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A obrigação de
pensar e decidir
Sucessão, mercado e política na visõo
do presidente da Marisol, Giuliano Donini.
A empresa fecha o ano de 2008 com

mais de 200 lojas espalhadas pelo país
, 'e 2,1 mil colaboradores.

Páginas 14 e 15

Nos próximos 22 anos, o Brasil passará do 110

poro o 70 posição entre os maiores consumido
res de energia do mundo, segundo estudo di

vulgado pelo consultoria Ernst Young, em par
ceria com o FGV Projetos, do Fundação Getúlio

Vargas. Os dados apresentados mostram que,
no intervalo mencionado, o consumo brasileiro
passará dos 223,2 milhões de toneladas equi
valentes de petróleo (tep), consumidos em

2007, poro 468,7 milhões de tep em 2030.
No periodo, o Brasil irá ultrapassar países
como Coréia do Sul, Grã-Bretanha, França e

Alemanha, que atualmente consomem mais

energia. À frente do Brasil em 2030 perma
necerão Canadá, Japõo, índio, Rússia, Esta
dos Unidos e China. Segundo organizadores
do estudo, o escolado do Brasil no ranking
dos maiores consumidores será incentivado

principalmente pelo potencial hidrelétrico
do país e pelo utilizaçõo cada vez maior do
etanol produzido o partir do cona-de-açúcar,
além do crescimento do economia.

Fonte: Valor Online
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Celutite, pesadelo
das mulheres

Massa quer título da
Fórmula 1 em casa

Mal sem cura tem alguns tratamentos
que podem amenizar efeitos na pele.
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Entenda a matemática que o piloto brasileiro
� precisa fazer para superar lewis Hamilton!.
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Justiça Eleitoral cobra contas
dos candidatos e de comitês
Prazo expiro no terço-feira, 4, incluindo os não eleitos e até mesmo casos de óbito depois do registro
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Dilma diz que PAC
erá continuidade

A estratégia é reduzir o superávit
primário para 3,8% do PIB, em vez de
4,3%, para proteger o Programa.
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Sinte reage contra
veto ao novo iSG
Governo alega R$ 40 milhões de impacto
na folha, mas sindicato acha que lei
sancionada tem de ser cumprida.
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EDITORIAL

CHARGE

DEPOIS DAS ELEIÇÕES ...

DIVA SPEZIA RANGHETTI E SUSANA HINTZ,
SETOR !:lE AVAiJAÇAíJ !NSTITUmONA!.DA UNERJ

A Avaliação Institucional é uma prática
desenvolvida pela UNERJ desde o início
dos anos 90. Ela caracteriza-se corno um

dos indicadores da qualidade na gestão
das políticas administrativa, pedagógica e

financeira. Com a Avaliação Institucional

pretende-se planejar ações que contribuam
para a melhoria da qualidade do ensino. A

partir de 2004, o MEC instituiu o Sistema
Nacional de Avaliação da Educação Supe
rior - SINAES, que tem como objetivo au

xiliar as instituições de educação superior
no planejamento de ações para o aprimora
mento do ensino.

A UNERJ segue as orientações do SI
NAES! Na instituição temos a Comissão

PONTO DE VISTA

Avaliação institucional
Própria de Avaliação - CPA, coordenada
pela professora-doutora Diva Spezia Ran

ghetti. A CPA é constituída por represen
tantes da gestão institucional, da comissão
interna de avaliação, dos professores, do

corpo técnico-administrativo, dos alunos e

da sociedade civil organizada. Ela conduz
o processo interno de avaliação: analisa os

dados coletados pela Avaliação Institucio
nal e propõe ações que visam à melhoria
da qualidade do ensino, objetivo maior de
qualquer instituição de educação.

Semestralmente, alunos e professores
respondem questionário para avaliar o pro
cesso de ensino e de aprendizagem. A cada
três anos acontece a Auto-Avaliação Insti

tucional, quando alunos, professores, fun
cionários e gestores avaliam a instituição
nos aspectos administrativo e pedagógica

DO LEITOR

STF garante aposentadoria
o STF - Supremo Tribunal Federal, votou o dia 29 a ADIn

- Ação Direta de Inconstitucionalidade sobre a lei 11.301/06
que garantia aposentadoria especial para especialistas, dire
ção de escola, assessoramento e coordenação pedagógica. A
decisão do STF rejeitou parcialmente a ADIn, dando direito a

aposentadoria especial à todosías) os (as) professores(as) que
se afastaram da sala de aula para exercer outra função na es

cola. No entanto, não garantiram para quem exerce o cargo
de especialistas por entenderem que eles nunca estiveram de
fato, em sala de aula.

Já existia decisão do STF garantindo aposentadoria especial
somente para quem exerceu 25 anos ininterruptos em sala de
aula e 50 anos de idade, se mulher e 30 anos ininterruptos
em sala de aula e 55 de idade, se homem. A fundamentação
dos ministros foi de continuar garantindo aposentadoria especial
somente para função de professorla], agora no avanço do enten

dimento, eles consideraram que sair da sala de aula para exercer
outra função é considerado tempo ininterrupto para efeito de
aposentadoria especial o que é, do ponto de vista jurídico, no
STF, uma vitória importante.

Há que se avançar ainda para garantir aposentadoria especial
para os especialistas, pois eles sempre tiveram este direito em

minha avaliação.
'

SEBASTIÃO DA SILVA CAMARGO, CONSELHE!RO �STA!)UA!. DO S!NTE - se

Dia de Todos os Santos
No dia 1° de novembro a Igreja militante (na terra) honra a

Igreja triunfante (do céu) homenageando todos os Santos em

uma única solenidade. Com a autoridade que Jesus deu ao Papa,
a Igreja já canonizou mais de vintemil santos. Mas, sabemos que
hámuito mais no céu. A origem da festa de Todos os Santos vem
do século IV EmAntioquia era celebrada uma festa por todos os

mártires no primeiro domingo depois de Pentecostes. A celebra
ção foi introduzida em Roma, na mesma data, no século VI. Cem
anos depois, foi fixada no dia 13 de maio pelo papa Bonifácio
IV - no mesmo dia da dedicação do Panteon de Roma a Nossa
Senhora e a todos os mártires. No ano de 835 a celebração foi
transferida pelo papa Gregório IV para 1° de novembro.

Deus prometeu a eterna bem-aventurança aos pobres no

espírito, aos mansos, aos injustiçados, aos misericordiosos, aos
puros de coração, aos pacíficos, aos perseguidos.e a todos os que
recebem o ultraje da calúnia, da ofensa pública, e até domartírio
por causa do Evangelho.

FELIPE AQUINO, AfiRESENTADOR NA TV CANÇÃO NOVA

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

enviados para o e-mail redacao@ocorreiodopovo.com.br, ou por certa para a

Av. Prefeito Waldemar Grubba, 1400 • Baependi· CEP 89256·500· CP 19. E obrigatório
informar nome completo, profissão, "CPF e

" telefone (" não serão publicados).

(infra-estrutura, documentos da illS, Proje
to Pedagógico do Curso, processo de ensino
e de aprendizagem vivido por professores
e alunos).Em outubro último aconteceu

a 2a Edição da Auto-Avaliação Institucio
nal. Através da Avaliação Institucional, a
UNERJ implementou ações relacionadas a

qualificação dos professores, a ampliação
dos laboratório dos cursos, a reorganização
dos currículos, ao serviço de atendimento
ao estudante, entre outras. Assim, aUNERJ
cumpre o compromisso com a sua missão,
Ser um Centro Universitário de referência
em suas atividades de ensino e, primor
dialmente, no sucesso profissional do seu

acadêmico, com forte atuação nas áreas

tecnológicas e de gestão, e em ações educa
tivas volta:das à formação humanística e ao

, desenvolvimento do norte catarinense.
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FALA Aí!

" O Brasil está

sempre o reboaue
do crime. "

FLÁVIO TESTA, SOCiÓLOGO DA
UNIVERSIDADE DE BRASíLIA,

sobre a falta de prioridade para o setor.

" Você trabalho
para os

bandidos. "
ÂNGELO RONCÁGlIO (PPS),

vereador em Bhinienau e dono de empresa
assaltado três vezes em setembro,

com prejuízos de RS 40 mil.

." Segurança pública
não é responsabilidade

do prefeito. "
ZULMAR VALVERDE (DEM),

vereador e delegado de palícia em

Joinville, criticando o Estado pelo
aumento de crimes no cidade.

VERDADE
A coluna e jornalistas que acompanham as

sessões do Legislativo são testemunhas de
que o grande volume de projetos do Execu
tivo enviados à Câmara nos últimos quatro
anos, versa sobre o remanejamento de ver
bas do orçamento entre secretarias, fun
dações e autarquias municipais. A ponto
de merecet pela freqüência, umlugar de
destaque no Guiness Boo� o livro mundial
dos recordes.

Vigilantes
o projeto de lei que viso conceder adicional de periculosidade de 30%
aos vigilantes será o primeiro item do pauto de votações do próxima
reunião da comissão de cssuntos sociais do Senado marcada para quar
ta-feira, 5. A senadora Serys Sihessarenko (PT-MT), autora do projeto
que concede o benefício à categoria, explicou que o Tribunal Superior do
Trabalho nõo pode conceder esse benefício se não houver determinação
legal nesse sentido. O presidente da Confederação Nacional dos Vigi
lantes e Prestadores de Serviços, José Boaventura Santos (foto), disse
que esses trabalhadores são discriminados e submetidos a condições
indignas no exercício da profissão. Garante que há até casos de trabalho
escravo, em situações onde falta água potável para beber e outros

obrigados a almoçar uma "quentinha" no banheiro do lugar onde tra
balham. Santos calcula que existam cerca de dois milhões de vigilantes
trabalhando em situação de clandestinidade, e que, entre esses, muitos
agenciados por policiais, sem direitos trabalhistas.

DESCASO
Pacientes que procuraram ontem a

Policlínica DrJoão Biron deram com

a cara na porta. Por causa do feriado
do Dia do Servidor Público, remane
jado de terça para sexto. A popula
ção usuária, necessitada, que paga
os salúrios de servidores e médicos e
obrigada a recorrer ao sistema, que
se dane. Sobra para os servidores
que querem prestar serviço e são

impedidos pela maioria, que deci
de quando querem folgar. E alguns
ainda dizem que saúde pública em

Jaraguá é referência. Só se for refe
rência para as funerárias.

NÃO
.
"Eles não mandam nada para cá, a

nõo ser projetos remanejando verbas
de uma secretaria para outra." Desa
bafo é do vereador Ronaldo Raulino
(PDT), autor de projeto vetado pelo
prefeito Moacir Bertoldi (PMDB),
obrigando o controle da limpeza,
desinfecçõo e conservação de caixas
d'água e reservatórios.Com a alega
çõo de que iria causar despesas para
o município e, por isso, a iniciativa é
exclusivo da prefeitura.

_111-
Saint ·Sebastian

F L A T

(47) 3215-7500
www.sa1ntsebastian.com.br
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aragua promove para os 11 vereadores
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TSE prorroga o prazo para
não eleitos quitarem contas

Simone alerto que candidatos que não prestarem contos não receberão o certidão de quitação eleitoral

CAMPANHA

Prazo para prestar
contas termina terça
Atémortos têm obrigação com Justiça Eleitoral
JARAGUÁ DO SUL

Até a próxima terça-feira,
os candidatos que disputaram
as eleições em cidades onde só
houve um turno devem pres
tar contas à Justiça Eleitoral.
A obrigação se estende não só
aos eleitos, mas a todos que
encaminharam o pedido de

registro, inclusive aos que re

nunciaram, desistiram da can
didatura e até aos mortos. No
caso dos falecidos no decorrer
da campanha, a responsabili
dade será da coligação ou par
tido pelo qual foi inscrito.

Os comitês financeiros tam
bém deverão fazer a prestação
final de contas que, diferente
das duas parciais, enviadas até

pela internet, exige a presença
no cartório eleitoral. O extrato

bancário, o canhoto dos recibos
eleitorais utilizados e, se hou
ver, o comprovante do repas
se das sobras financeiras e de

gastos realizados com o Fundo
Partidário são alguns dos docu
mentos que devem ser apresen
tados pelos candidatos.

'1\ não entrega das contas par
ciais significa o não cumprimen
to de uma obrigação, que será

::Sêt:í1 prestaç9ib fltio têm posse

avaliado pelo juiz. Já a não pres
tação final tem conseqüências
sérias", alerta a chefe do cartório
da 87a zona eleitoral, Simone La
deira, referindo-se a não obten
ção da quitação eleitoral, que im
pede o candidato de concorrer a

cargo eletivo até que a prestação
de contas seja feita. A mudança
na resolução foi aprovada em se

tembro pelo TSE, já que se trata
de dinheiro público. Até então, a
omissão da prestação de contas

impedia a obtenção' de quitação
por quatro anos, no curso do
mandato ao qual concorreu.

Sem a certidão, também

não é possível retirar passa
porte, inscrever-se em con

curso público e contrair em

préstimo público. No caso de
servidores públicos, os mes

mos deixam de receber o salá
rio correspondente ao segun
do mês subseqüente à eleição.
Os eleitores que não votaram

nem justificaram tamueiu não
recebem a quitação eleitoral. .

"Essa é a conseqüência
para quem não presta contas e

para quem tem as contas rejei
tadas", informa Simone.

CAROLINA TOMASELLI

Os candidatos não eleitos
têm até o dia 31 de dezembro

para quitarem suas contas de
campanha. Entretanto, o prazo
para prestação de contas fica
mantido até a próxima terça
feira. A decisão foi tomada na

'última quinta-feira pelo TSE

(Tribunal Superior Eleitoral),
ao acolher pedido feito pelo
DEM, PSDB, PT e PMDB.

Com isso será alterada par
te da Resolução TSE n" 22.715

(artigo 21), que dispõe que as

contas de campanha devem es

tar integralmente quitadas até

a data da entrega da prestação
de contas à Justiça Eleitoral.
O presidente do TSE, minis
tro Carlos Ayres Britto, expli
cou que a medida não alcança
os candidatos eleitos porque
suas contas já devem estar

apreciadas quando houver' a
diplomação, que deve ocor

rer até o dia 18 de dezembro.
O prazo foi prorrogado para o

dia 31 de dezembro de 2008,
data em que se extingue auto
maticamente o CNPJ (Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica)
criado pelos candidatos.

PROVÁVEIS DATAS DA DIPLOMAÇÃO
• 4 DE DEZEMBRO
• Guaramirim
• MaS$aranduba:::f c·,

• Sêhroed�r

• 9 DE DEZEMBRO
• Corupó
• Jaraguó do Sui

Dos 350 candidatos e 'comitês,
65 já �ntregaram us centes

Dós 350 candidatos o prefeito e vereador e respectivos comitês nos

cinco cidades do m'icrorregiãd, 65 fizeram o prestação final de contos
até ontem. No maior cidade do Vale, dos candidatos à Prefeitura, apenas
Luís Carlos Andrade, ..�o PTC, cumpriu cem a obrigóção.

................ ,' .... �

6uaramirim
.........� ,

Jaraguó do Sul
.............•...

Massaraliduba

Schroeder
.,' 'I'"

"'i

PV descarta recorrer à Justiça
sobre vaga do PP na Câmara
JARAGUÁ DO SUL

O PV (Partido Verde) não irá
recorrer à Justiça para pleitear a
titularidade de uma das 11 vagas
na Câmara de Vereadores na pró
xima legislatura. Quem.informa é
o presidente do partido, Joaquim
Domingos; após conversa com

advogado em Florianópolis, esta
semana. Segundo ele, a informa
ção é de que o PV tem meios de

questionar judícíalmente à vaga'
auferida a Eugênio Juraszek, elei- .

to pelo PP com 1727 votos.
O PV entende que o PP não

atingiu o coeficiente eleitoral, se
o número. for 'considerado -com

as casas decimais após a vírgula:
7186,5454545454. O raciocínio
é de que o coeficiente deveria
ser arredondado para 7187, en

quanto que o total de votos que
o PP recebeu somou 7186. Dessa
maneira, a vaga ficaria comAma
rildo Sarti, primeiro suplente do
PV:

Entretanto, Domingos afirma

que o PVnão vai entrar com ação
por falta' de recursos, já que os

custos com honorários do advo
gado podem chegar a R$ 25 mil.
Já Amarildo Sarti disse que vai
consultar dirigentes do partido
antes de tomar qualquer decisão.
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Projeto segue até 22 de dezembro

Histórias do
baú no Sesc
JARAGUÁ DO SUL

Neste final de semana, o

teatro do Sese (Serviço Social
do Comércio) recebe mais
uma etapa do projeto Baú de
Histórias Permanente. Des
sa vez, o público vai assistir
ao espetáculo "Histórias das
idéias do Zé". Ele é apresen
tado pela atriz Lieza Neves,
de Brusque, em duas sessões.
A primeira às 10h de hoje e a

outra amanhã, às 16h.
A montagem, de 40 mi

nutos de duração, leva ao

paleo oito narrativas. Todas
elas são inspiradas em obras
de consagrados autores da
literatura infanto-juvenil
brasileira. Na lista estão:
Ruth Rocha, Celso Sisto, Ân
gela Lago, Manoel de Barros,
Chico Buarque e Rubem Al
ves, além de Silvia Camos

sa, dona do trabalho que dá
nome à peça.

Já nos próximos dias 8 e

9 de novembro, o Baú abre

espaço para a também cata
rinense Cia Anjos da Noite,
de Tijucas. O grupo mostra

à platéia "Os músicos de
Grimm". Ao contrário des
te sábado, no seguinte, a

encenação ocorre na Praça
Ângelo Piazera, no Centro.
A de domingo será mantida
no Sese. O acesso a todas as

apresentações é gratuito.

O CORREIO ERROU
Ao contrário do que foi publicado em

uma dos legendas do matéria "Ruas
tomados por bumcos", ontem, o nome

do ruo é José Theodoro Ribeiro.

FIM DE ANO

O CORREIO DO POVOOSABADO, 1 DE NOVEMBRO DE 2008

COL lança três iniciativas
"Natal Irresistível" vai distribuir R$ 40 mil em prêmios
JARAGuÁ DO SUL

A CDL (Câmara de Dirigen
tes Lojistas) de Jaraguá doSul
se prepara para apresentar três
iniciativas aos consumidores da

microrregião. A primeira chega
ao comércio do município na

próxima semana. A partirdo dia
8, sábado, quase 250 estabeleci
mentos iniciam a campanha "Na
tal Irresistível", que deve sortear
cerca de R$ 40mil em prêmios.

Para partíeípar, os clientes
terão que comprar, no mínimo,
R$ 30 nos pontos credenciados.
O valor dá direito a um cupom
e à disputa de seis produtos: au
tomóvel, televisores, motocicleta
e computadores portáteis. Já as

pessoas responsáveis pelas ven

das recebem um telefone celular.
A promoção segue até 24 de

dezembro. Os ganhadores serão
conhecidos às 19h da segunda
feira seguinte, no Centro Em

presarial. Ao todo, conforme o

diretor financeiro da entidade,
Sandro Moretti, estima-se que
1,5 milhão de cupons seja de

positado nas umas distribuídas

pelas lojas habilitadas. Entre elas
estão as do Shopping Breithaupt
e do Portal de Jaraguá.

Além da campanha, a CDL
ainda encabeça a decoração na

talina do município, a exemplo
de 2007. Neste ano, oito ruas

centrais e duas pontes (Abdon

[3
'"
z

�
a:

....................mI"�
Campanha nataiina começa no dia 8 e conta com a participação de quase 250 estabelecimentos comerciais

Batista e Olavo Marquardt) re

cebem iluminação especial. O
acender das luzes e a abertura da
casa do papai-noel acontece em

23 de novembro, na Praça Ânge
lo Piazera.

Para compensar as localida
des não contempladas, haverá

a passagem de uma carreta por
oito bairros. Ela traz a magia da
data com a presença do "bom
velhinho". As brincadeiras in
fantis ficam ao cargo do Sese

(Serviço Social do Comércio).
Os custos gerais chegam a R$
200mil e esse investimento é di
vidido entre entidades e empre
sas. Segundo o vice-presidente
Wanderlei Passold, a programa
ção completa vai ser divulgada
em algumas semanas.

KELLY ERDMANN

Corais e orquestra se unem em concerto
Apresentação especial acontece no sábado, dia 8, no Centro Cultural da Scar
JARAGUÁ DO SUL

Três corais, uma orquestra e

muitamúsica. É isto que o públi
co jaraguaense vai ver no próxi
mo dia 8 de novembro, na Scar,
às 20h30.. Com cerca de 150
coralistas e instrumentístas se

unem para apresentar clássicos
da composição erudita mundial.

O programa inclui Ludwig van

Beethoven, Antônio Vivaldi, An
tonin Dvorak e Giuseppe Verdi.
O Grandioso Concerto, como é
intitulado, conta com os corais
do Centro de Cultura Alemã e

da Scar, ambos de Jaraguá do
Sul, e da Escola de Música Do
nalda Ritzmann, de São Bento

do Sul. A Orquestra de Câmara
desta cidade também participa,
ao lado do solista Felipe Kreiling
e dos músicos convidados Sílvio
Jackel Neto, .Samuel Andrade e

Júlio Pereira, todos são regidos
pela maestrina Denise Mohr. Os
ingressos antecipados custam

R$ 7 e estão disponíveis na bí-

lheteria do teatro. No sábado, o
valor sobe para R$ 10. O Coral
da Scarexiste há 34 anos. Quem
quiser se juntar ao grupo pode
fazer a inscrição na secretaria da
entidade na segunda semana de
novembro. Segundo o presiden
te Hélcio Chiodini, as audições
ocorrem após o dia 12.
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INICIATIVA Acidente e

incêndioPor um bairro mais seguro
Conseg do Rio Molha implanta o projeto "Vizinho Solidário"

- _..J'

GUARAMIRIM

Uma colisão entre um ca

minhão e uma caminhonete
deixou uma pessoa ferida por
volta das 22h de quinta-fei
ra, na BR-280 (perto do Posto

Rudnick). Lauro Steinbach, 57
anos, que conduzia a Toyota
Hilux, com placa de Guarami
rim, foi levado para o Hospital
São José, onde permanece em

observação. Já o motorista da
Ford/F350, José Carlos Zeferí
no, 36, não se feriu.

Na mesma noite, também
perto do Posto Rudnick, os

Bombeiros Voluntários atende
ram um incêndio. Uma casa de
15 metros quadrados foi des
truída. A suspeita é de que o

incêndio tenha sido criminoso.
. O morador não foi localizado.

JARAGUÁ DO SUL

De casa em casa, Wilson Pin
ter segue entregando placas. O
presidente do Conseg (Conselho
Comunitário de Segurança) da
Barra do Rio Molha e Rio Molha
percorre as ruas com a agenda
e cadastra nela o nome e o nú
mero da casa de cada morador.
Todo esse trabalho faz parte do
projeto "Vizinho Solidário", que
tem o objetivo reduzir o número
de furtos, consumo de drogas e

perturbação do sossego alheio,
ocorrências mais comuns na lo
calidade.

