m

,!p.art�,do público na;;o·rqui�anctl�à.
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C uva cancela rodadas do amador
Mau tempo prejudicou os gramados e impede seqüência de três campeonatos
JARAGUÁ DO SUL

A chuva, que não deu trégua
durante a semana e, parece, não
vai parar tão cedo, atrapalhou o

andamento dos torneios amado
res de Jaraguá do Sul e região. O
diretor técnico interino da Liga
Jaraguaense, Mareio Stein, infor
mou no final da tarde de ontem

que todas as partidas promovi
das pela entidade para hoje e

amanhã foram canceladas. Se

gundo ele, a realização de jogos
com gramados molhados au

menta a possíbilídade de con

tusão por parte dos atletas.
Com a transferência das par

tidas deste fim-de-semana, a Liga
começa a se preocupar com o ca

lendário deste ano, sobretudo, o
Campeonato Não-Profissional da
Segunda Divisão, que tinha a fi
nal marcada para o dia 20 de de
zembro. '�Princípio, se todos os

times concordarem, teremos que
fazer rodada dupla para finalizar
a competição ainda este ano", co
mentou o dirigente. Já o Campe
onato Não-Profissional Primeiro
na Divisão (corno é dividida em

.

duas chaves) tem previsão de tér
mino até o fim de novembro.

Se em Jaraguá não haverá
. jogo, em Indaial começa para o

Vitória a disputa do Campeonato
Çatarinense de Futebol Não-Pro
fissional. O time do Rio da Luz,
que venceu a Copa Norte, é o

representante da região na dis
puta. A partida contra o XV de
'Outubro inicia às 16 horas. Oito

equipes jogam em sistema eli
minatórío: Torino pega o Oeste,
Metropolitano enfrenta o Uni
dos e Juventude disputa vaga
com o Alvorada.

c,
o
o

�
::>
O'
a:
«

GENIELLI RODRIGUES . Vitória (uniforme claro) é o.único time jaraguaense a entrar em campo no fÍlll-de-semana, mas pelo Catarinense

Bom Jesus/Divina conquista
título geral do Interescolar
JARAGUÁ DO SUL

Com 374 pontos, o Bom

Jesus/Divina Providência ven

ceu mais uma etapa do go Cir
cuito Interescolar de Natação
- 110 Troféu Ernani Volpi Coi
tinha, promovido pela Fun

dação Municipal de Espor
tes. A última disputa deste
ano aconteceu na quinta-fei
ra e teve como segundo co

locada o Centro Educacional
Dente de Leite, que somou

153 pontos. O Dente de Lei
te foi o vitorioso da primeira
edição deste ano. No terceiro

lugar ficou a Escola Albano
Kanzler, que somou 101 pon
tos. Com o resultado, o Bom

Jesus/Divina foi o campeão
geral da competição, já que
venceu as duas últimas eta

pas e foi vice na primeira. O
Dente de Leite foi o segundo
colocado e o Colégio Marista
São Luís terminou em tercei
ro. Já o Troféu Iricentivador,
que premia a instituição que
mais levou alunos à compe
tição, ficou com o Dente de
Leite, com 102 participações
(na soma das três etapas).

Vitória e Kiferro vencem pela 30 fase
Rodada do Aberto de Futsal segue na próxima semana com mais 4 jogos
JARAGUÁ DO SUL

Vitória e·Kiferro saíram
na frente no Campeonato
Aberto de Futsal, promovido
pela Fundação Municipal de
Esportes. Ambas as equipes
venceram na abertura da ter
ceira fase da competição e

estão mais próximas da semi
final. Apesar de folgarem na

semana que vem, dependen
do dos resultados, podem ga
rantir a vaga. O Vitória ven

ceu o Smurfs/Cachaceiros,
por 5xl, e a Kiferro derrotou
o Taka Fácil/Sport Center,
pot 3x2. No entanto, os ou

tros times ainda não entra
ram em quadra pela terceira
fase. O que vai acontecer na

terça e quita-feira da semana

que vem (veja tabela abaixo).
Na artilharia do Aberto de

Futsal está John, com 13 gols,
o jogador da Kiferro fez um

dos cinco tentos da goleada de
quinta e divide o posto com

Renata, do Dutra/Branden
burg, que já está fora do certa
me. Paolo, da Nicopel, tem 12

� e também segue na briga. Até
�. o momento foram disputados
is 58 jogos, cOEl 354 gols marca-
dos, média de 6,1 por partida .