O primeiro passo do projeto
foi a confecção das placaa.índí
cando que as casas estão sendo
vigiadas. Ontem, Pinter come

çou a distribuí-las e cadastrou 37
famílias no projeto. Cada família
paga R$ 5 pela placa. Mas o ob
jetivo dele é envolver todos os

moradores. Hoje, a Barra do Rio
Molha e o Rio Molha tem cerca

de 900 residências. De acordo
com Pinter, o projeto "Vizinho
Solidário" já existe em Schroe-

der, mas a região do Rio Molha
é a primeira a implantá-lo em

Jaraguá do Sul.
Conforme o presidente do

Conseg, uma cópia da listagem
dos moradores cadastrados será

entregue à Polícia Militar. Ele
explica que, dessa forma, fica
mais fácil identificar e contatar
o morador caso aconteça alguma
ocorrência. "Com a vizinhança
unida, quem formal intenciona
do pensará duas vezes antes de
fazer qualquer coisa", comentou.
Ele também observa que os mo

radores procuram fortalecer a se

gurança no bairro com algumas
medidas simples, como tomar
conta da casa do vizinho que via
ja e ligar para a PM sempre que
percebem veículos ou pessoas
suspeitas rondando as casas,

O aposentadoOsvaldo de Oli
veira, 67 anos, aprovou a iniciati
va. "Se osmoradores estão atentos
à segurança, é possível prevenir
vários problemas", afirma.

.

I
�-p-

Dnit apresenta
proposta
CORUPÁ

A Defesa Civil de Corupá re
cebeu ontem uma proposta téc
nica do Dnit (Departamento de
Infra-Estrutura de Transportes)
para o problema da pista que
cedeu e do represamento que se

formou no ribeirão nas proximi
dades da BR-280, a cerca de três
quilômetros da entrada do mu

nicípio. De acordo com o presí
dente do órgão, Julio Dominoni,
a proposta prevê a execução de
um canal de abertura para o es

vaziamento da barragem. A ex

pectativa é de que a obra inicie
na próxima semana, Nos próxi
mos dias, o Dnit também deve

apresentar uma proposta para a
•

recuperação da pista.

DAiANE ZANGHEUNI Placas que serõo afixadas nas casas começaram a ser distribuídas ontem

Inquérito será
analisado

Nova gestão
do Comdim

JARAGUÁ DO SUL

O promotor da Vara de In
fância e Juventude, Gilberto
Polli, deve receber o inquéri
to do homicídio do pedreiro
Amauri da Costa, 42 anos, na

próxima semana. O inquérito
chegou no Fórum na terça
feira. Assim que for disponi
bilizado ao Ministério Públi
co, o promotor vai avaliar se

oferece ou não a denúncia
contra o acusado Jonatas
Gandolfi, 24. Se for aberto
processo por homicídio, o

acusado pode ir a Júri Popu
lar. Conforme Polli, não existe
uma data determinada para a

conclusão do processo.

JARAGUÁ DO SUL

O Comdim (Conselho Mu

nicipal dos Direitos daMulher)
empossou os novos integran- ..

tes na quinta-feira, na sede da
Amvali (Associação dosMunicí
pios do Vale do Itapocu). A pre
sidente eleita é Silvana Passold.
A vice é Mirtes Heck e a secre

tária, Vera de Tofol. Os 40 conse
lheiros assumiram para a gestão
2008/2010.ConformeSilvana, as
bandeiras da nova gestão serão a
instalação do Centro de Referên
cia daMulher e da Delegacia da
Mulher. O objetivo é oferecer à
mulher atendimento nas áreas
de saúde, educação, assistência
social e jurídica, entre outras.

,

LOTERIA

CONCURSO N° 1972

SELECIONA PROFISSIONAL PARA TRABALHAR EM
JARAGuA 00 SUL

SANTACATARINA
.

Requisitos Informações do Processo
.

Seletivo
Area de Atuação

�

®
ACIJS
-="

- Formaçao Superior em. EcluPÇ'!Ç<\'l9.FTsipÇ'!;
- Experiência e conhecimento comprovado na área 'de- ;.
Musculação, Ginástica e Bike !º�.qqr ...

- Registro no CREF .

•Mo.", .:
.

. J Ouro

QEStRUTURA'1
••.......•......_ i._ _ _ ��r�t�_

Encaminhar currlculo para SESC

Jaraguá do Sul ou pelo site
www.sesc-so.com. br Banco de

Talentos até 03/11

INSTRUTOR DE
CURSOS

.-, "

Obs. :DisDonibilidade de horarlos.

DEMAIS INFORMAÇÕES NO SITI;:r ..
www.sesc-sc.com.br

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



-----�---VALE DO ITAPOCU

NOVA DATA

O CORREIO DO POVO OSABADO, 1 DE NOVEMBRO DE 2008

Hospital inaugura em dezembro
Prefeitura de Massaranduba culpa o mau tempo pela demora

O mau tempo virou o vilão
dos prazos para a inauguração
do hospital municipal de Mas
saranduba. É o que diz o res

ponsável pelo Departamento
de Saúde e Assistência Social,
Marcelo Bini. Agora está pre
vista para dezembro a entrega
da obras aguardada há anos

pela população. Mas a espe
rança já morreu, vaticina o ve

reador Círio Martini (PMDB),
para quem o ano terminará
antes do empreendimento que
consumiu, até agora, mais de
R$ 4 milhões.

De acordo com Bini, com

as chuvas torna-se complicado
realizar "algumas obras com

plementares" na parte externa.
Mas além do acesso ao prédio
e da construção da Central de
Gases Medicinais, acabamen
tos na parte interna ainda es

tariam pendentes. "Isso será
um abacaxi pará a próxima ad
ministração", garante Martini,
incrédulo com os prazos e que
aponta problemas que extrapo
lam a execução da obra.

Mas a administração pensa
diferente e até orgulha-se da

possível conclusão em quatro
anos. "Se formos comparar
com outros hospitais que fo
ram construídos ou estão em

construção, a nossa obra foi
realizada em tempo recorde",
comemora o diretor de Saúde,
usando como exemplo o Hos

pital Materno-infantil [eser
Amarante Faria, de [oinviile,
que demorou 10 anos, R$ 55

milhões em investimentos

para sua conclusão e gerou
repercussão negativadesde os

aspectos da demora de execu

ção da obra até nas questões
administrativas - ponto lem
brado por Círio Martini.

O vereador coloca que,
com a conclusão da obra, "que
não poderá ser abandonada
em Z009" - já que reforça sua

desconfiança a respeito dos pra
zos -, será uma dificuldade ao

município manter a estrutura.
Ele afirma que seriam necessá
rios R$ 300 mil mensais para
manter os serviços no hospital,
mas para a prefeitura seria pos
sível apenas o investimento de
R$ ZOO mil, gerando um déficit
orçamentário "salgado". Obras externas e acabamento no interior do prédio são trabalhos que ainda estão pendentes

Piske foi um dos fundadores da Associação de Veteranos da FEB

Rua Donaldo Gehrin9,)'35 • Fo

Enterrado em Jaraguá um dos
veteranos de Monte Castelo

Ontem foi enterrado o Capi
tão Ferdinanda Piske, um dos
.fundadores da Associação de
Veteranos da FEB (Força Expe
dicionária Brasileira) de Jaraguá
do Sul. Suas ações e princípios
ficaram vivos nas memórias de

parentes e do companheiro de
serviço Anselmo Bertoldi, de
89 anos que em 194Z o acompa
nhou de caminhão de Blumenau
à Jaraguá do Sul para, num trem
"Maria Fumaça", irem ao Rio de
Janeiro, cidade onde iniciaram o

preparo para combater durante
quase nove meses na Itália, em
batalhas da II GuerraMundial.

Bertoldi lembra do Capitão
Piske como um homemenérgico
"durão", obstinado em cumprir
a missão para o qual foi desig
nado, mas mais obstinado ainda
em retornar são e salvo para sua

família. "Ern seu leito de morte
ele assumiu que matou um ini

migo, se arrependeu, mas sabia

que 'o alemão' poderia impedi-lo
de voltar", conta o ex-padioleiro
(enfermeiro) de MOI!te Castelo.
A rigidez transparecida no

exército também era bem defini
da na família, conta o filho Car
los Fernando Piske, que durante
anos, em rodas de festas fami
liares, se deliciava com as histó
rias do pai, "Todos os domingos
tínhamos que ouvir bandas e

fanfarras militares e ele sempre
foi rígido, mas com o tempo foi
afrouxando", diz. A vontade do

pai de que algum dos seis filhos
seguisse carreira militar não foi
realizada, mas de tudo conquis
tou "passou o amor à leitura, a
integridade, a coragem e o senso

de justiça".
No enterro, soldados farda

dos e bandeiras honraram o mi
litar e a presença de parentes e

amigos registraram a passagem
do pai de família, bom amigo,
cidadão e patriota.

,'.;.,

VagasdeACT
em Bantl Velha
A Secretaria de Educação de

Barra Velha anunciou a abertu
ra de processo seletivo de pro
fissionais para contratação em

caráter temporário (ACT) para
complementar o quadro docen
te de Z009. As inscrições deverão
ser feitas do 17 ao 19 de novem
bro na própria secretaria, das 8h
às lzh e das 13hl0min às 17h.
A secretaria localiza-se na Ave
nida Governador Celso Ramos
n". ZOO, ao lado da prefeitura.

O edital com detalhes so

bre a vaga, remuneração e atri

buções do cargo, assim como

o procedimento de avaliação
pode ser retirado na secretaria
ou através da internet pelo en

dereço www.barravelha.sc.gov.
br. Os professores selecionados
exercerão o cargo no período
de 10 de fevereiro a 19 de de
zembro de Z009, nas escolas da
redemuriicipal da cidade. Mais
informações podem ser obtidas
pelo telefone (47) 3446-7734.
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VIAGENS

ECONOMIA---------

Turbulência no câmbio muda destino
Alta do dólar reduz em até 20% a prooura por pacotes de viagens internacionais
JARAGUÁ DO SUL

Você trocaria a magia das
luzes de Pads pelo caloroso
nordeste brasileiro? Diante da
instabilidade do dólar e com a

proximidade das férias, mui
tas pessoas estão mudando o

destino da tradicional viagem
de final de ano. Se por um

lado. está mais pesado pagar
pelas passagens e estadias em

dólar, por outro, o Brasil ofe
rece roteiros irresistíveis e di
versificados.

Uma das principais agências
de turismo de Jaraguá do- Sul já
calcula redução nas vendas dos

pacotes internacionais. Mas
em contrapartida, percebe au

mento na procura por roteiros
dentro do país. "Sentimos uma
queda de cerca de 20% nas ven

das dos pacotes internacionais.
Mas as pessoas estão trocando
uma viagem para os Estados
Unidos ou Europa por um pa
cote no nordeste brasileiro, por
exemplo", comenta o gerente

Turismo sem

sair do'Sul
Com opções de parques

temáticos, serras e praias, o

catarinense não precisa dei
xar o Estado para aproveitar
as férias. "O Natal Luz de La

ges é muito bonito. E temos

praias maravilhosas· como:

Florianópolis, Balneário
Camboriú e Bombinhas",
explica o gerente de turis
mo. Outra dica é aproveitar
a folga do final de ano para
visitar o Estado vizinho do
Rio Grande do Sul. "Gra
mado, Canela e Bento Gon

çalves possuem atrativos
turísticos nesta época do
ano. São boas pedidas para _

o Natal", aponta.

de turismo, Kilian Sohn Neto.

Segundo ele, Bahia, Pernam
buco e Alagoas são os estados
mais procurados. "Mas quem já
tinha fechado o pacote para o

exterior, não desistiu da via

gem. Nova York, Disney,
Paris e Londres continuam
sendo opções muito procu
radas para a passagem do
Reveillon", ressaltou.

O gerente sugere que via

jar para a Argentina ou para
o Chile, por exemplo, pode
ser mais econômico e atrativo
neste período. Outra oportuni
dade é aproveitar a temporada
de cruzeiros. "Os navios já
haviam firmado os contratos..
Por isso, as operadoras conge
laram o câmbio", destaca o ge
rente. "A pessoatambém pode
diminuir o tempo da viagem,
ficar menos dias fora e optar
por hotéis e serviços mais
econômicos. Ou então, deixar
para viajar no que chamamos
de baixa temporada, que no

Brasil, acontece depois do car
naval", acrescenta.

Mas atenção: cuidado com

o uso do cartão de crédito no

exterior. "Você gasta na moeda
local e diante dessa instabili
dade não sabe quanto vai pa
gar pelo dólar quando chegar
a fatura", alerta.

Gerente de turismo diz que o cliente deve pensar em destinos alternativosAs pessoas estõo
trocando uma viagem
para os Estados Unidos

ou Europa por um
pacote no nordeste

brasileiro

DEBORA VOLPI

SISTEflJ�

AOAF!
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Mas, técnicas como a mesoterapia,
ultra-som, além da drenagem linfática
são aliadas na melhora da aparência
das mulheres que mostram o corpo

modelo Sabrina Sato
ura que os furinhos na

ele acompanham qual
quer silhueta feminina. "Toda
mulher tem celulite, é hormô
nio", diz. Difícil, porém, é iden
tificar ondulações em suas for- .

mas perfeitas. Nem mesmo um

especialista no assunto é capaz
de detectá-las. "Eu a vi no aero

porto com uma saia bem curta,
realmente não dava para notar
a celulite", comenta o endo
crinologista Wilmar Accursio,
coordenador do Centro de Es
tudos de Pós-Graduação da
Sociedade Brasileira de Medi
cina Estética.

Coxas à mostra não falta
rão no verão, já que o vestido
curtinho é uma das tendên
cias da estação. Será que há

tempo para conquistar pernas
à la Sabrina? "Quem tem ce

lulite deve saber que a doen
ça é crônica, incurável,' como
hipertensão e diabete, mas é

possível melhorar o quadro. O
tratamento será para sempre",
avisa Accursio.

Entre mitos e promessas

milagrosas, o que sobressai
nos tratamentos contra a celu
lite é o aspecto multifatorial
do problema. Além de tratar
o tecido afetado, é preciso
exercitar-se e ter uma ali

mentação saudável para ob
ter bons resultados. "Fatores
externos, como uso de pílula
anticoncepcional e ganho de
peso, também interferem",
diz o médico.

A questão é tão comple
xa que a Unifesp planeja um

estudo direcionado sobre a

celulite para 2009. ''Até agora
não há uma pesquisa científi
ca para comprovar que algum
tratamento é capaz de exter
minar a celulite", diz a derma
tologista Karin Ferreira, envol
vida no projeto.

Se não é possível curar a celu
lite há, segundo Accursio, formas
cada vez mais potentes de impe
dir o seu agravamento. "Nada que
for por via oral funciona. O que
traz melhora é a mesoterapia, os
aparelhos de radiofreqüência e o

ultra-som, além da drenagem lin
fática", indica.

Sabrina está convencida do
. poder da drenagem. " Reten

ção de líquidos piora a celulite
e a drenagem linfática desin
cha o corpo", diz ela. Accursio
lembra que o sucesso dessa e

de outras técnicas varia muito
entre as mulheres. ''A melhora
fica entre 30% e 80%. Os cre

mes contra celulite também
ajudam, mas desde que sejam
receitados pelo médico. Isso
não vale para os produtos de
mercado", alerta.

O CORREIO DO POVODSABADO. 1 DE NOVEMBRO DE 2008

Retenção de líquido
piora a celulite e a

drenagem linfática
desincha o corpo,
aconselha a bela

Sabrina Sato
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CRÔNICA

No cemitério
CARLOS HENRIQUE SCHROEDER, ESCRITOR

- Desculpa, Tavinho. Mas é deprimente, na verdade,
ridículo, você visitar o túmulo de uma pessoa.

- Não enche. Por que você não fala isso pra mamãe,
então?

- Ela não vem visitar o túmulo de papai! E nós temos

que fritar os cornos aqui ...
- PÔ! Tu sabes que ela não vem por que passamal.
- Passa mal, nada. Não vem porque não quer. E nós

temos que pagar omico aqui.
- Custa visitar o túmulo do pai uma vez por ano?
- Deixa pra lá, eu que sou um "chato mal humorado"

mesmo, como você sempre disse. Vamos embora?
- Calma aí! Vamos matar mais um tempo aqui. Che

gamos agora. Relaxe, curta a paisagem.
- Isso aqui é deprimente.
- Eu sei. Eu estava brincando. Vou te contar uma

coisa. Mas não fala pra velha. É que ela quer que nós

passemos mais tempos juntos.
- Num cemitério?
- É que ela acha que aqui é um lugar de serenidade,

reflexão. Ela nos imagina vindo aqui com flores, chorando,
nos abraçando, relembrando os velhos tempos. Rezando
pela alma do velho. Essas coisas todas de família.

- Mamãe está se superando, hein?
- Me dá um abraço?
- Ai... Espera aí, foi brincadeira!
- Você precisa sair mais. Sei lá. Arrumar uma

namorada. Encher a caveira! Vamos sair hoje, eu
tenho uma amiga ...

- Tavinho, eu não preciso disso, eu já fiz muita festa
na Vi a...

- Eu sêí, mas mamãe está preocupada, faz anos que
você não arruma uma namorada ...

- Daminha vida cuido eu...
- Você só fica enfurnado em caso lendo, isso fazmal

cara, você vai pirar. Quanto tempo faz que você não ...
- Olha, estou emocionado, meu irmão caçula preo

cupado comminha vida sexual.
- Não, é sério, você precisa...
- Uma vez por semana vem uma moça lá em casa,

satisfeito agora?
- Ah! Mas píríguetenão vale. Você tem que voltar a

ativa. Arrumar uma namorada fixa.
- Mas essamoça é fixa. Está há três anos comigo.
- Claro. A cem conto o jato.
- Eu não tenho mais paciência para ficar bajulando,

dando presentes etc. Eu sou muito egoísta. Tanto que
nunca casei.

- É hora de mudar, recomeçar, cara! Eu assisti uma

palestra sobre Paradigmas, Jef, você tem que assistir,
bah, você pode mudar sua vida a hora que quiser, dar
uma guinada...

- Não me venha com essas baboseiras ...
- Sério meu, veja bem, você resolveu estudar, os livros

estão cozinhando seus olhos, com sua cabeça, bah, você
era um cara animadão na juventude. Agora, faz p:iri.ta aí
de existencialista. Só falta o charuto. Não sou contra estu

dar, mas vejameu caso, você resolveu ser o intelectual da
família, tudo bem, você escolheu, deu o fora, eu não tive
escolha: tive que assumir ainda garoto a loja do papai. Mas
nãome arrependo. Tenho grana emuitas mulheres.

- Grana e mulheres? Isto é felicidade pra você?
- Pramim e para a grandemaioria dos homens.
- Por isso que omundo está essa porcaria de hoje!
- Porcaria? Que nada!

NOVELAS

VARIEDADES---------

JARAGUÁ DO SUL

CINEMA
.

• Úl
(17h

• Cine Shopping 2
• Espelhosdo medo (leg) (19h, 21hl0-todososdias)
• Os mosconoutas no mundo da lua (Dub)
(15h - selr!sob/ter/quo/qui)
• Super Heróis e o ligo do injustiça (Dub)
(17h -todos os dias)

• Cine Shopping 3
• Jogos Mortois V (16h, 17h50, 19h40, 21 h30 -todos
os dios) (14hl0 - sex!sob/dom!qua/qui)

JOINVlllE
• Cine Cidode 1
• High School Musicol3 (Dub)
(14h30, 16h40, 19h, 21h20 - todos os dios)

• Cine Cidade 2
• Os mosconautos no mundo do lua (Dub)
(15h - todos os dias)
• As duos faces do lei (leg)
(17h, 19h20, 21 h30 - todos os dias)

• Cine Mueller 1
• High School Musicol3 (Dub)
(14hl0, 16h30, 19h,21h30-todososdios)

• Cine Mueller 2
• Amigos, amigos, mulheres à porte (leg)
(15h30,19h45-todos.osdias)
• Mosconautas no mundo do lua (Dub)
(13h45 -todos os dias)

�
O Jogo da

Reinvenção
Diretor de roteiros incorporando sua

própria produção, Charlie Kaufman é o

tema de O Jogo da Reinvenção. O livro de
Cecília Sayad promove uma reflexão so

bre o espaço inusitado do roteirista cuja_
obra é caracterizada pela transgressão
das normas clássicos, criando um sentido
peculiar ligado a sua visão de mundo e a

estética de seus filmes.

"Cine 3
• Jogo V (leg)
(14h, 16h,"l8h, 20h, 22h -todos os dias)

rkt1
Musical 3 (Dub)
, 19h, 21 h30 -todos os dias)

r'kt4
.

Rocha (leg)
19620, �lbl O - todos

s, mulheres à porte (leg)
todos os dias)
tio lei (leg) (19h15 -todos os dias) ,

lônl0 (Leg) (14h15 -todos os dios)

DVD

Mais do que
você imagina

Pora Henry sua mãe obesa, Martha,
é um "peso". Três anos ausente numa

missão do FBI o fizeram voltar para casa

e apresentar a namorada à mamãe. Mar
tha agora é Marthy, tem um corpão, e um

namorado novo e suspeito. Como ser um

bom agente com sua mãe na jogada?

�qâls Do Que VocÊ IMaGiJ)
Toda Jamilla tI�It'lI>'L1<':S uewas. mas esse S.(� supera.

NEGÓCIO DA CHINA
Suzete apresento o folso Liu poro Theo. Diego
conto à Celeste que o poi de Antonella vai aju
dó-lo e Celeste fico com ciúmes. Zuleiko diz à
Maralonis que EdmalZinho estó com febre e Ed
mor o levo 00 hospitol. Heitor e Lívio comemo

ram o coso próprio e combinom de dormir oli
noquela noite. Júlio confirmo o gravidez de De
nise. Semíromis começo o vender os bolos que
João fez. Augusto é o primeiro o comprar. Isidoro
conto que o pen drive estó dentro de um dos bolos.
Joelma conto que Adriano tem um filho.

TRÊS IRMÃS
Xonde observo Eros e Suzono. Violeto arronco o

envelope de Dora. Profeta/Andrade discurso no

proça. Polidoro diz que ajudará Waldete o recu

perar o que perdeu. Sóvio procuro informoções
sobre Carlinhos, mos Gregg o expulso. Violeto
pergunto se Nélson e Leonora se divertiram no

viogem. Almo reconhece um dos homens que o

atocou e o mostro poro 6alvão. Dudo se veste
feminino, vai 00 casarão dos Áquila e se apre
sento o Dora como Lailo. Augusto surge poro
Virgínia e Violeto e diz que teró que ir embora.

A FAVORITA
Céu mondo Floro não se meter em suo vido.
Diva se comove quando Augusto diz que seró
eternamente apoixonado por Rosano. Holley
conto o incidente do e-mail e pergunto o que
Cilene tem contra Flora. Floro troco o remé
dio de Gonçalo por pílulos de farinha. Céu
conto o Holley que Floro sobe que ele é o pai
do bebê. Catarina incentivo Stelo o reobrir o

restaurante. Zé Bob se encontro com Manu.
Holley ouve uma converso entre Silveirinha
e Floro. Holley pergunto por que Floro estava
falando mal de lora.

OS MUTANTES -

CAMINHOS DO CORAÇÃO
Samira diz ter outros plonos poro Ari, Toni e'
Danilo e diz que serão seus empregados. Sa
miro os hipnotizo. Elo diz que Aristóteles seró
mordomo e cozinheiro, Danilo seró encorregodo
do limpeza. E Toni seró seu personaltrainner e

seguronça. Moria e Marcelo namorom e ele diz
que ogora se dedicoró o encontrar Tati. De re

pente, surge Zumbi. Melquior e Luciano correm

e são cercodos pelos reptilionos. Melquior en
trego o Excolibur o lucia no. O Rei ergue o cetro
do poder e alguns replilianos explodem.

CHAMAS DA VIDA
Manu identifico o corpo do pai. Antônio tento

explicar que foi ocidente e Manu promete colo
có-Io no codeio. Corolina diz à Arlete que não
encontrou os plocos no corro de Antônio. Vilmo
procura Miguel. Miguel diz o elo que todos so
bem que elo é o incéndiório. Ivonete pressiono
Tomós poro confessor que Vilma é o criminoso.
Tomós nego e diz que Carolino e Pedro proiegem
Wolter e Antônio. Vilmo acuso Miguel de roubor
cs placos. Antônio pede dinheiro o Beatriz poro
fugir e elo pede que ele se entregue.