. Circuito Interescolar encerrou as competições no etapa de quinta-feira

Em partida disputada, Kiferro (bronco) derrotou o TQka FóciVSport Center
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Inter luto por vogo no Ubertadores'

Brasileirão tem
três jogos hoje
SÃO PAULO

Botafogo e Santos fizeram
o clássico mais importante
do futebol brasileiro nos anos

1960, mas neste ano atuam
como coadjuvantes e entram
em campo hoje, às 18h20, no
Engenhão, com a obrigação
de vencer. Com 46 pontos, o
Botafogo começa a rodada em
sexto lugar. O sonho do título
está praticamente abandona
do, e a vaga para Libertadores

pode virar pó se o time trope
çar. Para o Santos, asituação é
ainda mais preocupante: com
33 pontos, mas corre o risco
de voltar a ser ameaçado pelo
rebaixamento se perder.

A condição é a mesma do

Figueirense, que também tem

33 pontos e recebe o lanterna

Ipatinga, com 27, em Floria

nópolis. O time mineiro con

ta com uma vitória, a primei
ra fora de casa, para sair dos

quatro últimos lugares.
Um desses rivais é o Atlé

tico-PR, que está com 28 pon
tos e visita o Internacional, em
Porto Alegre. Só uma vitória

.

tira o time dos últimos luga
res, desde que com tropeços
de Náutico ou Fluminense.
O Inter, com 43 pontos, vê a

Libertadores como um sonho
cada vez mais distante e pre
cisa ganhar para não começar
a vislumbrar apenas a disputa o

da Copa Sul-Americana.

JOGOS DA 30° RODADA
HOJE
• 18h20
80tafogo x Santos
Internacional x Atlético-PR
Figueirense x Ipatinga
AMANHÃ
• 16h
Palmeiras x São Paulo
Atlético-MG x Cruzeiro
Vitória x Fluminense
Coritiba x Goiás.
• 18hl0
Portuguesa x Grêmio
Vasco x Flamengo
Sport x Náutico

CHE(jOU A HORA!

Brasil decide título amanhã·
Seleção de Futsal busca suporte psicológico para vencer.

adversários. Mas nada de mos
trar a tranqüilidade da primei
ra fase. '1\ equipe precisa es

tar concentrada e se focar um

pouco mais no jogo", afirma o

técnico PC de Oliveira .

PC vê como bom sinal
a passagem" pela semifinal,

apesar do peso das memó
rias ruins como o trauma

o da derrota nos pênaltis em

2004. "Hoje eles estão num

estado emocional melhor que
eu já vi nesse grupo em qua-

. tro anos", atesta o treinador,
acrescentando que "poderá
ser o momento mais impor
tante de nossas vidas". Se
será algo para comemorar

ou novo trauma para superar
daqui a quatro anos, só se sa

berá por volta das 12h30 de
amanhã. Até lá.xis brasileiros
tentam controlar os nervos.

!

RIO DE JANEIRO

Praticamente não há mais
. ajustes a fazer na forma do
time jogar. Na defesa, a sele

ção brasileira do Mundial de
2008' é a melhor de todos os

tempos. Tomou apenas seis

gols contra sete da antiga
recordista, a equipe verde
amarela do longínquo cam

peonato de 1992. Um padrão
semelhante ao dos espanhóis,
adversários da final de do

mingo, que levaram também
seis gols em 2004. No ataque,
o Brasil continua irretocável.
Com a vitória diante da Rús
sia (4x2), na semifinal, tor- o

nau-se a maior força ofensiva
da competição, cóm 63 gols.

o

Só falta agora controlar os

nervos.

Falcão, Vinícius, Schuma
cher e Franklin estavam no . Schumacher é um dos jogadores que estava no time em 2004, quando ,o Brasil perdeu poro o Espanha no semifinal
time de 2004, que perdeu para
os espanhóis na semifinal em
Taiwan. Sofrem, ainda hoje,
com o fardo de terem sido pro
tagonistas da pior campanha
do País em um Mundial de
Futsal- pentacampeã, se com

putados os tempos anteriores
à Fifa, a seleção ficou apenas
com' o terceiro lugar naque
le campeonato. '1\ derrota fez .

com que a gente aprendesse al
gumas lições", explica Falcão.