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

Desconforto no

Rede Record
Karina Bacchi aproveitou o gravação
de chamados do programação do Re
cord para 2009, com todo o elenco da
emissora, para tirar fotos com Caroli
nil Magalhães, que será sua parceira
no reality show "Simple life". Mas a

modelo se antecipou, mandou as fotos
para sites, colocou em seu blog e

ainda falou que vai fazer o programa,
que nem data de estréia tem. Tudo
sem autorização da Record.

Um grampo no

computador
Segundo o site Babado, Nívea
Stelmann vai entrar com uma ação
judicial contra o ex Eduardo Azer, por
ter grampeado seu computador: "Ela
desconfiou de algumas mensagens e

contratou um técnico, que descobriu o

chamado "cesso remoto". O controle vi
nha sendo feito desde fevereiro, quando
ainda eram casados. O casal rompeu em

setembro e atualmente ela namora o

ator Thierry Figueira.

Reencontro com

o ex-marido
Alessandro Negrini passou por uma
saia justa ao encontrar o ex-Otto,
acompanhado por outra mulher, em
um restaurante. Ela estava com ami
gos quando Otto chegou acompanha
do e parou na porta, paro falar com
o atriz Letícia Spiller, que também
estava no local. Otto e Alessandro
terminaram o casamento de seis anos
em agosto. A atriz tem uma tatuagem
com o nome dele em um dos braços.

DIVIRTA-SESUDOKU
Mocho
São Pedro para o recém chegado:
- O que você fez de bom em vida?
O cam pensou e respondeu:
- Bom, teve uma vez que me deparei
com 20 motoqueiros molestando
uma garota. Desci do carro com meu

taco de beiseboll, já gritando: "Vão
embora seus animais, antes que eu

acabe com a raça de vocês". Aí eles
me rodearam e eu falei: "Vem se for
homem!".
São Pedro, impressionado perguntou:
- E quando isso aconteceu?
- Ah, uns minutinhos antes de eu

chegar aqui.SOBRE OJ060
É um jogo de lógico muito simples e vicionte. O objetivo
é preencher um quodrodo 9x9 com números de 1 o 9 sem

repetir números em codo linho e codo coluno. Tombém
nõo se pode repetir números em codo quodrodo de 3x3. PREVISÃO DO TEMPO Fonte: Ciram/Epagri

SOLUÇÃO
Céu encoberto por influência de áreas de instabi
lidade associados a áreas de baixo pressão, que
provocam chuva a partir da manhã, em todas as

regiões do estado. Temperatura elevada.

� Jaraguá do Sul e Região

HOJE

MíN: 16° C
MÁX: 23° C
Nublado com ,',' -','

possibilidade de chuva

DOMINGO

dMíN: 1rC
MÁX: 24° C o, ,

Sol com pancadas
de chuva

lSI ÁRIES

4'" (20/3 a 20/4)

I
Uma auto avaliação

� possibilitará fazer
escolhas decisi

vas. Entenda os sinais que tem
recebido e não tenha medo dos

significados. Afinal, medos nunca
foram sinônimo de paralisia em

sua vida. Sua melhor qualidade
sempre foi a coragem.

)(
GÊMEOS
(21/5 a 20/6)
Sua energia estará
voltada à manuten

ção dos relaciona-
mentos. Não permita que suas
emoções mais confusas e infantis
tomem a frente de suas decisôes
nesse setor. Procure manter sua
natural racionalidade sem se em

polgarmuito com os resultados.

� ��a2218)
::. ') Apraveite a fase

� u.-. favorável para o

trabalho e coloque
em ordem tudo o que saiu de seu

controle. Você poderá contar com
a boo fase até o fim do ano. Pare
de se queixar e organize-se Para
recuperar o que perdeu, inclusive
a auto estima.

""
CÂNCER

�.� (21/6 a �1/7)
�-'';''-'''';;' As questoes
: ; domésticas e fami-

liares continuam
preocupando e exigindo energia.
Momento difícil, de s�nsibilidade
e falta de discernimento. Quando
as emoções tomam a frente, há
falhas na compreensão e perda de
controle da situação.

I1f
VIRGEM
(23/8 a 22/9)
Ó fase para se

aperfeiçoar nos
estudos, ou fazer

uma especialização que pode
trazer benefícios à vida profis
sional. Sua mente está aberta e

seu raciocinio, rápido. Tudo o que
aprender agora ficará cristaliZõdo
em seu corpo mental.

TOURO
(21/4 a 2015)
Você estará envol
vida em alegrias e
frustrações. Mas no

geral a fase é boa, pois você sem
pre esteve com os pés no chão.
A fase é de mais realismo, em
especial no amor e nas finanças.
Não deixe as emoções dominarem
as suas decisôes.

MiNGUANTE

'» 21110

NOVA CRESCENTE CHEiA

SEGUNDA

dMíN: 190 C
MÁX: 2r C «r ,» "

Sol com pancadas
de chuva

29/10 13;11
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#UBRA
.

(23/9 a 22110)
Procure entender
a necessidade de
economizar. Você

pode precisar de seus recursos
em um futuro proximo. Sua vida
começa a mudar devagar; mas as
verdadeiras mudanças acontecem
a partir do fim do ano. São mudan
ças benéficas e efetivas.

ESCORPIÃO
(23/10 a 21/11)
Ela:eIente fase pam
você coIocor em

pauta sua pers0na-
lidade. Momento

de grandes oportunidades de
mudanças interiores e exteriores.
Aproveite a boa fase, pois mudança
é o tem nome, não é escorpião? O
amor e o romance estão em alta.

TERÇA �
MíN:19°C�MÁX: 23° C t , " I

Chuvoso

ANIVERSÁRIOS

1/11
Anna Lucia B. dos Santos
Bertoldo E. Neto
Carolina Petris
Cleison E. dos Santos
Diego Felipe lapella
Erotildes Mahs
Florentino Fiedler
Ivone Reinke lapella
Jéssica T. Leitzke
Jorge Bisenski
Luan Heinzen
Lucio Neubecker
Marcelo Jardim
Maria Diefenthales
Mario Domini
Pamela Paola do Silva
Rodrigo Sjoberg'
Sandra Jordan
Sandro Alberto Moretti
Terezinha A. Alves

SAGITÁRIO
(22111 a 21/12)
Fase de introspec
ção. Avalie os últi
mos acontecimen

tos. Procure seus erros e aprenda
com eles. O mês que antecede seu

aniversário é sempre propenso
às avaliações do ano que �ssou.
Limpe o que não serviu. Espere um
novo ano astral.

. CAPRICÓR'!;O
(22/12 a 20/1)

",.[. Júpiter e saturno
possibilitam a

estruturação de
planos que podem trazer ótimos
resultados a partir de janeiro de
2009. Mantenha controle e foco
no resultado. Este ainda é um

ano de plantar; portanto plante
tudo o que deseja colher.

2/11
Antonio Demarchi
Ariane Buzzi
Braulio Freiberger
Camila Heck
Carlos Henrique Vieira'
Cristiano Nurinberg Junior
Daniele Bruch
Dario R. C. Evangelista
Deirson Milbratz
Douglas David Pradi
Edilene Eggert
Eupidio Quintino Filho
Gunter Stortz
João L. Demarchi
Julia langueline
Moira Carolina de Carvalho
Neresi F. Grossi
Paulo de Moura
Silvana D. Minoso
Valdete A. Hoepers

AQUÁRIO
(21/1 a 18/2)
Alguma confusão
mental pode
atrapalhar suas

escolhas. Avalie cada passo que .

deve dar em direção ao futuro.
Afinal, esta fase de confusão já
acompanha você há tempos. Pro
cure encontrar as respostas que
precisa através da meditação.

PEIXES

III.. (19/2 019/3)
•• As emoções esta
..".,� rão à flor da pele

hoje e lembranças
do passado podem confundir um
pouco suas escolhas. Avalie cada
passo que deve dar e não se

deixe contaminar por emoções
que já não fazem mais sentido.
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iH O CORREIO DO POVO
SABADO, 1 DE NOVEMBRO DE 2008 VARIEDADES--------'-----

. h Nicolas Matheus, que
Parabéns para o 101m1� aninho. Os pais Edione
ontem completou s�u dese'Jam 1elitidades. _

e fran e os avos
.

Papai, mamãe avós e r
pequeno R� lOS, parabenizam o

nan pelo seu 1° aninho.

. Rodrigo Sjoberg. Toda
Completa hOJ� 14 adnos. m muitas 1elicidades.
a 1amília e amigos eseJa

Os pais Anderson e L
um SUper beijo ao gat�ahna, mandamIn o kauan qucompletou 9 meses dia 28/10:

e

-

EMEf Anna Tõwe
A pr01,es�ora da chuster, parabeniza

Nagel, Marcl; Si�!rcos Gra1 (9 anos)
seu aluno?e medalha de ouro

pel� CO�qdUls8t:a:�eira de Astronomia,
na Ollmpla a

. I
em nível naclona .

.

I ro a coluna, o 10finho
lucas·

Em click espec�a pGfilh deTatiane e Jeon
Corlos.

Gustavo Gambm, I
o

Parabéns para Edu .

comemorou 13 ano a�da LUlza, que
deseja felicidades _s dIa 28/10. Quem

sao os pais L '
.

Tere e a irmã Mi/ena.
aerclO e

Os professores da EMEf
p�rabenizam as alunas do �aldemar Schmitz,

dedIcação na feira Cie '.

7 ano pelo empenho e
no dia 23/10 na Arenan;'f,ca P!aneta Escola realizada
3° lugar na categoria 1 earagua. E!as. conquistaram o

aparelho DVD para esc:rmo premIo, ganharam uma e as alunas um MP3 .

Por Jéssico Ehmke Kroetzer
recepcoo@ocorreiodopovo.com.br

A gatinha laura Camylle Severo

completou 6 aninhas dia 28/10.

Seus pais e irmõo Jhe desejam 1elicidades.

C'I' ne mandam os

Os pais Nego e lia. . b th

parabéns para a gatmha Elisa e

Stephani, que completou
6 aninhas no dia 25/10.

Na foto o grupo Preservando as Tr d'
_

da sa série da EStola Munici ai J a, lçoes, formado por alunos
parti�ipou do festival de d!ça :seJPasqU�lini de Corupá, quee aragua do Sul dia 25/10.
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CIASSIMAIS
,

PREENDIMENT S
OBILIÁRIOS

RESIDENCIAL GRAN RAMÁ
APARTAMENTOS A PARTIR DE 100m2•

REGIÃO CENTRAL (FINAL DA MARECHAL).

(ê{.] i'A I :II ;JiM *'4 =I � 1-]

EDIFíCIO RUTH BRAUN.
APARTAMENTOS A PARTIR DE 121m2•
ENTREGA PARA SETEMBRO DE 2008.

CONDiÇÕES ESPECIAIS DE PAGAMENTO.

EDIFlclO DONA WAL
ÓTlMA LOCAlIZAÇÃO.

CONDIÇÓES ESPECIAIS DE PAGAMENTO.
APARTAMENTOS COM 121m'.

.....

FIM·DE·SEMANA. 1/2 DE NOVEMBRO DE 2008

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

__...
-

...c-,
·- ......IIÜIII.:--";t-.::;
__

�

RESIDENCIAL VICENZI
surre, 2 DORMITÓRIOS. SALA EM 2

AMBIENTES E DEMAIS DEPENDÊNCIAS.
ENTRADA + SANDO PARCELADO

EM 50 MESES.

EDIFíCIO GOMES
APARTAMENTO EM ÁREA CENTRAL,
ÓTIMA LOCALIZAÇÃO. PRÓXIMO AO
NOVO SUPERMERCADO ANGELONI.

RESIDENCIAL DOli CALlEL
APARTAMENTOS COM 13Qm2. 1 SUÍiE. 2
DORMITÓRIOS E DEMAIS 0El"ENDI:HcIAs

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

PAGAMENTO EM ATÉ 100 MESES DIRETO COM A CONSTRUTORA.

RESIDENCIAL BARCELONA
APARTAMENTOS COM 117m2- SUíTE + 2
QUARTOS E DEMAIS DEPENDÊNCIAS.

OIIUIIIARCA E COl &&1'"'1
CONIlIÇtIEsESf'ECUIIS_F!IISMElIOU

APARTAMENTOSCO!.I1 SllÍTE ... 2QU11l.'ii1ll!llSW
CCf 2sun:sElJBMIIS�.
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IMÓVEIS

COMPRA - VENDA � AlUGUEl- ADMINISTRA ÁO - ASSESSORIA EM FINANCIAMENTO

R. João Januário Ayroso, 53i • sl2 Início do Jaraguá Esquerdo

PLANTÃO VENDAS 9977-4652 - 9977·4654
PLANTÃO ALUGUEL 9977-9337

0238 Rau. 680,63m2 R$ 70.000,00
0294 Rio Molha. 7.898m'. R$

240.000,00 (neg.)
0485 Barra do Rio Cerro. 79.220m'. R$
520.000.00

om Estrada Nova. 340m'. R$ 45.000.00
0820 Centenário. 750m'. R$

!--------::'"--t-----�:__--_=t_---------�---------+_---------+___��:;:.:::;�==I.;.-__I 315.000,00(neg.)
0902-ViiaLenzi 630m2 R$55.000,00
REF. 0856 - Agua Verde -15x30 total de

450m2- R$130,000.00 (Negociável).
0862 - Terreno - Rau - R$150.000,00

0047 - Jaraguá Esquerdo. Com
900.00m' sendo 20,00 x 45.00, R$

t----------t:=========+-:::_--------t----------;----------'-===::_:::_::_:::_-__==-::i
108.000,00
0.116 - Rau. Terreno próximo a

Associação da CELESC, com 373,1 Om'.
R$ 45.000,00 (negociavel).
0553 - Terreno com 132.500,00 m' em
Schroeder, Bairro Schroeder I. R$
900.000,00.
0721 - Rau. Condominia Renacença area
364,70m'. R$ 82.000.00

0754 -Ilha da Figueira Com 400m2. R$
135.000.00 (neg)
0354 - Bairro Amizade. R$ 65,000.00

Apto Vila Nova - 2 dorm. - R$ 620,00 +

condo
Barra do Rio Cerro - 2 dorm. R$ 460,00
BarradoRio Cerro-Apto 2 dorm. R$750,00
Barra do Rio Molha - 2 dorm. R$ 550,00
Cenlro - Apia 1 dorm - R$ 400,00 mais
condomínio

>

Centro - Apto 1 dorm lodo mobiliado. R$
1.500,00
Centro Guaramirim. Sala comercial

________-+ ......__oj--- ---__,----------....---------.....--- -t52m'.RS330,00
Centro. Sala comercial32m'. R$ 400,00
Centro. Sala comercial. R$ 2.200,00
Galpão - Três Rios do Norte 510m2· .. · R$
3.200.00
Galpão Três Rios do Norte 1.360m' - R$
7.500,00
Galpão Três Rios do Norte 300m2 - R$
1.200,00
Galpão Três Rios do Norte 340m2 - R$
2.000,00
Galpão Três Rios do Norte 510m2 - R$
3.200.00

.

-::::::;;;;;;;;;;;:::;:;::;;;;;;;;;;;__t;_;;;;:;;;;;:;::;;;;;;;;;;;;;;;;r�--_::::;;;;__iiii!t-:::;;iiiiiii�.iiiiiiiim;;;;;;;;;;;;_;;;:::3:3i:t======----i IIhadaFigueira -Apto 3 dorm. R$650.00
=

Jaraquáfsquerdo - 3dorm. R$ 550,00
Jaraguá Esquerdo - 3 dorm. R$ 65Q,00
Nova Brasilia - 2 suítes. 2 dorm. R$ 2.000,00
Nova Brasília. Quilinete 1 dorm. RS 250,00
Rau - Apto. 2 dorm. R$ 550,00
R'au - Apto 1 dorm. R$ 530,00 + condo
Sala Comercial Centro - R$ 550.00
São Luis- Apto3 dorm. R$ 560,00
Vila Lenzi -3 dorm. R$1.500,00_
Vila Lenzi. Apto. 2 dorm. R$ 700.00
Vila Nova - 2 dorm. R$700.00
Vila Nova - Apto 2 dorm. R$ 650,00
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IMÓVEIS

VENDAS

www.atlantaimoveis.com I

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

Ref: 1358 - Amizade Sobrado com 1
suite cf closet, 2 qtos, bwc social, sala
de estar e lantar, cozinha mobiliada,

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

190m'R$ 310,000,00

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 suíte, 2
dormitórios, sala de estar e jantar,

cozinha, área de serviço, bwc social,
área de festas, 2 vagas de garãgem.
Área Construida 127m' Área do
Terreno: 450m'. R$ 189,000,00

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: 1537 - Schroeder casa com 2

qtos, bwc, sala, cozinha, área de

serviço, garagem. R$130.000,00

Ref: 1453 - Czerniewicz, Sobrado
c/ 1 suíte, 2-qtos, bwc social, sala
c/ sacada, sala de estar/ jantar,

cozinha, bwc, mais área de festas
c/ bwc, área de serv, garagem. R$

280.000,00

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

de garagem. R$ 220.000,00

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

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

serviço, sacada c/ chur., 2 vagas
de garagem.

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

Residencial Don Caliel LANÇAMENTO

l2eêllkflC,laQ pJterrtWt,
Vila Nova

Ref: 2318 - 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 ceberto.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

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

vagas de garagem R$ 165.000,00 = á 176 CUB'S.
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IMÓVEIS------------

i Localização: Balneário Camboriu

�I
O f'I! edi leio

: Portão e porteiro eletrônico
ii Sistema de captação para
! reciclagem d'água
Medidor individual para água,
luz e gás
Tubulação para água quente
Esquadrias em alumínio anodizado
Uma vaga de garagem privativa
(2a vaga opcional)
Acabamento em pastilhas e grafiato
Piso em porcelanato
Moderno elevador para 08 pessoas
Tubulação de espera para
TV à cabo, internet, antena
parabólica coletiva e telefone
Sistema de segurança com

circuito fechado de TV

ff
O apartamento
1 por andar
1 suíte
2 quartos
Sala de estar e jantar
Cozinha
Área de serviço
Lavabo
Sacada com churrasqueira
Detalhe em gesso
Área privativa 83m2

Plantão

9924-9819

Residencial
.Ao

A�GELA MARIA
- Ampla sacada com churrasqueira
- 1 Suíte com sacada
- 2 quartos
- Ótimo acabamento interno
- Detalhes em Gesso
- Área privativa de 129 m2
- 2 vagas de garagem privativa
- Moderno elevador para 10 pessoas
- Medidor individual de água, luz e gás.

A alegria de

COMPRA - VENDE - ADMINISTRA

3370-9335
Rua Bernardo Dornbusch, 300 sala 10 - Baependi - Jaraguá do Sul

Localização: Ruas A e B,
lateral esquerda da Rua
Roberto Ziemann. Entrada ao

lado do Posto DIBRAPE, a uma

quadra da nova ponte sobre o

Rio Itapocu, ligando o Bairro
Amizade à UN ERJ.

QUANTIDADES DE LOTES: Residenciais: 26

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

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

no Amizade com

03 quartos, sala,
cozinha, banheiro.
R$70.QOO,00 Ref. 207.1 - Casa na Tifa Martins

com 03 quartos, sala, cozinha,
bwc; íavanderla e garagem..

R$75.QOO,00.

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

cozinha, bwc, lavanderia,
garagem e churrasqueira .

R$145.000,00.

Ref. 213.1 - Casa
em Schroeder -

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

�

Ref. 196.1 - Casa no Centro com
01 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.

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

R$150.000,OO.

Ref. 202.1 - Apto
no Czerniewicz

""__;:::::::l! com 01 suite +
c---.,_.. 02 quartos, sala,

cozinha, bwc,
lavanderia,
garagem e

sacada.
R$148.000,00.

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

lavaderia e garagem.
R$235.000,00.

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

sala, cozinha, bwc, lavanderia e

garagem. R$250.000,00.

Ref. 219.1 - COBERTURA
PRÓXIMO A ARENA - ED.
MORADADASERRA-�SO
INFERIOR: 02 QUARTOS,

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

salas, cozinha,
lavanderia, dep de

empregada,
escritorio, lavobo,01
suíte,salão de festas
e piscina. 2° Pav: 03
suites e 01 sala.
R$550.000,00

Ref. 211.1 -

-

Apto no Centro
com 03 quartos,

-

sala, cozinha,
bwc, lavanderia

�e garagem.
R$120.000,OO.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



IMÓVEIS
A Chave do Melhor

Negócio, agora também
em Jaraguá do Sul!

9925-2801
pa

l!flI,j["1

I I
: 0396 - VILA LALAU:TERRENO Cf 900m' na Rua i
,

Bernardo Dorbush. Valor: 420.000,00. Ideal pi
comercio. Quase em frente à Mansol.

0525 -VILA NOVA: SOBRADO Cf 02 dorm; 01
suite; closet; estar intimofsocial;sala jantar:

, sacada; eoz; owe: lavabo; lavand; gas central:
: Laje; Vacdnda; área de Festas: Mesanino sist.7mil
i LTS; água quente a gás: 04 vagas garagem;
L_���r.ra�g;_�í�_(;�r�!fl..!£�:_V�gr ��ºQQº_,QQ, __ ..

LOCAÇÃO
GALPÃO

-Galpão com 3.500m2
no João Pessoa,

escritório com 100m2;
cinco entradas para
carreta; plataforma

para carga e descarga
oito de pé dir.

0643 - CZERNIEWICZ: -SOBRADO Cf 04 dorm,
SENDO 01 sulle; sala; sacada; COl: dep.

empregada; 02 awc; despensa; lavand; armario
coz: varanda: laje; 03 vagas de garagem;

enurrasq: piso: GERAMICO. Valor: 238.000,00.
Aceita proposta.

0659 - B.Avai:CASA Cf ólírna íocaâzaçao em

Guararnirirn cf 02 dorrn: Sala; coz: 02 we ;

despensa; lavaml: ar condie.; Varanda; Laje; Cf
garagem; Piso Ceramico e TERRENO Cf

,
487.50m'. Valor: 127,000.00. Aceita-se casa ou :
terreno Próx. ao Centro como parte do negocio. .

. _ _ _ _ _ .. _ _. __ _-_ _._.;

0742 - OFERTA ..... CZERNIEWICZ: SALA
COMERCIAL em Jaraquado Sul ci ótima
localização. Aceita-se carros de menores

valores na neqooiaçào.De R$: 140.000,00. por
120.000,00. ÓTIMO INVESTIMENTO.

-Galpão com 300m2

prox. a Marisol

surte: estar social; COl; 02 wc lavand; arrnário
cozinha; Arca de festas; Piscma; garagem p/03

carros; churrasq. Valor: 90.DaO,OO.Aceíla pmposta.

0750 - Casa, bairro AGUA VERDE cf 3 corm,
estar mt., coz., owe, lav.ptso: mad. Valor

R$85.000,00. Ótíma localização terreno 100%
plano e rua asfaltada.

0661 - CHÁCARA na Estrada Canivete ern
Guaramirim C/6.000 pés de pupunna: 2.500 pés
de banana; árvores frotfteras; nascente de água;

! 01 casa de mad. e TERRENO Cí69.431 rn' Valor;
240.000.00. Aceita-se proposta: Casa ou terreno

ao centro ern Guaramirim .

1008 - GALPAO ABERTO Cf 690m' e TERRENO
, cl área lotai :13.02001' no Ano Born em Corupá
i Cf 02 owe, coz: 02 Escrit., Rampa pi lavação e

Borracharia. Valor: 380.000,00:
0547 - Prédio de 3 Pisos no CENTRO de Jaragua do SuLci 650 MTS tendo um'galpão adicionado

ótimo pomo comercíat RS 420.000,00 reais. Aceita-se negociação.

-Apto novo com 2

dorm., sala, coz, lav.,
BWC e sacada com

churrasqueira
R$550,OO
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Ref. 1831 - Casa - Chico de
Paula - 4 dormitórios, 2 bwc,
garagem, demais dep. Próximo
Igreja São Judas Tadeu. Terreno
de 3506m2 R$ 245.000,00

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

moradia.

CASAS/APARTAMENTOS
ReI. 2451 - Casa - Estrada Nova - 2 dormitórios, 1 bwc, garagem R$ 70.000,00
ReI. 2101 - Schroeder - semi acabada, 3 dormitórios, bwc, garagem R$
79.000,00
ReI. 2452 -Casa - Estrada Nova - 3 dormitórios, 1 bwc, garagem R$ 82.000,00
ReI. 2111 - Casa - Guaramirim- 4 dormitórios, 1 bwc, garagem R$ 85.000,00
ReI. 2421 - Casa - Figueira - 2 dormitórios, bwc, garagem, R$ 85.000,00
Ref. 1701 - Água Verde, 2 dormitórios, cozinha, bwc, lavanderia R$ 95.000,00
ReI. 1401 - Barra Velha - casa5 dormit.demais depend. R$95.000,00
Ref. 1671 - Vila Lalau - apto em construção, Residencial Vermont, com 2
dormitórios, sacada c/churrasqueira, garagem, a partir R$ 1 05.000,00
ReI. 2411 - Casa - Figueira - 3 dormitórios,lJwc, garagemR$ll 0.000,00
ReI. 2491 - Casa - Tifa Martins - 4 dormitórios, 1 bwc, garagem e demais

dependências - R$11 0.000,00
Ref. 2371 - Casa - chico depaula - 3 dorm., 1 bwc, 1 vagade garagemR$ll 0.000,00
Ref. 2161 - Figueira - 3 dormitórios, 1 bwc, garagem e demais dep. ss n 0.000,00
Ref. 1901 - Rau-l suite, 1 dormitório, bwc, garagemp/doiscarros. R$110.000,00
ReI. 2302 - Apto - Nova Brasilia - 1 suite o/sacada, 2 dormitórios, bwc, 1 vaga
de garagem, Entregaem setembro 2009R$ll 0.000,00
ReI. 1091 - Casa 3 dorm. 2bwc, 2 salas portão eletr., piscina R$125.000,00
ReI. 1661 - Centro - apto em construção, Residencial Aquarela, com 1 suite, 2
dormitórios, cozinha, garagem, sacada c/chu[ c/119m'. R$145.000,00
ReI. 1811 - Chico de Paula - Casa mista com 3 dormitórios, 2 salas, área de
festas c/cburrasqueira e piscina + 1 kitinet + area de 60m2 - oficina R$
160.000,00
ReI. 2401 - Apto - Centro - Ed. Isabella - 1 suíte, 2 dormitórios, 1 bwc, 1 vaga de

garagem R$160.000,00
ReI. 581 - Casa - Chico de Paula - 3 dorm., garagem p/2 carros R$160.000,00
Ref. 2581 - Casa - Vila Lenzi - 2 suítes, 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, cturrasqueira R$
200.00Ó,00
Ref, 2141 -casa- Figueira-Sobrado cfsuite, 3dorm., 2vagasdegaragemR$21 0.000,00
Rel.2231 - Casa - Rio Molha -suite, 3 dorm., 2 BWC, demais dep. R$220.000,00
Ref. 1211 - Casa - Vila Lenzi - Suite, 2 dqrm., chu[ R$ 250.000,00- ótimo para ponto
comercial.
ReI. 1831 - Chico de Paula, 4 dorm., 2 bwc, 2 vagas de garagem R$ 245.000,00
ReI. 2341 - Apto - Bombinhas - 1 suite, 1 dormitório, sacada c/chur, prédio c/

piscina, play ground, área de festas, elevador. R$ 250.000,00 - Aceita troca c/
imóvel em Jaraguá.
Ref. 2441 - Apto em Balneário Camboriú, COBERTURA, ailo padrão, 4 suites, 1

dorm., dep. de emporegada, 4 vagas de garagem + espaço p/jet ski e 1 moto, piscina
privativa e demais depenências. R$1.500.000,00 (entrada de R$ 500.000,00) e saldo
em 72vezes.
Ref. 2001 - Apto - Vila Nova c/ 1 suíte, 2 dorm., 1 vaga de garagem R$
250 000,00
ReI. 1511 - Barra Velha - sobrado "alto padrão" R$ 260.000,00
ReI. 1911 - Figueira - suíte, 3 dormitórios, 2 bwc, garagem 2 carros R$
270.000,00
ReI. 1521 - Baependi - sobrado alto padrão "interno inacabado" prox recr. Marisol
R$450.000,00
ReI. 2121 - Área -Jcãe Pessoa - 7500m2 - casa com 3 dorm. R$ 400.000,00
ReI. 281 - Penha-casaalto padrão "frente p/ o mar" R$ 550.000,00
Ref. 2561 - Vila Lenzi - 3 dormitórios. 1 bwc, garagem, demais dependências. R$
110.000,00
TERRENO
ReI. 774fl75 - Jaragua Esquerdo -prox. arena - R$ 80.000,00
Rel.1731 -Jaraguá Esquerdo R$ 50.000,00
ReI. 2472- Terreno - Rau - 416m2 - R$ 50.000,00
ReI. 2352 - Terreno -Jaraquá Esquerdo - 300m2 - R$ 55.000,00
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. 1532 - Ilha da Figueira - 503.30m2 R$ 90.000,00
ReI. 2561 - Terieno - Vila Lenzi com casa de 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
SíTIO / 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
Rel.1741 - Garibaldi 75000m2 R$ 320.000,00
ReI. 663 - Massaranduba -7 làgoas casas, area de festa 238.000m'. R$
600.000,00

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

www.imoveisemjaragua.com.br

"A AMARAL AP.ÓIA� ESTE PROJETO, COLABORE VOCÊ TAMBÉM"1!
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IMÓVEIS

l� RENATO Corretordelmóveis

� STEFANI CREC114.407 (47) 3371-8851- 9993- 3881
t: C $

. hn

R. Leopoldo Veloso, N° 88 - JaraQua do Sul - se - siefanitb@ibes!;com.br
.

Confira outros imóveis no site heliano@imoveisjaragua.com.br

www.imoveisjoragua.com.br
(47) 8428-2835

8412-8933

HELIANO
Corretor de imóveis HELIANO Oribka

Protocolo 2008.24.02.00394

OFERTA DA SEMANA
- APTO. CENTRO 1

QUARTO GAR.
R$ 85 MIL

o CENTRO - APTO. 1 SUITE 2 QUARTOS
NEGOCIAVEIS
o CENTRO - SALA COMERCIAL 45 M2 COM
MESANINO NEG.
o CENTRO - CASA 1 SUITE 2 QUARTOS ENI
MAIS PARCELAS
o FIGUEIRA - TERRENO 1300M2 PROX.
PONTE R$ 75 MIL
o FIGUEIRA - ÃREA DE 50.000 M2
NEGOCIAVEIS
o RAU - CASA NOVA 1 SUITE E 2 QUARTOS
GAR. CHUR. R$150 MIL- CEF
o SCHROEDER 1-TERRENO500M2R$ 35.000,00
o SANTA LUZIA -CHACRINHA COM AGUA BOA
E LAGOA 60002, RS 55 MIL
o ITAJUBA - CASA 2 QUARTOS E DEMAIS DER

R$ 45MILAC.CARRO
o PiÇARRAS - TERRENOS 320 M2, RUA

CALÇADA, ESCRITURAS R$ 40 MIL
o SANTA LUZIA - CHACRA, CASA, GALPÃO,
CACHOEIRA 11 O MIL NEG. PARCo

"UM NOVO CONCEITO EM IMÓVEIS.PARA JARAGUÁ DO SUL E REGIÃO"o AMIZADE - TERRENO COL .. MAX SCHUBERT
R$ 20.000,00 SEM ESCR.
o VILA NOVA - APTO.3 QUARTOS GARAGEM
R$ 120 MIL NEG.
o VILA NOVA - TERRENO 400 M2 PROX. PMJS
RS 100.000,00
o VILA NOVA - TERRENO 600M2 ALTO R$
55 000,00 .

o VILA LALAU - SOBRADO 2 SUITES 2
QUARTOS NEGOCIAVEIS
o VILA LENZI - CASA 2 QUARTOS PROK
WEG.I R$1 00 MIL CEF
o AGUA VERDE - TERRENOS 400 M2
ESCRITURA RS 50.000,00
o AGUA VERDE - TERRENO 600M2
COMERCIAL R$ 60.000,00
o AGUA VERDE - TERRENO 1000,00M2 R$
105.000,00
• BAEPENDI - CASA 1 SUITE 2 QUARTOS
PISCINA RS 250 MIL NEG.
o BAEPENDI-CASA3QUARTOSACEfTATERRENO

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

TERRENOS
Ref 4010 300m' Centro,
Corupá
4020 Ter. Vila Lalau 409m2
4021 Três Rios 380m2
4025 João Pessoa 350m2
4018 Amizade - Ville de

Lyon 330m2

foto 007 - Casa nova no Rau
CEF R$150 mil

DELL
PRADI
�MÓVEIS

VENDAS
(47)3370-8211
(47)3370-8099

CHÁCARAS
Ref 3012 na Barra,
124.000,00m'
Ref 3013 Schroeder
12.500m2
Ref 4050 Rio da Luz II
185.000m2 ideal para
Reflorestamento
Ref 4055 Rio Cerro II
870.000ril2 ideal para
Reflorestamento
Ref 4057 Fazenda em

Corupá 6.335.000m2 ideal
para Reflorest.
Ref 3030 Chácara com

casa no Amizade
R.2038 AptoBalneário
Camburiú 179.00 m2
R.4030 Schroeder 1.200
ril2 R$ 35.000,00
R.4025 Vila Lalau 409 m2
R$ 85.000,00

• AQUISIÇÁO DE TERRENO + CONSTRUÇÀD
• LOTEAMENTO PROPRIO· CASAS PRONTAS

e-mail: autpradl@neluI!O-Gol11.b�

-CASAS COM 2 QUARTOS, SALA, COZINHA, BANHEIRO, AREA DE

SERViÇO E GARAGEM. VALOR APARTIR DE RS 80.0�O,OO - VALOR

IINCLUI: TERRENO + CASA + DOCUMENTAÇAO PARA
FINANCIAMENTO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL

•

BAIRRO: BARRA
PROl SUPERMERCADO BREITHAUPT
VALORES A PARTIR DE 70.000,00

Rell049 Molha· R$
'150.000,00

Rel.3034 Sitio Schroeder·
R$ 150.000,00

Ref. 1052 Corupá • R$
180.000,00

TERRENOS
003 - Santo Antonio, terreno com área de 89.268,OOm, .

007 - Santo Antonio, com área de 62.352,00m'.
008 - Nereu Ramos, Br 280, terreno cf 33.947,25m'.
009 - Santo Antonio, terreno com área de 2.230,OOm'
036 - Nereu Ramos, terreno com 409,68m'. (terreno bem localizado)
037 - Nereu Ramos terreno com 357,OOm'
045 - Vila lenzi, com 450,OOm' .

097 - Estrada Nova, terreno com 406,OOm'
109 - Nereu Ramos, área de l1.470,OOm' (ótimo pi indústria)
115 - Nereu Ramos, com área de 1.l00,OOm'.
126 - Nereu Ramos, terreno com 490,98m'.
236 - Schroeder, terreno com 1.171 ,00m'

R$ 500.000,00
R$120.oo0,00
R$ 750.000,00
R$ 80.000,00
R$ 50.000,00
R$ 50.000,00
R$ 55.000,00
R$ 38.000,00
R$ 280.000,00
R$ 97.000,00
R$ 48.000,00
R$ 38.000,00

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

APARTAMENTO
053 - Vila lalau, e/área privativa de 109,37m'. Aceita apto de 02 quartos como forma de pagamento. R$16o.000,00

019 - Czerniewicz, casa de
alvenaria semi-mobiliada com

279,OOm' e terreno com

525,OOm'. R$ 280.ooo,00(aceita
imóvel em Blumenau).

CASAS
016 - Três Rios do Norle, casa de madeira com 63,OOm', terreno com 390,OOm'. R$ 50.000,00
024- Vila Rau, sobrado c/219,OOm' e terreno c/390,OOm'. Mais uma edícula de 70,00m'. Negociável. R$ 165.000,00

028 -OURO VERDE - casa de alvenaría c/200,OOm' e terreno cf 329,OOm'. R$ 200.000,00
031 -Ilha da Figueira, casa de alv. cf 132,OOm' e uma de mad. de 60,OOm' cf terreno de 525,OOm' R$ 150.000,00

(aceita apto demenor valor em Jaraguá, Florianópolis, praias ... )
032-São Luis, casa de alvenaria com 140,OOm' eterreno com 421 ,61m'.
062 - Nereu Ramos, casa demadeira com 70,00m' aterreno com 378,DOm'.

R$16o.00o,00
R$ 53.000,00

154 - Schroeder, casa de alvenaria com 48,00m'.e terreno com 450,00m'. Aceita carro como forma de pagamento.
100 - Nereu Ramos, casa de alvenaria com 156,60m' e terreno com 392,DOm'. R$ 150.000,00

Aceita casa demenorvalor em Nereu Ramos.

168 - Estrada Nova, casa de alv. c/ 70,OOm' mais edícula (aceita carro na negociação)
172 - Três Rios do Sul, casa de alvenaria com 167,OOm' e terreno com 498,40m'.
175 - Nereu Ramos, casa de alv. c/ 72,00m' e terreno c/378,OOm'. Aceita carro como forma de pgto.
188 - Santo Antonio, sobrado com área de 170,00m' e terreno com 2.50D,OOm'.

044 - Nereu Ramos, c/ área de
6D.ODD,DOm', c/ casa, área de

festas, rancho, lagoas.
R$ 400.000,00

R$ 70.000,00
R$155.oo0.00
R$ 55.000,00
R$loo.ooo,oo

R$ 500.000,00
R$ 380.000,00
R$ 75.000,00

026 - Sanlo Anlonio, com área de 475.650,OOm'.
030 - Santo Antonio, com casa de alvenaria, rancho, lagoa, com área de 175.000,00m".
123 - Santo Antonio - com área de 80.000,00m'. aceita carro na negociação.

ALUGUEL

Nereu Ramos, apartamento
Czerniewicz, casa semi-mobiliada

Centro· Apartamento

R$ 350,00
R$1.40o,00
R$ 600,00

235 -Schroeder, terreno com

2.357,60m'. R$ 53.000,00
com 38.99m' e terreno com

262,50m'. R$ 70.000,00
privativa,acerta permuta ci casa ou carro

como forma de pgto. R$140.000,00

>

COMPRA - VENDE - ALUGA - FAZ DOCUMENTAÇÃO IMOBILIÁRIA - R: Guilherme Weege, 166 - Edifício Bergamo - Centro :

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



IMÓVEIS

ITAPEMA - Apto na meia praia,
próximo à Shaping Centers,
Lojas, Restaurantes, 100mts
na belissima praia de Itapema.
Excelente acabamento interno,
mobiliado, 125mts área utíl.
suíte, 02 domitórios, sala estar

jantar, owe. sacada com
churrasqueira, garagem, salão
de festas na cobertura, 2 aptos
p/ andar R$195.000,00 Aceita
permuta,

9918-9996

VILA NOVA - Apto moderno e

aconchegante, Irente p! sol da manhã,
massa corrida, gesso com teto rebaixado,
textura, ventiladores, iluminação ambiente,
pintura diferenciada, 72 mts area, 2
dormitórios. bwc, sala, cozinha, lavanderia,
garagem coberta, sacada, cozinha rndí
Guarita, portão e porteiro eletronico, salão
de festas, quadra de futebol, área de lazer.
R$aa.OOo,oO ou R$69.000,00 + 39 p,

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

Pedro Schiessl Junior
8408-7796/ CREC/13595

3371-9432
Rua Venâncio da Silva Porto, 257

Nova Brasília
W\'\fw.c�ndra;�im©Vfilii$js.c©m,br

Excelente ponto comercial com
600m' e aré construlda de

110m', com possibilidade de terreno com área de 11.000m'.
desmembrar, na Vila Lenzi,

I
Ótima oportunidade, R$

fundos da WEG I. Consulte-nos 120.000,00 Negociáveis

Casa c/150m', fachada toda c/
textura, gesso e rnassa corrida,

piso cerâmico, 3 quartos, gar lav,
ampla coz/copa, sala laje, rua
astataoa R$ 110.000,00 NEG.

Rua: Angelo Rubini, 972 . Barra do Rio Cerro

3370-6370
Plantão de Vendas

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

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

da Figueira canst.

c/260,00m2 c/01 suíte
+ 02 dorm e demais dep,
garagem p/02 carros e

piscina. R$ 380.000,00

ReI. 1952 - Barra do Rio
Cerro - Loteamento Girolla
- Terreno com 432,81 m2 .

R$ 95;000,00

Ref. 303 - São Luiz -

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

ReI. 550 - Baepen -

Casa alvenaria com 01
suíte c/hidro, 02 dorm" e

demais dep, c/ garagem
p/02 carros,R$ 250.000,00

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

130.000,00

Seu imóvel está aqui.

[bJ
HABITAT

to , 110

CREC11583-J �
@VENDE QALUGA
QADMINISTRA

www.imobiliariahabitat.com.br

3371.8009

o prazer esta em cada
detalhe qual é o

tamanho do seu

sonho?

MORADASDASERRA
- Localização
privilegiada, espaço
gourmet, com forno de

pizza, churrasqueiràs
deck e piscina e play
ground, coberturas
especiais. RUÇl 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
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j Santos Filho Construtora e incorporadora
está-de cara nova e agora é ...

9?L·NDORE
.' Incorporadora

l1li e 1\- It It "."'.� .. ., .. _ ., �." � � , & , ., , .. "" ", �* � � , "I � "'� .. " � " �'.'",.�*"" , "OI" ""II ,•• "' · .. 111 ' 11 ._.

Conheça o nosso mais novo

LANÇAMENTO, em uma localização
privilegiada da Vila Nova.

3275-3934
Juliana Majcher Santos
Protocolo 2008.24.02.00676

Jaéser Santos 3275-3934

Corretores de Imóveis 9148-2144
Creel14080

LANÇAMENTO!

9148-2144
�-=��...... RESID. JULIANA

ÚLTIMAS UNIDADES
Suíte + 2 quartos, sacada cf

churrasq. E demais

dependências.
Entrega: 9 meses.
R$ 155.000,00

Residencial Gran Ramá
Aptos cf 2 ou 3 dorm itórios
Sacada c/churrasq. e
demais dependências.
Entrega: Abr 2010.
A partir de R$ 104.500,00 >

Centro

RESIDENCIAL GRANO LIFE
VENHA VIVER AQUI!

OEDIFíCIO:
7 pavimentos
24 apartamentos
1 ou 2 vagas de garagem
Elevador
Hall de entrada decorado
Área gourmet na cobertura com terraço
Localização: Vila Nova - 25 de Julho, esq. com R. Guilherme

Wackerhagen
O APARTAMENTO:
Área privativa a partir de 109,69 m2
Suite + 2 dormitórios

Aptos cf2 quartos, sacada cf

churrasq. e demais depend.
A partir de R$ 77.503,00.
Entrega: Jul 2010
Rua da Prefeitura

Sala com 2 ambientes

Casa em construção Czerniewicz-
-------. Rua Paraná 194,80m2 - Suite cl

closet, 2 quartos, sala ampla c/ 3

ambientes, BWe, cozinha,
churrasqueira, área de serviços.
Previsão para água quente e spnl.
Piso laminado nos quartos e

acabamento em gesso. R$ 320.0\)0,00
- consulte condições.

Sacada gourmet
BWC
Cozinha
Área de serviços
ACABAMENTO:
Medidores de Água, Luz e Gás lndividuais
Infra-estrutura para climatizadores do tipo �SPLlr

Tubulação para água quente
Pontos para telefone e internet
Banheíros com pintura epoxí e cerâmica retificada
Vidro temperado
Acabamentos em granito e gesso
Caixilhos e rodapés em madeira de leí
Massa corrida

Terreno Água Verde - 450,OOm2 - 15,00mx 30,00m· Rua Therezita Meneg;W,
Lole 11. R$ 75.000,00

Apto no Czerniewicz - aprox, 115m2 privativo - próx. ao Pama. Suite + 2

quartos, sala c/ 2 ambientes, sacada, churrasqueira, BWe, cozinha,
lavanderia, 9.arag�m. R$ 150.000,00 - Aceita financiamento.

Terreno Amizade - Lot. Grun Garten- 13,OOmX32,50m = 422,50m2· R$ 75.000,00

hróvel no São Luis, Rua João Franzner, com 3 apartamentos e sala comercíaL
Aceila proposta.

A partir de R$ 144.900,00 Terreno Lot. Beira Rio - Três Rios do Sul- 325,50m2 - R$ 49.800,00
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Imobiliária 3274-8844

I vest
CRECI: 2716J

PLANTÃO
(47) 9929-8265
(47) 9973-3581

Cód. 101 - Centro - Casa cl Suite + 02 qtos, churrasqueira,
garagem pI 04 carros e demais dep. Contém ainda 01 edícula com
04 peças.Aceita negociação por imóvel ou automóvel de menor
valor. Valor R$ 260.000,00. Aceita financiamento bancário.

Cód. 116 - Jaraguá. Esquerdo -

Casa mista cl 03 qtos, 02 salas,
cozinha, 01 bwc, área de servo

Valor R$ 95.000,00. Escriturada.

Cód. 146 - Três Rios do Sul
Casa de alvenaria c/01 suite + 02
qtos., 01 bwc, sala de jantar e
estar, cozinha, área de serv.,

churrasqueira, garagem pi 01 carro

e jardim. Valor R$159.000,00.
Aceita financiamento bancário.

Cód. 150 - Centro - Ótimo
apto. no Ed. Jaraguá, 10
andar, com 01 suíte e 02
qtos. grandes, sala
espaçosa, cozinha, 02 bwc, a
área de serv., dep. �
empregada e uma vaga de
garagem. Contém ainda uma

área externa com urna parte
I

coberta podendo ser usada
como área pi festas ou urna 1
cozinha maior. Sacada em

volta de todo o ap, Aceita
financiamento bancário.
Consulte-nos pi maiores
informações.

TERRENOS

Cód. 111 - Amizade - Terreno plano
cl 357,50m2. Valor R$ 58.000,00.
Não aceita financiamento bancário.

Cód. 124 - Rau - Terreno plano cf
345m2, próx. a ponte em construção.

Valor R$ 75.000,00.
Cód. 133 - Ilha da Figueira - Terreno

alto cf 500m2, próx. ao parque
aquático do Sindicato. Valor R$

30.000,00. Não aceita financiamento
bancário.

Cód. 137 - Água Verde - Terreno em

ótima localização (rua sem saída, local
calmo). Próx. UNERJ. Valor R$

65.000,00. Aceita financiamento
bancário

Cód. 105 - Rau - Terreno de esquina
com 386m2, localizado próx. a ponte
em construção. Valor R$ 85.000,00.
Cód. 106 - Rau -Terreno urbano com

345m2, localizado próx. à ponte em

construção. Valor R$ 75.000,00.
Aceita-se imóvel ou automóvel de

menor valor.