Como foi visto nos últimos
dois jogos, contra Ucrânia e

Rússia, a pressão começou a

pesar. Em quadra, os jogado
res brasileiros passaram pelos

Massa e Hamilton seguem com duelo
. Largada do CP da China será na-madrugada de hoje para amanhã, às 5 horas

Mossa nõo falo sobre os tabus

XANGAI (CHINA)
OS treinos de sexta-feira

'da Fórniula 1 não são levados
tão a sério pela maioria das

pessoas. Mas, se depender do
retrospecto desta temporada,
os dois pilotos qué disputam o

título de.2008 terão problemas
no GP da China, na madruga
da do próximo domingo. Tanto

.. Lewis Hamilton quanta Felipe
Massa terão de superar seus

� próprios "tabus de sexta" na

�. pista de Xangai.
Hamilton é o "rei de sexta-

feira" da temporada. Elemareou
omelhor tempo do primeiro dia
de treinos em oito dos 17 fins
de semana de corrida deste ano

- já contando a prova chinesa.:
O inglês, porém, venceu apenas
duas dessas provas, emMônaco
e na Alemanha.

O retrospecto de Massa nes

sa estatística ébem melhor: em
suas cinco vitórias, o brasileiro
foi o melhor da sexta-feira em

quatro delas (Bahrein, Turquia,
França e Bélgica). E é justamen
te aí que mora o desafio do bra-

síleíro na China: só uma vitória,
a do GP da Europa disputado no
circuito de Valência, veio sem o

melhor tempo de sexta-feira.
Alheios aos tabus, os pilotos,

consideraram os-primeiros trei
nos no circuito de Xangai pro
veitosos. Massa, inclusive, afir
mou que sexta-feira não quer .

dizer muito para a corrida de
domingo. ''Vimos nos últimos
GPs que é normal Hamilton ser

mais rápido .na sexta-feira. Não
é diferente do que foi nas outras
corridas", afirmou o brasileiro.
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No foto o simpáticO Juli� co�
seu lindo cachorrinho pmgo.

Em click poro o coluna
. Petri, frlhota o Sr. Jolio d �!ofrn�o Ana Julio

• .

o Illano Belo Mossa.

É neste domingo
q�e o gotinha
Hlale ferreiro
Wagenkkecht

completo 8 anos

Parobé�s,felicidad�s
� saude sempre
e o que desejotodo suo família quelhe amo muito

'. ," e Klabunde. comeJUorou
.

O goti�ho And!e;e:::�rsário. Quem desejo .. '

dia 08 seu .

- .

eus pois seus.
� --muitas felicidades.

soa s.
'

..

oJ.'.IÓS e seus podrmhos.

VARIEDADES-----

felicidades poro o linda .

que cO�Ietou 1 anin::��nl���dono,Os POIS desejam felicidades.
.

queno lucaS
Cenas

Parabéns poro : �e
que complet�u seu

dos so�tos dd?S 1 :ISÓS ovos Valdemar e
1° onmho la· .' d

lorena desejam fehcldo es.

. Parabéns paraO' •

Graciano Ribeiro 90tln.ha lUlzo
.

seu �rimeiro,oninh:ugsh:!�sc:::!�toCátia, .os avos: Joõo e,Evelinda dese�
lam multas felicidades.

Por Jéssico Ehmke Kroetzer
recepcao@ocorreiodopovo.com.br

os Soro e Sandro.
Os pois Enio e lete. mO�ésor Augusto Kruger.

desejam teliciilod�s paro I to 8 anos.
que hOle comp e
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Recebeu suo 1 a Comunhão no último sá�odO.
dia 11. Ricardo Thomaz de An.drode Mmel.

A família o porobemzo.

No foto o super
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Siliprandi. s�
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diVertindo I1\UltO

no testa a

fantasia da
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Os pais Josi e
Beco desejam

muitos
felicidades paraI a fofinha Sofia
Latin, que dia
27/9 completou
2 aninhos.

Mõe, Avós, e Tio -

parqbenizam a
sapeca Beatriz
que completou 6
anos dia 12.
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