Cód. 145 - Jaraguá Esquerdo -

Terreno cf 403m2 (12 x 33,8) em
ótima localização. Valor R$ 64.000,00.
Consulte-nos para informações sobre
outros terrenos nos bairros Rau,
Jguá. Esquerdo, Amizade e em

Schroeder e Blumenau.

Cód. 148 - Centenário - Casa de
alvenaria cl estrutura pi 20 piso, com
01 suíte + 01 qto., 01 bwc, sala de
estar e jantar, cozinha, área de serv.,

churrasqueira, garagem pi 02 carros
e jardim. Valor R$ 150.000,00.
Aceita financiamento bancário.

Cód. 149 - Três Rios do Sul - Casa
de alvenaria em fase de acabamento,

com 02 qtos., sala e cozinha
conjugada, 01 bwc., área de serv.,

Valor R$ 120.000,00. Aceita
financiamento bancário.

Cód. 103 - Barra do Rio Cerro - Sobrado cf 02 suães + 02 qtos,
03 salas, 02 bwc, cozinha mobiliada, área de servo área de festas e

piscina, garagem pI 03 carros. Aceita automóvel ou imóvel de
menos valor. Valor R$ 360.000.00. Aceita financiamento bancário.

r e s r cr e o c t a r

MONT VERMONT

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.

I

Construindo qualidade de vida

Apto.
TIpo02

. 2 dormitórios
(1 suite)

,

-

�EXAGO
engenharia&construçóes

Agende uma Visita
pelo fone 473275-1447

Visite nosso site:

www.hexagonalengenharia.com.br2 o o e
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3276·3231 I 9133

T

Rua Angelo Schiochet, 280 sala

Jaraguá do Sul - se
falecom@trindadeimoveis.com

MOVE s www.trindadeimov

COD 262 -Ilha da Figueira - apartamento
medindo 70,00M2,01 suíte, 1 quarto, sala cf
sacada e chur.; cozinha, área de serviço, bwc

social, garagem. Valor R$ 98.000,00.

COD 303 - Vila Lenzl- Residência em

alvenaria medindo 120 m2 com 3 quartos,
sala, cozinha, lavanderia, banheiro, garagem,

próximo a Weg I. Valor R$150.000,00.

COD 288 - Ilha da figueira - residência em

alvenaria medindo 125,00M2 03 quartos,
bwc social, sala de estar e jantar, cozinha,
área de serviço, garagem, área de festàs.

Valor R$ 125.000,00. Aceita Financiamento.

COD 164 - Vilã Nova· Apartamento novo

de luxo medindo 330,00m2, 1 suíte máster

(closet mobiliado e banheira de

hidromassagem), 2 quartos (um mobiliado),
coeínha mobiliada, lavanderia mobiliada,
banheiro-social, sala em 2 ambientes, área
de festas privativa, área de piscina privativa,
2 vagas de garagem. Valor R$ 420.000,00.

COD 310 - Vila Lenzi - Residência em

alvenaria medindo 150.00m2 - 03 quartos, 2
banheiros, sala, cozinha, lavanderia, 02 vaga

de garagem, valor R$ 230.000,00.

COD 306 - Loteamento Firenzi • Residência
nova em alvenaria medindo 112 m2 com 01
suite + 01 quartos, e demais dependências.

Valor R$ 150.000,00.

COD 308-
SCHROEDER -

Terreno área plana
(prox: marisol,
excelente para
loteamento ),
medindo

69.000,OOm2 -

COD 312 - Centro - Apartamento com 3

suites, 2 salas, cozinha, lavanderia, banheiro
social, lavabo, dispensa, area de serviço, 3
vagas de garagem, Valor R$. 700.000,00

COD 300 - Barra do Rio Cerrll- Terreno
comercial flndustrial, - Rodovia S 416,

medindo 7.000·,00 m2: Valor R$
360.000,00..

COD 309 - Guaramirim - Figueirinha -

Casa de Madeira, com 02 quartos, sala,
coz, bws, lav, garagem,Terreno medindo

798.00m2, valor R$ 45.000,00.
COD 313 - Amizade - Terreno nobre

medindo 2.401 ,23m2 - Valor R$ 120.000,00
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TERRENOS

IMÓVEIS O CORREIO DO POVO m
FIM·DE·SEMANA, 112 DE NOVEMBRO DE 2008 11:.1

5001 - IMÓVEL COM EXCELENTE
LOCALlZACÃO ( PRÓX.
PREFEITURA I. TERRENO +

GALPÃO + CASA DE ALV. Terreno
cl 2026,80m' ** Galpão cl 668m'
** Casa Alv. cl 120m'. Agende sua

visita com um de nossos corretores
e conheça esta ótima opção para
estabelecer sua empresa.

2001 • CENTRO cl 1122m2 (42.20m. de frente).
R$1.100.000.00

.

2002 • CENTRO . PROX. AA88 cl 940m2
(acidentado. cl 20,20m. de frente). R$l 05 mil
2007· CENTRO· PRÓX. STODIO FM cl t 680m2
(30m d.e frente). R$1.60.0.000.00
2052·AGUAVEROE· PROX. UNERJc,tl1.144,78m2
(c,t48m -,detrente PIa8R). R$950mil
2053· AGUA VEROE cl 621 Om2 (com 89 metros

defrente). R$560mil
2056 • AGUA VEROE (parte alta) c/450m2• R$
75mil
2075· AMfZADE· RES. ITACOLUMf e/350m2.
R$ 75.600,00
2076· AMIZAOE • LOT. SÃO CRISTÓVÃO II c!
318,50m2. R$ 68 mil
2108· BARRA· RUA PRINCIPAL el 4000m2. R$
700mil
2140· 8ARRA 00 RIO MOLHA· LOGO APÓS A

.

PREFEITURA· Terreno el 2026,80m2 + Galpão
Alv. el 668m2 + Casa de Alvenaria el aprox.
120m2. R$1.150.000,00
2161 • CZERNIEWICZ e/1126M2 (acidentado).
R$95mil
2162· CZERNIEWICZ c/386,25m2• R$ 48 mil
2196 ·ILHA OA FIGUEIRA el 1 057m2 R$ 80 mil
2220· JARAGUA 99· RES. TRENTINO cl 51 Om'.
R$ 74 mil· de frente para Rua Principal (com
possibilidade de adquirir os lotes ao lado e nos

fundos, para uma áreamaior). _

2006 - TERRENO CENTRAL (SERVloAO) CI
789,90M2. R$190.000,00
2225 - TERRENO - iNICIO JARAGUÁ ESQUERDO -

EXCELENTE LOCALlZAÇAO CI AREA DE 2.652M2.
R$180.000,00
2241 - NEREU RAMOS - Lot. oemathe - a partir
de R$ 38.000,00
2220 - 8ARRNJGUÁ 99-RES. TRENTfNO - el
522m2. R$ 55 mil
2247 - RAUIPROX. UNERJ el 391 ,50m2 ( 18 x

21,75).R$80mil .

2296 - MOLHNPROX. PREFEITURA el 450m2.
R$118mil
2381 - VIEIRAS e/9.592,50m2 (75x 128,30). R$
580mil
PRAIAS
2437 - TERRENO CI 454,55M2 (15,50 X 21 ,50) -

LOT. RAoUN - BARRA VELHA. R$ 38.000,00
2438· PRAIA ITAJUBA - LOT. SEREIA 00 MAR -

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

LOCAÇÃO
CASAS

600 - CENTRO cl 1 suite + 2 qtos. R$ 1.215,00
602 - SÃO LUis c,t2 suites + 1 qto. R$1.615,00
605 - CENTRO e/3 qtos. R$ 1.600,00
606 - RIO CERRO c,t 2 suites + 2 qtos. R$ 2.855,00
607 - CENTRO ell suite + 2 qtos. R$ 1.505,00
608 - AMIZAOE el 3 qtos. R$ 575,00
609 - SÃO JOÃO el 3 quartos. R$ 605,00
617 - RAU el 2 quartos. R$ 555,00
618 - CHICO OE PAULO c,t 1 qto. R$ 325,00
619 - AMIZADE c! suíte + 2 qtos. R$ 840,00
620 - CENTENÁRIO c,t 1 SUITe + 3 qtos. R$ 755,00
621 - AMIZADE el 3 qtos. R$ 905,00
623 • JARAGUÁ ESQUERDO c,t 2 qtos. R$ 680,00
624 - VILA NOVA el 2 qtos. R$ 555,00
627 - CENTRO el 5 quartos. R$ 6.000,00
APARTAMENTOS

632 - VILA NOVA - c/ Suite + 2 quartos: R$ 805,00
633 - VILA NOVA - el 1 quarto. R$ 275,00
639 - JGUÁ ESQUERDO - APTO NOVO· el 1
suite + 1 qto, R$ 595,00
645 - ESTRADA NOVA - el 1 quarto. R$ 195,00
647 - JARAGUA ESQUERDO - Suíte + 2
quartos. R$ 705,00
650 - ESTRADA NOVA - c,t 1 quarto. R$ 215,00
651 - NEREU RAMOS - 2 quartos. R$ 430,00
655 - ÁGUA VERDE - 3 quartos. R$ 505,00
656 - CENTRO - c,t 1 suíte + 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. R$ 605,00
683 - ESTRADA NOVA -1 quarto. R$ 205,00
684 • CENTENARIO - 2 quartos. R$ 485,00
688 - BARRA 00 RIO CERRO - 2 quartos. R$ 455,00
693 - AMIZADE - 2 quartos. Ii$ 500,00
696 - ILHA OA FIGUEIRA c,t 2 quartos. R$ 425,00
702 - ESTRADA NOVA -1 quarto. R$195,00
705 - VILA LENZI- 2 suites mobiliadas + 2
quartos. R$ 1.300,00
715 - NEREU RAMOS - el 1 quarto R$ 335,00
719· CENTRO - e/2 quartos. R$ 515,00
721 - CENTRO - e/3 quartos. R$ 1.310,00
725 - VILA NOVA - el 3 quartos. R$ 555,00
SALAS COMERCIAIS
802· CENTRO - com aprox. 70m2. R$1.700,00
803· CENTRO - R$ 375,00
804 - CZERNIEWICZ - c,t área 30m2. R$ 560,00
805 - CENTRO - com aprox. 70m2. R$ 355,00
806 - VILA NOVA - R$ 705,00
807 - JARAGUÁ ESQUERDO - com aprox.
100m2. R$ 985,00
810· BARRA DO RIO CERR!}- com aprox.
33m' (do meio) R$ 205,00
811 - VILA RAU - com aprox. 70m2. R$ 355,00
812 -lUtADA AGUBRA - omanx 4O'n'. R$420,OO
813-.wwiUÁESOOIl1XHi�!frn2.R$505,OO
816 - CENTRO - com aprox. 75 m2. R$ 1.215,00
817 - GUARAMIRIM - com aprox. 70m'. R$ 525,00
822 - CENTRO - com aprox. 50m2. R$ 405,00
823 - BARRA DO RIO CERRO - com aprox.
160m2. R$1.205,00
824 - CENTRO - R$ 905,00
827 - CENTRO - com 150 m2. R$ 1.705,00
828 - CENTRO - R$ 505,00
829 - CENTRO - R$ 895,00
830 - CENTRO· R$ 760,00
833 - CENTRO. R$ 3.500,00
835 - CENTRO - com 97,42m2. R$ 2.500,00
840 - CENTRO. R$ 385,00
841 - CENTRO. R$ 485,00
843· CENTRO - com 180m2. R$ 1.655,00
844 - CENTRO - com 100m'. R$ 3.515,00
852 - BARRA DO RIO CERRO -c/450m'. R$4.515,OO
874 - CENTRO - el 100 m2. R$ 3.000,00
GALPÕES
883 • CENTRO - el 700m2. R$ 3.505,00
884 - BARRA 00 RIO CERRO - c,t SOm'. R$1.205,00
885 - CENTRO - cl 212 m2. R$ 2.005,00
891 - CENTRO· R$ 9.500,00
892 • CORUPÁ - c/ 2.800m'. R$ 2.805,00
894 -ILHA DA AGUBRA - c/ 4OOm'. R$ 2.505,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



r.

... atuando desde 2001 na área de intermediação de vendas e

locação de imóveis. Destacando-se como uma das melhores
imobiliárias do mercado local em comercialização de imóveis.

Dispondo de eficientes canais de divulqação como jornais,
revistas, placas e sites para divulgarde forma eficaz os produtos de
nossos clientes, a empresa junto com mais de 150 imoblllártas
parceiras anexa a Rede Imóveis Joinville e Rede Brasil Imóveis,
contam com mais esse mecanismo de marketing e sustentação de
vendas, proporcionando que os imóveis de nossos clientes sejam
divulgados em todo o país.

A Loocau possui um Centro de Pesquisa que facilita e agiliza os

negócios de seus clientes, Construtoras, Incorporadoras e

Investidores.
Contamos com uma equipe de profissionais devidamente

1M

treinados e credenciados dando assessoria e consultoria nos

setores de atendimento, compra venda, administração e locação
deimóveis.

Transparência e agilidade nas informações. Possuímos um

sistema totalmente integrado que permite um atendimento
personalizado aos nossos clientes, seja em nossa loja, no

escritório ou em sua residência.
Mais um pioneirismo da Loocau é o Corretor on-line. Este é

um serviço exclusivo, que oferece ao cliente a oportunidade de
sanar suas dúvidas em tempo real pela internet, na sua casa ou no
seu escritório. Acesse o site www.loocau.com.br e conheça este
serviço.

Com estas ferramentas estamos preparados para acompanhar
Jaraguá do Sul em seu crescimento no setor imobiliário.
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·IRICARDD IIALERID�· ricardocimoveis@gmail.com s 8808·5378

I·COd<23_Terrenocf420,00m2,navila �: �� � �=====�-�-�8837-8299
I I

r-r-

R:João Marcatto nO 265 - Sala 05 Ed.Mônaco - Centro

Lenzi. R$90.000,00
• Cod. 056 - Terreno cf H.680m2 no

1',·,' Cod121 -lierreno cf 5.000,00m2 na

centro de Guaramirim. Próx. ao trevo
principal. Consulte-nos.

Cod. 116 - Terreno cf 337,00m2 em

Três Rios do Sul, R$34.000,00.

BR280 sentido Corupá. R$500.000,00

o rtos,
Tifa Martins. R$118.000,OO

Aceita financiamento.

Em Breve Lançamento do Residencial Angela Maria.
São 7 pavimentos com 4 apartamentos por andar.

Ótimo acabamento e localizado no Centro de Jaraguá do Sul.

www.schellercorretordeimoveis.com.br

AMIZADE -

LOTEAMENTO CHAMPS
ELYSÉE - Lotes a partir
de R$ 92_650,00

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

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

Apartamentos NOVOS,
prontos para morar.

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

dormitórios.
A partir de RS 125.000,-00.

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

Gasa em construção com

107m2 contendo: salas de

estar/jantar, cozinha'
lavanderia, área de festas,

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

suíte.-R$16Q.00Q.OO.

NEREU RAMOS -

LOT. DEMATHE
Lotes a partir de
R$ 38.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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O CORREIO DO POVO m
FIM-DE-SEMANA. 1/2 DE NOVEMBRO DE 2008 ....

3275.3300 •

SPEDITO
IMÓVEIS. CRECI: 4364

"",,,,,,,,,,,.,.,,' ',' �. .

'. ,,: .....

PLANTÃO DE VENDAS: ESPEDltO: 8422.7895 • 9996-6400 • KARINA: 8422.7894 • WANDERLEI: 8418-6786

3055.3300 HORÁRIO DE ATENDIMENTO
SEGUNDA A SEXTA: Sh30 às l2h e

l3h30 às 19h • SÁBADOS: 8h30 às 12h

ATENDIMENTO

ONLINE
FAZEMOS EMPRÉSTIMOS PARA

APOSENTAVOS f PENSIONISTAS DO INSS.

ENTRE EM CHAT
COM UM CORRETOR

www.espeditoimoveís.com.br

Ref 740- Apto
com 2dorm. +
1 suite. sala e

copa
conjugadas,
gamgem,
sacada. área de
festas com
churrasqueira.
No prédio
contém quadra
de futebol. sala
de jogos,
piscina. Tem
escritura.

Ref. 777- Chácara
com 26.000,00m2,
01 lagoa, 01 casa

de madeira
(simples) com
quarto, sala,
cozinha e bwc.
23km de Jaraguá.
Valor:
R$75.0000,00.

Ref. 802 - Terreno
com 6.122m2, com
escritura, Aceita-se
carros, terrenos, e

imóveis de menor

valor como parte do
pagamento, pode
ser financiado.
Valor: 120.000,00.

Ref 742- Sala comercial ótima para padarias,
lanchonetes. Tem escritura. Aceita-se proposta,

carros, terrenos, imóveis de menor valor.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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LOCAÇÃO

REF 287 - Nova Brasilia - Rua Jose Menegotti,
180 (prox Angeloni novo), casa alv. 200m', 03

dorm., sala, coz .. lavand. e garagem. R$1.400,00

REF 283 - Vila Nova - Rua 25 de julho - casa
de madeira com 03 dorm., sala, cOZ., bwc,

lavanderia e garagem. R$ 550.00

REF 288 - Centro

)1l
- Rua Tuffie
Mafhud, ( Rua
lateral do Arthur
Muller) apto 02
dorm., sala,
coz.bwc."
lavand.,
garagem.
R$ 520,00, mais
condo aprox. de
R$ 70,00

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

casa alv. 02 dorm. sala, coz, bwc, lavand, toda
murada. R$ 560,00

APARTAMENTOS

REF 189 -Ilha da Rgueira - R Sta Julia n0181 -

apto 02 dorm., sala de estar, bwc, coz., e

lavandena. Térreo. R$ 600,00 sem valor de
condominio

REF 279 - Vila Nova - Rua Frederico Curt Alberto
Vasel - Resd. Orion, apartamento com dois
quartos, sala, coz., lavandena, sacada com

churrasqueira e garagem. R$ 550,00 Gond. +/- R$
80,00

REF 284 - Vila Nova - Rua José Marangoni - Ed.
Independência - Ó2 dorm, sala, coz, bwc, lavand,
sacada, garagem. R$ 550,00. Condomlnio de
aprox. R$ 70,00

REF 288 - Centro- Rua Tuttie Mafhud, 86 (Rua do
Arthur Muller) apto 02 dorm, sala, coz, bwc,
lavand, garagem. R$ 520,00 Condo +/·R$ 70,00

REF 290 - Amizade - Rua Artur Gunter -

Condominio Amizade - apto novo com 02 dorm,
sala, COZ, bwc, lavand, sacada com churrasq,
garagem. R$ 480,00Condomínio +/- R$ 65,00

REF 171- Vila Lenzi - Rua Silvio Uller, 20 - casa
alv. 02 dorm, sala, coz, bwc.lavand, toda murada.
R$560,00

REF 278 - João Pessoa - Rua Francisco Panstein,
204 - (PfÓX. Escola Machado de Assis) casa alv.
01 suíte com closet, 02 dorm, bwc, sala estar, sala
jantar, coz, lavand, área festa, garagem + 02 dorm,
bwc. R$ 650,00 +Jl$ 20,00 IPTU.

REF 283 - Vila Nova - Rua 25 de julho - casa de
madeira com 03 dorm., sala, coz., owe, lavanderia
e garagem. R$ 550,00

REF 287 - Nova Brasília - Rua José Menegotti,
180 (próx. Angeloni novo) casa alv. 200m', 03
dorm, sala, coz, bwc, lavand, garagem. R$
,1.400,00
REF 285 - Vila Rau - Rua Erwina Raasch, 325
(fundos) próx. mercado Brasão - ca§� alv. Nova
com 02 dorm, copa/coz, bwc, lavand, murada.
R$350,OO

SALACOMERCIAL

REF 173 - Centro - RU�j:próx. Praça Ângelo
Piazera, próx. Importway - sala c/65,00m'. R$
1.500,00

REF 259 - Nova Brasilia - João Planincheck - sala
comercial com 120m' , com lavandelia, 01 bwc, sala,
garagem porR$1.300,OO

REf 275 - Centro - RuaWaldomiro Mazurechen
m'33, sala. 06 consultório odontológico
completo, sala de espera,escrtório, sala de
esterilisação, sala limpeza, consultório,02
bwc.,R$1.600,00

REF286-Centro- TuffieMafhud, 86, (RuadoArthur
Muller) sala comercial sem acanamento 120m' cem
02 owe, R$1.500,OO

.

'REF 2897 Czerniewicz � Rua Rio de Janeiro, sala
comercial 120m' com sobreloja, 02 bwc, 02
entradas com portão eletrônico. R$1.2�0,00
GALPÃO

REF 161 - Guaramirim � próxima' portal (j�
Jaraguá do Sul com 500m2. R$ 3.865,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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- Cód. 156 - Excelente
terreno, em rua paralela a

Mal. Deodoro. Uso

�.S:::4Ii§t""""'"""'"""""'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''liresidencial ou comercial.

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

- Cód. 155 - Casa Vila Nova -

Casa de esquina com ótima

localização, com piscina e
.

edícula contendo área de festas
com churrasqueira, garagem
para 2 carros com opção para 4.
Cozinha! copa, sala de jantar, sala
de estar com 2 ambientes, suíte
master com banheira e closed.
Escritório/ dormitório mais 2
dormitórios, sala de jogos/ atelier,
dependência completa de

empregada e depósito. imóvel
muito bem conservado.

- Cód. 202 - Edifício exclusivamente residencial, de apartamentos com suite mais
dois dormitórios, sacada com churrasqueira e duas vagas de garagens. O edifício
disporá de uma estrutura com piscina, sala de ginástica, playgrond e o inovador

Espaço Gourmet que dá um toque de elegância ao já conhecido salão de festas.
Previsão de entrega em Abril de 2010.

Entrada + parcelamento.

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

pedestre, Área
íioiiio- liiiiii__• festas. Entrega

em fev/09.

- Cód. 210-
Apto Centro -

Possui01
suíte, 02 qtos,
02 banheiros,
sacada, sala,
cozinha,02
vagas de
garagem.

- Cód. 193 - Casa para uso Comercial,
Enfrente ao novo Angeloni / 220 m2 área
construída, 6 repartiçôes, 4 banheiros, 01
sala comercial pronta, ampla cozinha, área

de serviço, construção nos fundos, garagens
e local para estacionamento R$330.000,00.

- Cód. 1087 - CONDOMINIO JARDIM
CRISTINA - Infra estrutura completa,

asfalto, fiação subterrânea, circuito interno
de monitoramento, portaria, ótima�
localização. ÚLTIMAS UNIDADES.

- Cód. 213 - Casa Ilha da Figueira -

Excelente casa, semi nova, faltando ainda
pintura e alguns acabamentos. Possui 03
qtos, sala, cozinha, 02 banheiros, garagem

para 02 carros. Rua com asfalto já
agendado, próxima da ponte nova que liga

Figueira e Weg II.

negociações em um

ambiente moderno e

requintado. oferece
32 espaços nobres.
direcionados à
escritórios,
consultórios, lojas, - Apto Ed. San Gabriel - Centro,

c/ 01 qto, sala! cozinha, bwc, 01
vaga de garagem.

• Excelente sala
comercial! Barra do Rio

Cerro, cf 289m2!

- 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 c/425m2•
Próximo a Escola Maria Nilda
Salai.

- Cód. 196 - Terreno na

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

- Cód. 179 - Casa no

Centro, 04 qtos, 02 salas e

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

- Cód. 64 - Oportunidade de
investimento! INDUSTRIAL
OU RESIDENCIAL! Terreno

- 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 Surre, 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. 203:... Casa no

Jaraguá Esquerdo, possui 04
qtos, cozinha, 01 banheiro
social, sala, 01 vaga de
garagem.

- Cód. 72/73 - Excelentes
áreas, para uso

comercial/industrial/residenci
ai no inicio da Figueira.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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www.dejaimoveis.com.brldejaimoveis@netuno.com.br

RetteiztuUlo. �eu �1UdUl.
Fone/Fax 47.; 3275-2990

REF. 176 - são luis - Casa de alvenaria
com 1 suíte + 2 dormitórios e demais

dependências. terreno com 420 m2. valor
R$ 130.000,00

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

REF.174 - Amizade - Sobrado em "fase de
acabamento cf suíte + 2 dormitórios e

demais dep. R$ 275.000,00 negociável

REF. 139 - São luis - Terreno com 442 m2
rua asfaltada. R$ 60.000,00

REF. 109 - Barra do Rio Cerro - Apartamento
com 2 dormitórios e demais dependências.
Pode usar FGTS. Financiamento até 360

meses. R$ 110.000,00

Locação
Edif. Guilherme - aptos. 2 quartos e demais

dependências - R$ 550,00+cond.
Sala comercial 80 m2 prox. malwee

R$ 780,00
REF.10 - Barra do Rio Cerro - Terreno com 499,50 m2
de esquina com asfalto. Valor R$ 60.000,00 negociável

,

INTERIMOVEIS
INTERMEDIÁRIA DE IMÓVEIS LTDA.

VENDE: BAEPENDI - Casa em alvenaria, 3 dormitórios
(1 suíte), e demais dependências, c/ área construída de
190 m2, em terreno de 370,50 m2. Ótima localização,

próximo ao centro.

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

bwc social, sacada, churrasqueira e garagem.
Residencial Hilamar

VENDE: CENTRO - Apartamento 3 dormitórios (1
suíte), sala estar/jantar, cozinha, área de serviço, bwc
social, sacada c/ churrasqueira e garagem. Possui piso
laminado em madeira, ótimo acabamento. Ed. Tulipa

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

dormitórios,
sala, cozinha,
lavanderia,
banheiro e

garagem. Rua
Guilherme
Weege - Ed.
Honduras

3371-2117
Acesse outras opções em nosso site

www.interimoveis.net

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

Urbano).
VENDE: VILA LENZI- Terreno de esquina cl área total de '

2.429,00 m2. Excelente localização - Rua Venâncio da
Silva Porto esq. cf Rua Lourenço Kanzler.
VENDE: SÃO LUIS - Casa alvenaria, 04 dormitórios e

demais dependências. Área construída 275,00 m2, em

terreno de 427,50 m2•
VENDE: ILHA DA FIGUEIRA - Sobrado alto padrão, 03
dormit. (1 suíte cf hidromassagem), demais
dependências. Possui área de festas cf piscina.
ALUGA - VILA NOVA - Apart. 01 dormitório, sala/coz,
lavand., bwc e garagem. Próx. Fórum. Aluguel: R$ 450,00
ALUGA - RIO MOLHA - Casa de madeira, contendo 02
dormitórios e demais depend. Aluguel: R$ 350,00
ALUGA - CENTRO - Apart. 03 dorm. (1 suíte), sala, cOZ.,
área serv., bwc social, sacada cf churrasq. garagem.
Resid. Marina. Aluguel: R$ 750,00
ALUGA - CENTRO - Apart. 02 dormitórios, sala, coz.,
lavand., bwc. Av. Marechal Deodoro da Fonseca.
ALUGA - CENTR{) - Sala comercial cf área aprox. 70 m2.
Rua Reinaldo Rau, 86 - Ed. Mário Tavares po andar).
Aluguel: R$350,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Amizade, Barra, Vila Rau,
e Guaramirim.

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

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

FINANCIAMENTOS

IFrancl!sco Alves ���M��l
,

,

" CAIXA. Regularizamos seu

rret '. M
l

S 3370-6480 I 9'O;:Õ7i6
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.0154 - Casa Figueira cf
4 dormitório. Lote cf 61 Om'

R$ 130.000,00

Cód.0132 - Casa Alv. na

Figueira cf 1 suite + 3
dormitórios. R$ 185.000,00

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

, I

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
'falecoll1@ajelill1oveis.coll1

Consulte nosso site:

www.ajelimoveis.com
Um lugar cer to para
um bom negócio13

� ===========================:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:.
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Itaiuba(Barra Velha) - Sobrado (300m') 6
Dorm(2 sui), SI Estar e Jantar. Mezanino,
Cozi, 3 Bwc, Lavand; 2 Sac, Trapiche

Ancorador. A 100m do mar. R$ 210.000,00
(aceta residência em Corupá) - Ref. R33.1

Ribeirão Cavalo(120m') - Residência
em Madeira. 3 Dorm, SI Estar. Cozi,
Copa, Bwc, Lavand, Gar.Por... R$

52.000,00 � Ref. 103.1

Ilha da Figueira- 21.146m' -linda
Chácara cf Residência(1OOm') em alv.,
contendo cachoeira, 2 lagoas, Plantação,

Horta, Árvores Frutíferas: ótima
localização ... RS 280.000,00 - Ref. S113.1

Lindo apartamento em Balneário
Camboriú Centro (114m2) 3 Dorm(1
Sui), SI Estar e Jantar, Cozi, Bwc,

Lavand, Churrs Sacada, Piscina, SI
Festas, Home Theater, Sauna, Quadra
poliesportiva, Quadra do Mar. De RS
580.000,00 Por... R$ 540.000,00-

Ref.·A41.1
-

Baependi
Resid. (190m2) 3
Dorm, SI estar,
Copa, Cozi,
Lavand, 2 Bwc.
Possui edícula cf
Dorm, Cozi, Bwc.
R$ 260.000,00 •

Ref R64.1

Nova Brasília - Resid (160m') 3 Dorm(1
Sui), SI Estar e Jantar, Cozi, Bwc,

Lavand, Gar. cf 2 vagas. R$
260.000,00(aceita apartamento de

menor valor) - Ref. R83.1

Centro (132m2)
3 Dorm(1 sui), SI
Estar e Jantar, Cozi,
Bwc, Lavand,
Churrs. Sacada,
SI Festas, Gar.
R$ 180.000,00 -

Ref. A15.1

Terrenos

Vila Nova - Terreno c,om
residência contendo 2 Dorm, SI

Estar, Cozi, BWC.
R$ 89.000,00 - Ref. R82.1

Amizade - Nova

Resid.(135m2) 3
Dorm(1 sul.), Bwc soe,
SI Estar e Jantar, Cozi,
Lavand, Gar. cf 2
vagas, Churrs. R$
225.000,00(Aceita
apto de maior valor no
centro) • Ref. R3.1

Ribeirão Cavalo - 450m2. Lindo
Terreno, pronto para construção.
Por... R$26.000,00 - Ref. T105.1

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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REF062 - Czerniewiçz - Ed. Jaeser
Apto todo mobiliado, cf suíte + 2

quartos, sala, cozinha, 2 vagas de
garagem. R$ 180.000,00

REF044 . Três Rios do Sul· Cond.

Águas Claras- Apto cf 95m2 sendo 2

quartos, sacada, cozinha, salas de estar
e jantar, área serviço, garagem, portão

eletrônico. R$ 90.000,00 r'

REF065 . Ilha da Fiqueira- Casa alv.cf 3
quartos, bwc, sala, cozinha, área de

serviço, garagem, toda murada.
R$ 110.000,00

REF069 . Três Rios do Norte - Casa alv.
em construção cf quarto, cozinha, bwc,

toda de piso. R$ 45.000,00

REF068 . Amizade - Geminados cf suite
+ 2 quartos, sala 2 ambientes, área de
testa cf churrasqueira, garagem. ÓTIMO

PADRÃO OE ACABAMENTO.
CONSUlTE·NOS

REF 036 - Rio Molha - Área cf 167.000m2
cf casa alv. cf suite + 2 quartos, sala 2

ambientes, copa/cozinha, área de

serviço. R$ 250.000,00

Grün

aus
. '. .

rrnovers

REF936 • Avai -

Sobrado em alv., sendo
na parte superior: 2
qtos, sala, cozinha,
bwc, sacada; No térreo:
2 saías, cozinha, área
de festa com cnur,
bwc, 2 vagas de

, garagem. Lote com

387,5m2•

: Imigrantes
Sobrado cf 3 qtos, 2
bwc

.

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

r

CRECI1.105.J
£1:1 .. GUAfWl ar

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

REF940 - Vila Amizade - Casa em alvenaria com 2

qtos, bwc, sala, cncpa/cozinna, área de serviço,
garagem. R$ 85.000,00

REF942 - Vila Freitas - Casa em alvenaria com 3
qtos (1 suíte), sala 2 ambientes, 2 cozinhas, 2
garagens, lote com 720m'. R$ 90.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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OS ESTOFADOS
MAIS COBiÇADOS,

NAMElHOR
OPORTUNIDADE

DOANO!

Loja com
toda linha

em .

condições especiais

ESTOfADOS
BEll'ARTE
A PREÇO

DE FÁBRICA

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Rua: Norberto Silveira Junior 233 Centro Guaramirim SC

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

VISITE NOSSc;J�ITIi
www.imobiliariaws.com.br

Financiamentos

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

7
<D
'"
'"
'"

C3
w
cc::
o

* Casas Prontas
* lotes a venda em

diversos pontos da cidade.
* loteamentos Próprios

Ref 0113
Avai!Guaramirim
vende-se casa nova em

alvenaria, com 1 suíte,
2 quartos, sala,
cozinha, 1 banheiro e

lavanderia. Área
construída 76m' e
terreno com 364m'..
R$: 115.000,00.
Financiável pela Caixa
Economica Federal.
sera entregue pronta.

Amizade/Guaramirim Hesidencial São
Luis, lotes c/ ampla infra- estrutura,

pronta para construir. lotes coin escritura.
um projeto a altura de seus sonhos ruas

pavimentadas e arborizadas, passeio
estilo americano, praça urbanizada c/
plyground e 67% de area de floresta
nativa. lotes aparar de R$ 50.000,00

financiável pela Caixa Economica Federal.

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

Casa c/4 quartos, 3 banheiros, sala,
cozinha, lavanderia e vaga de garagem.
Casa c/150m' de area construída e

terreno c/483m2• OTIMA AREA
COMERCIAL. R$ 220.000,00

comercia/residencial com 2

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

terreno 1.288,60m'

TERRENOS
• Ref. 0053 Vende-se chácara em

Guaramirim/Bruiderthal. c/ 200.000m' de
area. com mata nativa, 2 lagoas. nascente
de agua. otimo para lazer. na 2.000 metros
darodoviado arroz. R$168.000.00.
• Ref 0072 Avai/Guaramirim vende-se
terreno com 366m'. R$ 42.500,00
• Terrenos com 360m', ruas pavimentada!,
local com ampla infra-estrutum, pronto pam
construirR$35.000,00
• Ref 0114 ÁvllVGuararninm vende-se terreno

com 45Om', legalizado para Financiamento
pela caixa economica federal residencial
Kapanema. R$50.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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(47) 3370-8097 I 9163-4439

VENDE-SE TERRENO
com 30.000m2• próximo a malwee. Rua
HOdwig Hanemann. R$ 200.000.00

VENOEztE TERRENO
com 415m2• na R�a José Teodoro Ribeiro,

mndos.;�Pt$ 25.6ÓO,OO

ALUGA-SE CASA
Na Vila Nova, com 4 quartos.

Rua Walter Marquardt, 2155 - Jaraguá do Sul - se

REALIZE SEU SONHO DA CASA PRÓPRIA

VENDE, ALUGA, ADMINISTRA IMOVEIS
PARA LOCAÇÃO E LOTEAMENTO PROPRIO.

Rua Pastora Albert Schneider. 238 I E-mail meyerimoveis@uol.com.lir I (47) 3376-1118

IMPERDíVEL VENDO LOJA DE ROUPAS
. ESTOQUE E MÓVEIS OU SÓ O ESTOQUE.

TUDO DE BOA QUALIDADE. CORUPÁ I 47 3375-1908, cl Marina

Mais recursos.

PROCESSO SEL£I1VO
FACULDADE SEDC
Inscrições até 02112
através do site www.sc.sena
Prova dia 06/12

Você escolhe o Senae.
E o mercado escólhe você.

o Curso de TecnOlogia em Ges1ão da TI capacita profissionajs para o
pleno planejamento e gerenciamento de soluções de infra-estrutura

empresas, prepa da
de TI baseada em c cíficos e conss-

tentes em sua área de atuação (hardware, software, banco de dados e
tidão permite planejar e gerir projetos de
sas e também atuar como consultor na anâll

e administração de equipes de
da

Ihores humanos.
TRABALHO TEMPORÁRIO. EtRuTAMEtlrO ESELEçiO '- CONSULTORIA .. ESTÁGIOS

OPERACIONAL

AUXILIAR DE COZINHA Desejável
conhecimento na função e 1° grau completo ou
cursando.
AUXILIAR DE ESTOQUE 2a Grau cursando ou

Completo. üe s el ãvet noções na.

tunçâo.ünnhecimento em informática.
Disponibilidade para atuar em horário comercial.
AUXILIAR DE SERViÇOS GERAIS Disponibilidade
para atuarem horário normal.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO Cursando 2° grau.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO 1 ° grau Incompleto.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO Disponibilidade para
atuar no terceiro turno, no bairro São Luiz.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO Desejável
conhecimento em informática básica 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 overlock,
COZINHEIRO(A) Desejável conhecimento na

função elo grau completo ou cursando.
ESTAMPADOR(A) Noções na função.
Disponibilidade para atuar no bairro Vila Lalau,
no l°ou 2°turno.

·IEXPEDlDOR(A) Ensino Fundamental Completo.
Conhecimento na função. Desejavel possuir
curso de Operador de Empilhadeira.
Disponibilidade para atuar no bairro Vila Lalau no
2turno.

II"'PRESSOR(A) FLEXOGRÁFICO Conhecimento
nafunção.

'ONSPETOR(A) DE QUALIDADE Desejável
,fconhecimento na função. Disponibilidade para
r

'

Rua Henrique Piazera, 103 - Centro Tel. 3276-0700
atuar no primeiro turno.
INSTALADOR(A) DE ACESSORIOS Conhecimento
em instalação de acessórios automotivos.
FUNILEIRO(A) Conhecimento na Função.
FRENTISTA Disponibilidade para trabalhar nos
finais de semana.
MECÂNICO DE AUTOMOVEIS Conhecimento em
mecãnica básica, carreira dentada, suspensão.
Desejável noções de elétrica. Disponibilidade para
atuar no bairro Vila Lalau.
OPERADOR(A) DE MAQUINAS Disponibilidade
para atuar em horário normal, no bairro Ilha da
Figueira.
PROMOTOR(A) DE CARTÂO Disponibilidade para
atuar no 2° turno.
REPOSITOR (A) DE MERCADORIAS Disponibilidade
para atuarno segundo turno.
REPOSITOR (A) DE DEPOSITO 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 Figueira. Conhecimento com

metrologia e interpretação de desenho.
SOLDADOR (A) Conhecimento em solda mig.
Disponibilidade para atuar na Barra Rio Cerro.
TECELÃ (O) Conhecimento na função.
Disponibilidade para atuar no bairro Vila Lalau, no
l°turno.
TORNEIRO(A) CNC Conhecimento em torno CNC:
noções de leitura e interpretação de desenhos
mecânicos. Disponibilidade para. atuar no bairro
Barra do Rio Cerro II.

TORNEIRO(A) MECANICO(A) Conhecimento em

torno convencional: noções de leitura e

interpretação de desenhos mecãnicos.
Disponibilidade para atuar no bairro Barra do Rio
Cerro II ..
TORNEIRO(A) MECÂNICO(A) Conhecimento em
torno mecãnico.Disponibilidade para atuar no

bairro João Pessoa.
ZELADOR (A) Disponibilidade para atuar no

primeiroturno ou horário normal.
ADMINISTRATIVAS

AUXILIAR ADMINISTRATIVO(A) 2' Grau
Completo; ou estar cursando ensino superior em
Marketing ; Logistica ou Administração.
Conhecimento em vendas internas;
preferencialmente em assistência técnica. Noções
de informática. Disponibilidade para atuar no bairro
São Luis.
EXECUTIVO(A) DE VENDAS Desejável estar
cursando Ensino Superior e conhecimento em
venda de propaganda e publicidade.
ESTÁGIARIO(A) ENSINO MÉDIO Necessário estar
cursando o 2° ano do Ensino Médio. Conhecimento
de informática. Desejável curso de 5S.
GESTOR (A) DE NEGOCIOS Ensino Técnico
Mecãnica 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 DE WEe DESIGNER Conhecimento
em Fireworks, flash. dreamweaver, publicação FTP.
Disponibilidade para atuar no bairro Jaraguá
Esquerdo.
PROGRAMADOR(A) E DPERADOR(A) CNe
Conhecimento em programação de torno CNC.
Desejável noções de operação do torno CNC.
Disponibilidade para atuar em Massaranduba.
TELE VENDAS Conhecimento na função em
informática. Desejável possuir curso na área de
vendas. EnsinoMédio Completo.
RECEPCIONISTA 2° grau completo. Conhecimento
em informática básica. Desejável noções de
inglês.Disponibilidade para atuar nos finais de
semana. ,

VENDEDOR (A) EXTERNO(A) Conhecimento em

ProcessosGerenciais
O Curso Superior de Tecnologia em

Processos Gerenciais desenvolve
no profissional uma visão sistêmica
e integradora do ambiente organi
zacional, habilitando-o a gerenciar
processos de gestão nos níveis
estratégico, tático e operacional.
Entre as suas principais competên
cias estão a administração eos
processos nos pianos
táticos, de marketing,
e proposição de novas
e formas adequadas à melMr
gestão das empresas.

. '

SOLDADOR(A) Conhecimento em solda TIG e
MiG. Desejável noções de montagem de
calderaria. Disponibilidade para atuar no bairro
Corticeíra.
ADMINISTRATIVA AUXILIAR ADMINISTRATI·
VOlA) 2° Grau Completo. Noções de orçamentos.
Conhecimento Excel. Disponibilidade para atuar no
Bairro Caixa d'Água em Guaràmirim.
CONSULTORIA) COMERCIAL 2° Grau Completo.
Desejável curso Técnico Agricola, curso de
vendas, negociações. Disponibilidade para atuar
namicro-região.
VENDEDOR (A) INTERNO(A) Conhecimento em
vendas internas; noções de informática.
Disponibilidade para atuar rem horário comercial.
VENDEDOR (A) EXTERNO(A) Ensino Médio
Completo. Desejável noções com vendas
externas -.

www.grupometa.com
vendas. Desejável vivência em telefônia móvel.
Disponibilidade para atuar em Jaraguá do Sul e
região.
VENDEDOR(A) 2' grau Completo. Desejável
noções de vendas. Disponibilidade para atuar no
centro.

cursando Ensino Superior. Conhecimento na

função. Desejável conhecimento no sistema
Questor.
ANALISTA OE SUPORTE Desejável estar cursando
ensino Superior. Conhecimento em implantação de
sistemas e suporte ao cliente.
COMPRADOR(A) Desejável Ensino Superior
Cursando em Logistica; Marketing;
Adrninistração. 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 em elaboração de cardápio;
liderança de equipe em cozinha industrial.
NUTRICIONISTA Ensino Superior Completo.
Conhecimento em cozinha industrial.
PROGRAMADOR DE DELPHI Desejável estar
cursando ensino Superior. Conhecimento em
desenvolvimento de sistema em Delphi.
PROJETISTA MECÂNICO(A) Cursando Ensino
Superior ou Técnico. Conhecimento na função e
em Solid Works com projetos de máquinas
especiais.

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
em instalação de rede em computadores,
central telefônica, câmeras CFTV.
FERRAMENTEIRD(A) Conhecimento em torne,
fresa, setor de ferramentaria. Disponibilidade
para atuar em 2 turno no Bairro Rio Cerro II.
FRESADOR(A) CNC Conhecimento em fresa
CNC: noções de leitura e interpretação de
desenhos mecânicos. Disponibilidade para
atuarno bairro Barrado Rio Cerro II.
FRESADOR(A) CONVENCIONAL Conhecimento em
fresa convencional: noçóes de leitura e

interpretação de desenhos mecânicos.
Disponibilidade de atuar no bairro Barra Rio Cerro II.
LíDER DE SETOR 2° Grau Completo.
Conhecimento em 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 consertos de aparelhos telefànicos.
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO
Curso Técnico(A) em Segurança do trabalho
Completo. Noções da função, Disponibilidade
para atuar no bairro Ilha da Figueira

OPERACIONAL

AJUDANTE GERAL Desejável conhecimento no

segmentometalúrgico.
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.
OPERADOR (A) DE MAQUINAS 2° grau cursando
ou completo. Desejável conhecimento na função.

ESPECIALISTAS

ANALISTA DE.ESCRITA FISCAL Desejável estar

ESPECIALISTAS

ANALISTA DE PCP Desejável estar cursando
ensino superior. Conhecimento na Função.
COORDENADOR(A) DE ESTAMPARIA
Conhecimento em operação de máquinas de

estampariaautomatizada e liderança de equipes.
FARMACEUTlCO(A) Ensino Superior completo
ou cursando o último semestre. Desejável noções
com atendimento, assistência farmacêutica e

laboratório de manipulação.

TÉCNICAS

MECÃNICD (A) DE MANUTENÇÃO 2° Grau
Completo necessãrío curso técnico na área.
Conhecimento em manutenção eletromecânica e

instalação predial. Disponibilidade para atuar nos
seguintes horários: 1 ° turno, 2° turno e 3° turno.
TÉCNICO EM QUALIDADE Conhecimento na

função. Curso Técnico em Qualidade ou ensino
superior em andamento. Desejável noções na
linha de produção EPS .
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REPOSITOR - URGENTE - TRÊS VAGAS - Ensino médio completo. Para limpeza,
abastecimento e organização de gôndolas.

(47) 3371-8075
www.back.com.br d sexta-feira das 8:00 as 11 :30 e das 13:30 as 17'3

. to' de segun a a . O.
Horário de atendlmen .

VAGAS URGENTES!!! VAGAS PARA JARAGUÁ DO SUL

OPERADOR DE MÁQUINAS - Ensino fundamental completo. Para atuação em empresa
metalúrgica. Conhecimento com corte e dobra de chapas.

ALMOXARIFE - Ensino médio completo. Para área metal-mecânica.

AUXILIAR DE INSTALAÇÃO DE SOM AUTOMOTIVO - Ensino médio completo ou em

curso. Desejável conhecimento na função.

BALCONISTA - URGENTE - Ensino médio completo. Desejável experiência com vendas
de materiais de construção.

GERENTE DE MANUTENÇÃO - Ensino técnico completo. Experiência com coordenação
de equipes em área de compressores. Ser motorista habilitado categoria C.

LAMINADOR - Conhecimento na função.

OPERADOR DE PRODUÇÃO - Para indústria têxtil. Operação de centrífuga, secadora e

máquina de lavar industriais. Residir nas proximidades do bairro Ilha da Figueira.

MATRíCULAS ABERTAS:
FAÇA A SUA ESCOLHA!

E AUMENTE A SUA RENDA!

ESCOLA DE CABELEIREIRO ClEM SAHB -

JARAGuA DO SUL/SC
Certificado reconhecido pela Secretaria
Estadual da Educação Portaria E nO 186

28/12/1999 - Registro nO 4480

IMAGEM PESSOAL:
- Cabeleireiro - Estética Facial e Corporal
- Manicure e Pedicure - Unhas Artísticas
- Depilação - Maquiagem

TÉCNICAS DE MASSAGEM:
- Qualificação em Massoterapia
- Shiatsu
- Quiropraxia
- Massagem na Cadeira Ergonômica

Mais informações: 47 - 3275-4125
Rua João Marcatto, 156 centro. - Jaraguá do Sul - SC

E-mail: jaragua.ciem.sahb@terra.com.br
Site: www.massoterapía.estetica.ciemsahb.com.br

PROJETISTA MECÂNICO - Ensino médio completo, curso técnico na área de projetos
mecânicos ou cursando, conhecimento com o programa Solidworks. DUAS VAGAS.

SERVENTE DE LIMPEZA - CINCO VAGAS - Disponibilidade para atuar em horário
normal.

SOLDADOR - Conhecimento de solda tipo MIG, MAG; Oxiacetileno.

SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO MECÂNICA - Ensino técnico completo. Experiência
na função. Conhecimento com compressores.

TELEVENDAS - Ensino médio completo. Conhecimento na área de televendas ativo e

receptivo.

AGENDA SESe
Anote aí o que o SESC preparou pra você.

BAÚ DE HISTÓRIAS PERMANENTE

Teatro do SESC Jaraguá do Sul
Entrada Franca

Dia 01/11, sábado -1 Oh - Teatro do SESC.

Dia 02/11, domingo - 16h - Teatro do SESC.

"Histórias da Cabeça do Zé", com a atriz Lieza Neves (Brusque/SC)
Tempo: 40'
Faixa etária: 08 anos

Entrada Franca

Sinopse:
Intitulado "Histórias das Idéias do Zé" esta apresentação traz, além da história-título,
mais sete, de autores consagrados da literatura infanto-juvenil no Brasil, como Ruth
Rocha, Celso Sisto, Ângela Lago, Manoel de Barros, Chico Buarque e Rubem Alves.

Este espetáculo foi inspirado na história que dá título a ele, o livro de Silvia Camossa "Idéias
que contam histórias..:.. histórias da cabeça do Zé", em que um menino começa a colocar
idéias de várias pessoas em sua cabeça, pois não tinha nenhuma, sua cabeça era vazia.
Após cair e perdertodas estas idéias, ele começa a ter suas próprias.

SESC Jaraguá do Sul
Rua Presidente Epltáclo Pessoa, 1273
Centro - Jaraguá do Sul/se - eEP: 89251-100
Fone/Fax: (47) 3371-8930 I 3371-9177
E-mail: cajaraguadosul@sesc.Sc.com.l:lr

SESC
_ 'OOi!> *.§;yMM!

SANTACATARINA

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



II �M�E��!�-�V�B����-------------------------------- CLASSIMAIS ------------- ------------

EMBALAGENS, PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAL PARA ESCRITORIO
Atendemos: Supermercados. Lanchonetes. bares. restaurantes, Padarias.

Agropecuárias, Lojas em geral e Industrias.

Rua Avelino Floriano de Borba. 263 - Ilha da Figueira
Fone: 3372-2633 E-mail comercial@tropicalembalagens.com.br

Celular: 9991-5209 ou 8427-2718 (plantão finais de semana e feriados)

ortáteis com

preços

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

* Bordas recheadas
* Entrega à consultar taxa

Disk Pizza------
3275-2876
Todos os dias a partir das 18h30

Rua José Marangoní, 380
Bairro Vila Nova - Jaraguá do Sul- se
Fones: (47) 3371-7842/3371-7144
E-mail: dessis@dessis.com.br
http: www.dessís.com.br

O (=OIlREIO 110 I)OVO
fIM-DE·SEMANA, 1/2 DE NOVEMBRO DE 2008 II
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AUXILIAR DE COPA E COZINHA

A maior e melhor pizzaria
do pltlBa/to Bone

agora também

01 Até 12/11 na Rua Walter Marquadt,
835 - Bairro Barra Rio Molha - Jaraguá
do Sul ou pelo site

AUXILIAR DE SERViÇOS GERAIS 01 Até 10/11 na Rua Walter Marquadt,
835 - Bairro Barra Rio Molha .. Jaraguá
do Sul ou pelo site

ORIENTADOR DEATIVIDADES FfslCAS Até 07/11 pelo site.01

VAGAS PARA JARAGUÁ DO SUL

CONTRATA ..SE
PROFISSIONAL
DE EDUCAÇÃO
FíSICA COM

CREF.
Tr: 3275-3460,
com Graciana

ADMITE-SE ADVOGADO,
na área trabalhista; para atuar

em Jaraguá do sul/se. Os
interessados poderão enviar
seu currículo para o seguinte

endereço eletrônico:

m[chele@sc.tJa.JllilslsLadvJ!C
bem como contatar através

cos números
. (47) 8424-2005 (Michele) ou

(47) 8424-2004 (Sandro).

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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IMÓVEIS

REF008 - Aptos cf 2 e 3 quartos cf
sacada na suíte, sacada-c/ chur e

demais dep.

Lor�lização: Rua Copacabana
(Próximo ao Colégio Alberto
Baver) Bairro Czerniewicz -

J:lraguá do Sul f SC

Execução
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REF055 - Demathe - Lotes a partir de
R$ 42.000,00 - Loteamento Nobre,

residencial, Consulte opções.

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

Nobre, excelente localização, 100%
resldencial. 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

REF054 - Champs
Elysses - Lotes a

partir de R$
92.650,00 -

Loteamento nobre,
residencial,
consulte opções.

REF027 - Jaragua Esquerdo - terreno

cf 342m2 - R$ 80.000,00

REF005 - Vila Rau - terreno de

esquina cf 432m2 - R$ 85.000,00

REF047 - Água Verde - Terreno plano
tudo murado cf 600m2• R$ REF024· Vila Rau - Lote cf 3500m2

110.000,00. - Próx. a UNERJ - R$ 350.000,00

E fi
AlltIM.·/.'. .
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Residencial Ana Lúcia -

Jaraguá
Esquerdo Cód.
00125.001
- Prédio com sistema de
captação de
água de chuva p! uso de
condominio
e aptos;
- Aptos com 2 e 3 qtos
- Bicicletãrio;
- Guarita p! uma melhor
segurança;
- Portas e porteiros
eletrônicos

Res. Champagnat
cod:00017.020 À partir
de 160.000,00
Prédio cf 3 aptos por
andar, elevador, área de
lazer cf piscina
Playground e

churrasqueira, central de
gás. Apartamentos Sala
cf 2 ambientes, cozinha
integrada, lavanderia,
sacada cf churrasqueira,
suíte cf sacada + 2
quartos

Res. Dona Alvina
cod:00076.001 - Prédio 4 Aptos
por andar, área de lazer com
churrasqueira, Central de gás,

.-"
. "::;::::, portão e porteiro eletrônico,

-;::�ÍIidI:::::: Apartamentos Sala cf 2
.:: ._1,tíiI ambientes, cozinha integrada,

sacada cf churrasqueira, 2
-� quartos(com ou sem suite),

lavanderia, bwc social A partir
R$100.000,00

Alessio Berri Cód. 00063.001
- Suíte cl closet + 2 qtos cl
sacada, Sala cl 2 ambientes,
Cozinha, área de serviço, Área

de festas externa cl
churrasqueira + duas vagas de

garagem AT: 280m2, AU:
226m2, R$375.000,00

Res. Clarice Kock Cód. 00106.001
1 Suite cl closet + 2 Quartos. bwc social,

lavabo, area de serviço, sala de [anter e estar,
COZINHA MOBILIADA, sacada cl

churrasqueira, 3 vagas de garagem. Salao de
festas, Area pi academia, Piscina

Casa Vila Nova cod:00088.001
R$ 225.000,00 cl 383m', 2 salas, cozinha, 1
suâe e dois quartos, possui sóton e subsolo,

terreno c/420m' , aceita troca

I
Aluguel Residencial Dom Pedro- 75m2

Apto com suíte + 2 quartos
.

R$600,OO

Casa Ilha da Figueira cod:OOll0.001
Terreno com 380m' R$ 120.000,00

1. suíte, I qto, sala de estar, coz/copa, bwc
social c/ banheira, lav., lavabo, varanda c!

chur. +-130m'.
Galpão Comercial 00131.001 Galpão em alvo +

casa Área Útil: 465m' Área total: 2.150m'

•Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



IMÓVEIS

3370·112219117.1122. Ivana Capraro
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

Corretora de

Imóvei§

Ref 2025- Apartamento no Bairro
Vila Nova, Res. Premier, com 2
dormitórios, bwc, sala de estar,

jantar, cozinha, sacada com

churrasqueira, área de serviço, 1
vaga de garagem, elevador. Preço
R$ 120.000,00 a R$ 125.000,00

Ref 1019- Casa no

Bairro Amizade com

1 suíte, 2 quartos,
bwc social, sala de

estar, jantar, cozinha,
área de serviço,
edícula. Preço
R$ 225.000,00

Ref 3011-
Terreno no

Bairro Ana
Paula com

350,00m2•
Preço R$
85.000,00

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
R$137.000,00

Ref 2000- 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
estar, jantar, cozinha
mobiliada, bwc social,
área de serviço, 1 vaga
de estacionamento.

Preço R$ 115.000,00

Ref 2017 - Apartamento no Bairro Jaraguá Esquerdo, Res. Fragata, com 1
suite, 2 quartos, bwc social, sala de estar, jantar, sacada com churrasqueira,
cozinha, lavanderia, 1 vaga de estacionamento. Preço R$ 125.000,00 Aceita

financiamento bancário.

ALBERTO G. MARQUARDT 3376·1804

C t d I
,. 9904·2076orre or e moveiSCRECI12152

Rua Pastor Alberto Schneider, 1945 - Barra do Rio Cerro I e-mail: marquardtimoveis@gmail.com

Ref 075 - Barra do Rio Cerro - Casa de
Alvenaria (em construção) cf 128m2-1
suite + 2 qtos, bwc social, sala, cozinha,

copa, garagem cf vaga para dois
automóveis, área de serviço, área de festa

cf churrasqueira - Terreno cf 336m2

Nem�w,wt!i�4�
COMPRA I VENDE I ALUGA
nemezioimoveis@pop.com.br

Ref 071 - Chico de Paula - Casa de
Alvenaria cf 70m2 - 3 qtos, bwc, sala,

cozinha - Terreno cf 385m2 - R$
55.000,00 (Próx. Menegotti Malhas)

Ref 072 - Rio Cerro

Terreno com 27.000m2

R$125.000,00

liGUE E
ASSINE!!!

TERR

* Compressor de ar
* Rompedor de pedras de concreto
* Trator de esteira

3275·1101 / 9104·2393
R. Wigando Menslin - Baependi'

-

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

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

"II"IMESmIMENirO GERirO É A UI"
BR 280 km 69, esquina Edward Krisch, n'29 - Sala 01- Água Verde - Jaragua do SuVSC

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



IMÓVEIS-------------
COMPRA • VENDE • FINANCIA • LOTEIA • ADMINISTRA • ASSESSORIA EM PROJETOS E CONSTRUÇÕES

Ref. 20.278 - Centro - E-p. ROYAL BARG - Apto cl
134,04m2- Suíte - 2 dormit.- bwc cl móveis - sala estar/
-jantar, coz.c/ móveis -Iav.- sacada - gar. R$ 200.000,00

CONFIRA OUTROS IMÓVEIS EM NOSSO SITE!

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

(47) 3055-2400/8408-2400

Ref:20.438 - Vieiras - RESIDENCIAL COSTA DO SOL -

Apto cl 2 dormit. - sala de estar/jantar - sacada cf
churrasqueira - cozinha - área de serviço' � owe -

garagem privativa. Prédiocl playground - salão de
festas - portão e porteiro eletrônico - interfone.

ENTREGA EM DEZ/08. R$ 105.000,00 - ENTRADA +

PARCELAMENTO DIRETO CONSTRUTORA.

Ref. 20.251 - Vila Nova - Excelente apto c/ 2
dormitórios, bwc social c/ moveis e box blindex,
cozeha rnobãada, sala jantar/estar conjugada c/

sacada, área de serviço, lavabo, garagem privativa. De
R$ 130.000,00 POR R$ 107.000,00 - Estuda

propostas-roca por casa de menor valor. Pode ser
financiado e FGTS. Assessoramos todos os tramites.

I

Re:,*l5.131 - Amizade - sobrado 100% novo sendo piso superior: suite cl sacada + 2 dormitorios,
bwc social. I?iso terreo: sala estar, sala jantar, cozinha, area de serviço, lavabo, area de festas cl chur
ga(agem privativa e terreno. local, privilegiada, Estuda propostas e formas de pgto pode ser financiado e

usar o fgts - Assessoramos todos os tramites, Venha negociar, estaremos' a2uardij!1do suaproposta!

ReI. 10.588 - Amizade - Casa alv. c/2 dormit. -

sala estar - cozinha - área de serviço- bwc
social- edicula cl churrasqueira. Terreno murado,

R$ 100.000,00

Ref. 10.599 - RJo Cerro II - Casa mista
, localizada próximo a supermercado e empresas.

R$ 70.000,00

Ref. 10.606 - Tifa Martins - Casa de alv. c/2
dormit. . 2 bwc social - copa· cozinha - área

de serviço - garagem. R$ 80,000,00

Ref. 30.581 - Vila Lalau .:.

Terreno de esq. em frente a

Fate] - aceita permuta para
construção de prédio.
Edificado cf sobrado

construido cf238,00m2 • Piso
. superior cl 3 dormit. - cozinha
-sala de estar - area de serviço

- bwc. R$ 450.000,00.
Casa de alv. 100%

nova - suíte - dormit. - sala - cozinha conjugada
- lavanderia e garagem. Valor R$, 117,000,00

ReI. 60.018 - scnroecer - Terreno
totalmente plano c/8.250,00 m2 • cl
galpão pré moldado c/750,00m'
mezanino. e salão para deposito - guarita
e portão eletrônico - 07 salas térreo e

superior BWC social e privativo -

esquadrias de alumínio e piso de
concreto uslnado pi alto impacto e

'cerâmico de porcelanato e acabamento
de primeira com infra estrura pi montar
qualquer tipo de fábrica cl entrada
independente pi carregar e descarregar
rnercadoría. R$. 1.300.000,00,

Ref.30.585 - Amizade - Terreno
cl 748,00 m2 pi fins residencial

- comercial. R$ 165.,000,00

Ref. 10.602 - Vila Lenzi -

Casa c/ 2 dormit. ., sala -

cozinha - bwc - área de

serviço. R$ 70.000,00

Ref. 40.101 . Massaranduba - Chácara cl
219,OOO,00m' . 13 km da Prefeitura de Jaraguá
do Sul c/2 ribeirões - casacatas - nascentes-

'

mata nanva- 7,500 pés de eucaliptos -

.

plantação de banana. R$ 176.000,00
.

../"

Ref. 10.571 . Centro -Sobrado cl ponto
comercial- 2 salas comercias no térreo, Apto nó
andar sup'éfior - 3 dormit. - saia - cozinha -

lavanderia - 2 bwc - garagem, R$ 500,000,00

Ref. 10.603 - Nereu Ramos - Casa de alv, c/3
dormito - sala - coznha- bwc • area de serviço

garagem, R$ 41,000,00,

Ref. 60.030 - Barra do Rio Cerro - Excelente
galpão de alvenaria, c/130,00 m'. Ótima

localização e ponto comercial. Totalmente murado
de frente para rua de astato. RS140.000,00

Ret: 10.600 r- Agua Verde
- Casa c/ e dormit. -.2

cozinhas - 2 copas - bwc
- area de serviço -

churrasq. - garagem p/4
carros. Próximo a Unerj.

R$ 265.000,00 .

!!!1Lªº,ID1A • Jaraguá 99 -

Excelentes terrenos bem próximos'
a Malwee. Próximo a

supermercado, escolas, creches,
bancos, posto de sauce, igrejas.
Aceita-se veiculo e/ou estuda-se
propostas e formas de
pagamento. Entrada +
Parcelamento direto com

proprístano. Mais informações e

fotos no site, Preços a partir de
R$ 35.000,00

Rei. 30.570 - Rio Cerro II - Chácara cl
50,000,00m' . cf riacho - cachoeira e açude.

Prox. Salão Aliança. R$160.000,00
Ref. 30.571 - Agua verce- Terreno c/521 ,00m' Ref. 60.001 . Massaranduba- Excelente galpão

. próx. a Unerj. R$ 80.000,00, 'p/locação c/500,00 m' .. R$ 3.700,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



IMÓVEIS

• Compra • Vende" inistr "

deno 21D)
End: Rua Reínoldo Bau, 276 -

S. 12 III n 9142--4641'
Centro. Jaragua do Sul

- Ref 6026 - São Luis - 325 m'
- R$ 58,000.00.
- Ref 6020 _ Amizade - 350m'
_ R$ 42,000.00.
_ Ref 6028 - Água Verde _ 756
m' - R$ 95,000.00,
- Ref 6030 -Ilha da Figueira _ Rua
Rinaldo Bago - 1,161m' _ RS
400.000,00 _ Área Comercial,
Excelente oportunidade'
_ Ref 6046 - Barra do Rio Cerro
_ 405m' _ R$ 250,000.00.
_ Ref 6048 _ Ilha da Figueira _

22,774,38m'- RS 2.300.000,00
_ Terreno Comercial e I ou

industrial.
_ 6052 _ Barra do Rio Cerro -

339,29 m' _ R$ 52,000.00 -

303,38 m' - R$ 46,000.00 -

333,48m' _ R$ 55,000.00
6054 - Terreno _ Gzerniewicz-
1 ,037.40m' _ RS 330,000,00
6054 - Terreno _ Czerniewicz-

1,037.40m'- R$340,000.00
6056- Terreno -Ilha da Figueira
_ 337.50m'- RS 78,000.00
6057 _ Terreno -Ilha da Figueira
- 618.87m' - RS 98,000.00
6058 - Terreno - Jaraguá 99 -

402.75m'- R$50,000.00
6062 - Nereu Ramos -337.50m'

""""����-==�=�:=::::;;;::.:-::::-'liI- R$ 40,000.00 - Terreno _

Loteamento Residencial
Demathe,
6061 - Schroeder - 892.00 m'
_ R$ 149,000,00 - Terreno
central, topografia plana,
frente para rua principal.

- Gentro - 2,355.63m'
,000.00 - Terreno ns

entraI.
_ Ilha da Figueira -

.70m' - R$ 290,000.00-
o localizado na principal

50 metros do Salão Vrrótia,
059 - Guaramirim _ Amizade

_ 460.00m' _ R$ 35,000,00.
6064 - Guaramirim - Amizade -

.

Om'-R$45,000.00
- Ilha da Figueira -

4,820.70m' _ R$290,000,00-
Terreno localizado na principal
_ 50 metros do Salão Vttótia.
6067 - Rio Gerro - 20,000,00m'
- R$1.200,OOO.00

Ref 2001 _ Res, Gran Rama Centro - Tipo 01 :

02 qtos, sala estar! jantar, bwc, sacada cl
chur., cozinha, area de serviço, garagem.
Tipo 02, 03 e 04: surre + 02 qtos, sala estar
I jantar, cozinha, área de serviço, sac. c/

churras, bwc, gar. A partie RS 104,500.00-
Entrada + Pare. em até 50 x. Entrega:

Janeiro 1201 O.

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

serviço, despensa, garagem pi
02 carros.

1082 - Casa - Amizade - 220 m2
- R$ 225,000.00 - sala - 02

ambientes, cozinha,
churrasqueira, 02 qtos, 01 suite,

bwc, edícula, despensa,
garagem para 02 carros.

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

serviço, churrasqueira,
garagem.

1109 - Casa - Barra do Rio
Molha -150 m' - R$

230,000.00 - 05 qtos, 02 saías,
cozinha, bwc, garagem. + 01
construção com 02 aluguéis.

1093 - Casa - Vila Lenzi -

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

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

1105 - Casa - Jaraguá Esquerdo
-170 m' - R$ 225,060.00 - 03

qtos, sala, cozinha, área de

serviço, bwc, despensa,
garagem pi 02 carros cl chur. +

edicula c/04 peças.

1094 - Casa - Três Rios do Sul -

136.30 m' - R$ 210,000.00-
01 suite, 02 qtos, bwc, cozinha
mobiliada, copa, sala, área de

serviço, garagem para 02
carros.

l113 - Casa - Barra do Rio
Cerro - 200 m' - R$

250,000,00 - 01 suite, 02 qtos,
02 bwc, sala, copa, cozinha,
área de festas, 02 vagas de

garagem.

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

1 - asa - aragu O
m' - R$ 250,000.00 - 01 suite,
02 qtos, sala, cozinha, copa,
área de serviço, bwc, área de
festas, 02 vagas de garagem,

jardim, lavabo.

1099 - Casa - Nova Brasilia -

260.00m' - R$ 170,000.00-
Parte infetior: sala, cozinha, copa,
qto, bwc, Parte seperíor: 01 suite,
02 qtos, sala, bwc, garagem pi 02

carros. Edicula, terraço.

1104 - Casa - gua Verde -

73,29 m' - R$ 190,000.00 - 01

qto, sala, cozinha,
churrasqueira, área de�iço.
Com planta aprovada para
edificação de mais 116_m',

Ref 7003 - Sítio - Rio Cerro II -

29,400.00m' - R$160,OOO.OO
- Contendo 01 casa c/90m',
01 suite, 01 quarto, bwc,
cozinha, varanda, area de

serviço, garagem, 03lagoas,

7005 - Sitio - Corupá -

40,1 SI.00m' - R$ 220,000,00-
Contendo casa com aprox. 200
m', 03 quartos, sala, cozinha,
owe, área de serviço, área de

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

7007 - - Ribeirão
Grande - 40,000.00 m' - R$
65,000,00 - área para fins de

sitio, chácara, sem benfeitorias,
com terra planagem para

edificações.
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IMOBILIARIA

Edifício
06 pavimentos
08 apartamentos
52 apartamentos por andar
O 1 ou 02 vagas de garagem
Elevador
Área de lazer com espaço
gourmet e piscina com deck
Projeto Paisagístíco no hall de entrada
Medidor individual de água
Localização Privilegiada centro da cidade

IMÓVEIS

Plantão de Vendas
9988-1520
9934-0371
9934-0304

e-mail: itaivan@itaivan.com.br

PROJETOS ARQUITETÔNICOS I INTERIORES,
REFORMAS I ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS

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

O Apartamento
Área total: 115,65m'

Área privatica: 70,50m'
01 vaga de garagem

Sala para dois ambientes
Sacada cf churrasqueira

Cozinha
Sala de serviço
02 dormitórios

Banheiro
Acabamentos
Massa corrida

Roda-tero em gesso
Piso cerãmico
Tinta acrílica

7 pavimentos
24 apartamentos
1 ou 2 vagas de garagem
Elevador
Hall de entrada decorado
Área gourmet na cobertura com terraço
Localização: Vila Nova - 25 de Julho, esq.
com R. Guilherme Wackerhagen

ACABAMENTO:
Medidores de Água Individuais
Infra-estrutura para climatizadores do
tipo "SPLIT"
Tubulação para água quente
Pontos para telefone e internet
Banheiros com pintura epóxi e cerâmica
retificada
Vidro temperado
Granito para acabamentos.
Caixilhos e rodapés em madeira de lei
Massa corrida

O Edifício
Área total construída: 2.313, 15m'
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

automaQcamente até o andar
mais próximo e abrirá suas

portas, possibilitando a

saída de todos.

O APARTAMENTO:
Área privativa a partir de 109,00 m2
Suíte + 2 dormitórios
Sala com 2 ambientes
Sacada gourmet
BWC
Cozinha
Área de serviços A partir de R$144.900,00A partir de R$155.000,00 A partir de. R$ 125.000,00

Ref 4662· Nova Brasilia - Apto c/ 74.17m',
Resid. San Raphael - 03 dorm _ bwc c/ armaria
e box - coz _ lavabo c/ tanque _ sala/copa c/

sacada - gar - hall - portão eletrônico _

R$126.000,00

Ref 2090 - Amizade _ Lot Blum'engarten _

, Terrenos c/ 358.87 e 346.50m' _ R$53.000,00
Cada

Rer6380 - Amizade - Casa Alv c/ 55.40m' - 3
dorm _ bwc _ sala' coz - laje inclinada - toda

murada - R$79.000,00

Ref 4604 - Czerniewicz _ Ed. Quatro Ilhas -

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

bwc - sala estar/jantar - coz _ lav - gar -

sacada c/ churr _ R$168.000,00 _ Entrega em

Agosto!2010

Ref 2089 :: João
Pessoa - Terreno
comercial cl

7.183,OOm2 - casa

cf 80.00m2
R$ 580.000,00

Ref 6372 - Amizade - Casa Alv Nova cf
143.50m' _ suite - 2 dorm - sala estar/jantar _

coz _ lav _ area churr _ gar p/ 2 carras -

R$215.000,00

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

churr - R$132.000,00

Ref 4670 _ Vila Baependi - Resid Reinaldo
Bartel - Apto c/ 1 00.60m' - suite - 2 dorm -

bwc _ sala estar/jantar - area de serviço _

garagem - R$115.000,00
c,

<I::
_.

Rua Pad,re ':Redf:ó Francken, 21t - ,Ceri�rQ� �,·\teja mais._ófe.rta"s· e :f�ios·. d_el�Jtiàd_éís,no'-site ·.�wW.itai'lái1"�cOnib(- _-'_.
-

•
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� ... "'�. • �

�
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IMÓVEIS O CORREIO DO POVO m
FIM-DE-SEMANA, 1/2 DE NOVEMBRO DE 2008 £&I

3372-1081

COd. 1050 VENDE casa Centro - Área
construlda: +/-260,00m' Terreno:

1.140,00m', 3 quartos, 1 sulle, 2 bwc,
1cozinha, 3 Salas, 1 sala de jantar, 1

copa 2 gar., p/2 carros. R$ 750.000,00
Ótimo Ponto Comercial

COd. 1035 VENDE casa BARRA
VELHA - casa c/ 250m' de area

construlda, terreno 15 x 15 murada, 07
quartos dois bwc sala copa, cozinha,

lav., 4 vagas. R$ 90.000,00

Bairro Área/Terreno' Construção* Valor
Centro 300m' 350m' 450mil
Czemiewicz 600m' 300m' 400mil
Centro 410m' 350m' 420mil
SFS/ltaguaçú 600m' 6oom'3pav. 550mil

Águaverde 300m' 260m' 255 mil
Centro 530m' 150m' 500mil
Vila Lenzi 350m' 70m' 65mil

Apartamentos Local
2002 SFS/Ubatuba 1 quadradomar 70m'/Sulte+2q 75mil
2009 Centro Próx. StudioFM 200m'/Sulte+3q 250mii
2010 BalneárioCamb 1 quadra domar 100m'/Suite+2q 210mil
2012 Entrega2009 N.Brasilia Sulle+1q 110mil
2013 Entrega2009 Centro Suite+2q 185mil
2014 Amizade ProxArsepum 63m'3q 83mif

60mil
90miJ
550mil

Ilha da Pigueira 544m'
Jaraguá Esquerdo 400m'

Centro(Próx Studio)390m'
Chácara
4041 SFS/Ribeira 172.000m'
4004 BarradoRioCerro 90.000m'
4005 Rio Cerro II 25.000m'

t--------------------_ 4006 MassJRibGustavo201.000m'
PROJETOS E CONSTRUÇÕES 4007 SãoBonifácio 242.000m'

Temos projetos com equipe de arcunetos e engenheiros, com grande 4008 MassJRib. Wilde 60.000m'
experiência no mercado de construções.

'Delre lodas as preocupações e os desgastes esfressantes e emoclonals
de uma construção por nossa conta, enquanto isso você desfruta os sabores
da vida até a entrega das chaves.' FINANCIAMOS PELO SISTEMA (SFH).

C6d. 1049 Nova Brasilia - Casa esq.
c/ 2 suites+2 bwc, 3 qtos, sala, sala tv,
copa, coz., sala de festas, lav., gar. pi
3 carros, aq, solar. terrreno 430m2. R$
450.000,00, Aceita-se como parte no

negócio, casa -valor, ap, terreno, casa

Praia de Gravatá -Navegantes - a 1
km mar, sobrado, 1 suite, 1 bwc, 2

quartos, sala, copa, cozinha, varanda,
lavanderia e garagem, toda murada e

escriturada.

160mil.
180mil
2oo.mil
150mll
150mll
150mll

Locação
Casa
5007 Amizade
Apartamento
6006 Centro

650,00Sulte+2q

3quartos 490,00

100m2 800,00

DELLAGIUSTINA

Engenharia
Centro (Box) 250 m2
Nova Brasilia 150 m2

1.000,00
800,00

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

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

Casa com 112m2, terreno!
567m2, 02 quartos, 01;
suíte, aquecimento solar, i
cozinha, copa, sala, [
banheiro, garagem, toda i

I
murada, portão eletrônico, Iexcelente acabamento,
valor R$ 110.000,00 mais!
financiamento de R$!
50.000,00. ;

Terreno com 72.000m2,
próprio para chácara,
parque aguático ou Hotel
Fazenda, a 18Km do
centro de Jaraguá, pelo
valor de R$ 65.000,00.

. Schroeder, Estrada
[ Macaquinho.

Terreno com 203.400m2_
! 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
Sobrado 237m2, 03 quartos, 282m', 03 moradias, 03
cozinha sob medida. sala sala comercíaísrttürn-).
comercial no terreo, terreno Lote 729m', fazendo
de 414m2, em frente ao fundos para o rio, ótima
portão da WEG I. Valor R$ vista, propicio para

185.000,00.Aceita troca por clinicas e ótimo ponto
02aptosde02a03quartos. comercial. Valor R$

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, we,
localizada no bairro Ano
Bom. Valor R$ 59.000,00.

Roberto Seidel. 1142. Corupá. Fone: 3375 -2031 e 91354977.

Ref. 1053 Área de

4?696,00m2 c/ casa e 2

lagoas, 3.000 Pés de

Palmito, ribeirão c/ nascente,
Guaramirim bairro Amizade

R$ 380.000,00

Ref. 1 015 - 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

Ref. 1048 Schroeder

435,00m2,
R$ 33,000,00

Ref. 1049 Schroede,!'
···.495,OOm2,
•

35,000,00

Ref, 1050 Schroeder
333,00m2, R$
30,000,00

Ref. 1054 Terreno cf
513,OOm2 no centro de
Guaramirim- Morro do
Klein R$ 70,000,00

Ref. 1062 Em
Guaramirim Prox, O

Diana, área 391 , 74m2,

Ref. 1013 Casa em

construção. 1 suíte +
2dorm, garagem, em

Guaramirim, Bairro Avaí,
R$165.000,00 �

Ref. 1065 Casa de alv. No
São Luis - 1 dorm c/closet,
2dorm, sala estar e jantar,
coz, área serv., mezanino,
escritório, lavabo, varanda,

bwc R$162_000,OO

Ref. 1 OS? Terreno na Vila
Lenzi - metragem

384,00m2 R$83.000,OO

3dorm, em Guaramirim,
bairro Avaí; R$110.000,OO
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m O' CORREIO DO POVO
FIM·DE·SEMANA, 1/2 DE NOVEMBRO DE 2008 IMÓVEIS------------

s
AV. AL. DEODOR DA FONSECA, 1698

(EM FRE TE AO REGIS RO DE IMÓVEIS)
���������n=,,��=_==������==���������

CÓD. 186.1 - CASAcs 142m" E TERRENOC/i 45ifiimi"
- suiTE. 2 DORM•• awc, 2 SALAS" COZINHA"
GARAGf!k E ESPAÇO PCPI!SCINA.-w..ANOVA.

Côo. 74-1 - TERRBIIO!fIASARRA 00 1'<10
CElRRO Cf 36tlm" - RUA,VIRGIUQ PElJRQRti8llNIl

ESQUINAO ARtlALl!JI'Z SAl'tER.

CÓD. 14.1- CASA.1!lEA!..VElN'ARJA1N.O
AMIZADE PRÓx.AO SAlÃOAMlZMlE

côo. 70.1-TERRBIONll.ÃGUAVsmECJI
45Om' PRóX. AIGREJó!,�O.IUCAS

PRONTO PlCONSTRUlR -11$ 85 ......

BARRA DO RIO CERRO - RUAllOOIot"R K..

S\TLER, PRÓXIMOAMALWEEMAtHAS.

R$ 285.000.00

CÓD. 74.2 -APARTAMENTO NO LAYANE
FERNANDA (APTO 204 Cl95nJZ) - SUiTECI
SA.CADA, 2 DORMITÓRIOS, BWC, SA.lADE

ESTAR/JANTAR, COZINHA. ÁREADE

SERVIÇO, SACADACICHURRASQUEIRA E

CÕD.. 199..1 - lffiRENO C/i�NO lOT.
BL�n-AMIZADE.

CÓD 153.1 - CASAC/210M" E TERRENO

Cl6OOM2 - R$ 3S0.GOO,DO.

céo. ri.1 - TERRENO COM:2 CÀSAS SENDO
UMADEALVENÀRlA CI: suITE. :2QUARTOS.
B.we. COZINHA. COPA. ÁREADE SERViÇO.
SAtADE ESTAR E ÁREA DE FESTAS. RUA

B.ffiNARDO KARSTEN.

c:ál..L1-�EDlFÍCtO
ISiABEI.A, C/!!lIll:ní'-sum:. 2 00AR1OS,
2BWC, SALAOEESn\RI'�q_ COZlNlttA.
�ÁREAIJE SERVIÇO IEGARAGB6L

&$120.000,00•

..

lit

CÓD. 96.1-
TERRENO

COMERe NA
VILANOVACI

1.762,91m2 - PRÓX.
AO POSTO MIME.

cóD. 87.1 - CÁSANO CEMTROC/126m> E
TERRENOC/45lm' - 3 OIJARTOS. 2 ewe.

COZINHA. SA.LA DE ESTAR/JANTAR. DISPENSA,
ÀREAD£FESTA. GARAGEM E JARDIM.
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CLASSIMAIS FIM-DE-SEMANA, 1/2 DE NOVEMBRO DE 2008·

Empreendimentos Imobiliários Barraêul
A imobiliária da Barra

. .../ Mais de 500 imóveis

� Mais de 50 corretores

-r Mais rapidez em vender seu imóveL
- .

""

� . Mais comodidade em atendimento

..� ... Mais segurança e facilidade

COM A CONFIANÇA DE TODAS AS IMOBILIÁRIAS QUE IRÃO LHE ATENDER .
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3055-0900
Plantão 9987-1004

COMPRA • VENDE • ALUGA· ADMINISTRA

e�\\zando Sonho'. 8/•

Geminado no Joao
Pessoa, com 2 Quartos,

sala, cozinha, bw,
lavanderia, varanda e

garagem. R$ 98.000,00,
avista ou 30% de entrada e

o saldo ate 60 meses,

entrega em março de
2009.

VIEIRAS - ULTIMAS
UNIDADES - Sobrado

geminado cf 2 suítes, 1

qto, 3 salas, COZ., owe,
lav., chúr. e gar. Área total

construída 170m2

Cod. 240 - casamista Guaraminm - Centro, 4 Quartos, salas,
cozinha, bw, lavandena, churrasqueira, garagem, Terreno de
600m2 e construçao de 330m2, ValorR$150.000,00 Neg.

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

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

GALPOES

G�lpãO IndUstrial

com 825,OOm2 no

Baependi Valor;
R$4.200,OO
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REF. 3805 - Edificio
Joverli - Nova'
Brasílla - 01 suite,
02 dormitórios, 02
BWC, sala, copa,
cozinha, área de

-

serviço e garagem
dupla. R$
130.000,00

\' .

(47)32�5-1594' '.' .•
_ Plantão de vendas- 9902 6380 .

,
Ref. 3816 - Centro -

Edificio Klein - 01 surre,
03 dorrnitótics, 02
salas, copa, cozinha, 02
BWC, área de serviço,
sacada grande
c/ chur. e 02
garagens. +apartamento
ao lado cf 01 dormitório,
cozinha, BWC, área de

,

serviço. R$ 350.000,00

REF. 3852 - Baependi - Residenciallpanema! Leblon - 01 suíte,
02 dormitórios, sala, copa, cozinha, BWC, área de serviço e garagem. Ref. 350-JaraguáEsquerdo-CasaMisiacom 66,00m2 eterrenocom350,OOm2,

03 dormitórios, sala de jantar, sala de estar, cozinha, bwc e área de serviço. Fundos
com áreade28,OOm2, sendo salae banheiro. R$78.000,00.REF. 601- Nova 8rasnia

- Sobrado Alvenaria
,�1 0,00m2 com 01
suíte, 03 dormitórios, 02
salas, coz , 02 BEC, área
de serviço, área de
festas com

churrasqueira e

garagem.'Terreno com

473,00m2. -Imóvel
ideal para fins

(

Ref. 05 - Centro -Terrenocomercial de 1.446 m2con1endo 02 casas em
alvenaria,sendoOl com 193,07m2eoutracoml0l ,04m2.

O CORREIO DO POVO·DFIM-OE-SEMANA, 1/2 DE NOVEMBRO DE 2008

www.parcimoveis.com.br
achave@netuno.com.br

Residencial JK - 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

REF. 238 - Barra do Rio Cerro- Casa alvenaria com 146,00m2 e

terreno com 302,OOm2, sendo 03 dormitórios, 02 saias, 01
banheiro, 02 vagas de garagens e demais dependências. R$ Ref. 104 - Vila Nova - Casa misla _ 03 dorm. sala. coz. BWC cf
170.000,00.Aceitaapartamentoe carro como partedo pagamento. garagem. Terreno com 373,OOm2. Valor R$150.000,OO

_.

CORRETOR DE IMÓVEIS

3371�2357
Plantão: 9135-8601

R.Cel.ProcÓpioGomesdeOliveira,1207

www.parcimoveis.com.brlvilson@parcimoveis.com.br

CÓD. 121 - BARRA DO RIO MOLHA, casa de madeira com

110m2, com 3 quartos, terreno com 420m2• R$107.000,00.

-----�---

138-Vieiras, próx DG Weg, casa com 166m2 em

alvenaria com 4 quartos, sendo 2 suites. Terreno com

488m2• R$198.000,OO. Pode ser financiada via banco.

CÓD. 103 SÃO LUIS, casa alvenaria com 60m2, 2 quartos;
terreno com 420m2• R$ 85.000,00. Não pode financiar via
banco.

..

. CÓD. 123 - CHICO DE PAULA, casa alvenaria com

132m2, com 1 suíte + 2 quartos, terreno com 445m2•
R$160.000,OO

•

GUARAMIRIM - LOT. DENKER, terreno com 360m2. R$ 35.000,00, R$ 45.000,00 e R$ 55.000,00.
.

( NÃO PODEM SER FINANCIADOS VIA BANCO)
,

� IMOBIL.lÁRIA

�\Cha¥e7
WOLFEPAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LfD�. BarraSul

A imobiliária da Barra

N
_ PIÃZERA

Corretor de hT1óvels

ICRECI4936

CREel 5330

__"",/ imóveis

Rtoba 4eu 4Dffit.o-!

GIRASSOL
IMÓVEIS

Empreendimentos Imobiliários
CRECI 2567J

www.parcimoveis.com.br
I
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la O CORREIO DO POVO
... FIM-DE-SEMANA, lf2 DE NOVEMBRO DE 2008 -�----------�----------------------

13 anos

www.parcimoveis.com.br

47 3371.8814
Rua Pres. Epitácio Pes.soa, 415

www.seculus.net
imobiliariaseculus@netuno.com.br Shopping Breithaupt - sala 206

47 337.1.8818

IMÓVEIS PARA LOCAÇAO
Ed. Natalia
SCHIOCHET

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 festas. A partir de R$ 650,00.

LOCAÇÃO COMERCIAL

Salas Comerciais
,.\

- Sala cml.(Centro-próx. Macol) 1° andar cf 32m2. R$ 400,00,
- Ed. Alberto Marangoni(Vila Nova - próx. posto Mime)

cf aprox, 35m2. R$ 400,00
- Ed. Erica(Centro - próx. Verdureira da Raquel) cf 35m2 R$ 400,00
- Ed. Imperial(Centro - próx. Terminal) cf 35m2"R$ 450,00
- Ed. Tower Center (próx, posto mime) R$ 600,00
- Ed. Tulipa(Centro - próx. Beira Rio) cf 74m2 cf mesanino R$ 700,00
- Sala Comi (Barra-prox. Po�te da Argi) cf aprox. 100m2, 02

vagas de est. R$ 1.000,00

- Sala comi. (Nereu Ramos - próx. semáfaro) C/ aprox. 100m2 C/mezanino. R$1.000,00
- Sala cml.(Guaramirim - lateral Br 280) cf aprox 90m2, cf 02 BWC. R$ 1.100,00

- Ed. Bárbara(Centro - pr6x. Jangada) cf aprox. 200m2. R$ 1.800,00
- Salas NOVAS (Centro - próx. Procon) Diversos tamanhos: de 32m2 a 123m2.

De R$ 420,00 a R$ 1.600,OÓ

Galpões

,

- Galpão Alvenaria (Guaramirim - Próx. Berlim) cf aprox. 960m2. R$ 5.000,00
- 2 galpões em construção(Nereu Ramos) cf 900m2 cada. Valor é 7.800,00 cada.

- Galpão(Centro - prox. Banco Brasil) cf aprox. 550m2, R$ 15.000,00

- Galpão(Nereu Ramos) cf 900m2 R$ 7.800,00

Terrenos Para Locação
- Terreno (Chico de Paula, próx. Geração 3000) cf aprox. 350m2• R$ 380,00
- Terreno( Ilha da Figueira - próx. Brasão) 3 mil metros R$ 1.000,00

- Terrenos (Vila Nova -. próx. Fórum) cf 1.807m2 e 2:200m2 R$ 1.200,00 e

R$ 1.400,00.

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 reaproveitame.nto

de água da chuva.

E muito mais...

Plantão:
9973-8335

LOCAÇÃO RESIDENCIAL

01 Quarto:

- E'd. Nathalia Schiochet(centro - Próx. Angeloni antigo) R$ 400,00
- Apto Centro(Próx. Cilo Desp.) cf hidro, cozinha mot1iliada. R$ 1.000,00
- Ed. Manacá(Centro - fundos Museu WEG) R$·41 0,00
- Ed. Morada do Sol (Vila Nova - próx. Fórum) R$ 420,00
02 Quarto:

- Ed. Don Arcanjo(VIIa Lal�u - próx. Bar da Nena) R$ 550,00
- Ed. Bruna Mariana(Rua da UNERJ) todo mobiliado. R$ 650,00
- Apto Ilha da Figueira(Próx. Casa do Criador) R$ 480,00
- Ed. Cezanne(Barra do Rio Cerro) cf sacada R$540,00

-

- Ed. Maria Alice(lIha da Figueira- pr6x. 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 Oca) R$ 600,00
- Ed. Vitória Régia (Vila lalau - próx. Atacadão da Cerâmica) R$ 620,00
- Apto (Villa Lenzi - próx, Mercado Lenzi) cf piscina R$1.500,00
- Ed. Amaryllis(Vila.Nova - próx, panificadora Via Pão) R$ 630.00

,- Ed, Astral(lIha da figueira - prox posto Rérola) R$ 630,00
- Ed. Emilie(Centro - em cima da lrnob, Séculus) cf suíte. R$ 700,00

Casas:
- Casas germinadas(Santo Antônio) cf 01 quarto,R$ 300.00

- Casa alv Rio da Luz (próx. SEARA) cf 03 quartos. R$ 420,00
- Casa mista Vila Nova.próx. Moinho Disco R$ 550,00
- Casa alv (Centro de Schroeder) Nova, cf cozinha mobiliada. R$ 750,00
- Casa alv Centro(Próx. Macartto Chápeu) R$ 1.500,00
- Casa alv(Nova Brasilia: em frente ao radar eletrônico) Cf hidro, piscina. R$ 2.300,00
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www.parcimoveis.com.br

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

13 anos

47 3371.8814
Plantão 9658-6786'

Rua Pres. Epitácio Pessoa, 415 ou

Shopping Breithaupt - sala 206

Ref 1003 - Centro - Ed.
Dianthus - Cobertura Duplex
com 3 suites, 5 bwc, amplas

salas de estar, jantar,
chusquareira integrada,

cozinha, lavanderia, 2 vagas
de-garagem, área total de
422m'. R$ 590.000,00

mais fotos em

www.secutus.nel.

Ref. 1028.., 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.

.......

___

Rel.1010 Centro -,Ed.
Juliana -_Apto -1
suite + 2 quartos,
demais dep, sacada,

churrasqueira,
.

garagem, R$
138.000,00

Ref. 1008-
Czemiewicz - Ed.
D'ltália,1 suíte mais '

2 quartos, demais
dep, 1 garagem.
R$ 128.000,00.

Ediflcio Figueira - suite + 2 quartos, 2 vagas
de garagem. Excelente localização. Entrega em

.

dezembro/2008

Ref0038 BarradoRioCerro-Terrenoc/l.309m2com
1 casa acabada de 53,8m2 de 2 quartos e demais

dependências, emais 1 casa em construção já coberta
. com telhaS cerâmicas. Ótimo terreno para construção
deedificio. R$498.000,OO,

ReI. 002 - Centro - Casa cl 3 quartos, e
demais dep., boa localização pi ponto

comercial. - R$ 345.000,00

Ref. 007 - Champagnat - casa c/ 300 m2 de
área, sendo suite c/ closet + 2 quartos, dep.
empregada, sala de estar, jantar e de TV, salão

de festas e demais dep., Garagem para 2
carros. RS 420,000,00.

Ref 0017 - Jaraguá Esquerdo - Casa em fase de
acabamento c/ 149,40m2, surre c/ closet + 2

quartos, sala, cozinha, bwc, lavabo, área de festa,
garagem 2 carros. RS 230.000,OIiAceila

financiamento bancário,

Ref 0013 - Vita Lenzi - Casa com 4 quartos, saa de
estar e jantar, coiinha, 2 vagas de garagem, área

cosnruda de 320m2, R$ 220.000,00

Ref. 0010 - Jaraguá Esquento - casa nova C/ 148
m2, surre + 2 qtos, sala, cozinha, bwc, lavabo, área

de festas, garagem para 2 carros. - R$
215.000,00Aceita financiamento bancário,

Ref. 020 - Estrada Nova - Casa c/ 2 quartos, 2
banheiros, demais dep., 2 vagas garagem,.

ampla área de festas.RS120.000,00,

Ref. 4005 - Rio Cerro II - Chácara com
155.000m', casa com 170 m2 estilo moderno e

aconchegante. Surte + 2 quartos, closet
-

conjugado, instalação p/ água quente. Sala,
cozinha e área de churrasco integradas. Fogão à

lenha e lareira. R$ 345.000,00

Ref. 2010 - Vila Lenzi - Terreno C/4.585,00m2,
C/ casa aprox. 150,00m2 RS 500,000,00

Ref, 2016 - Centro - Terreno cf 774m2, com
casa mista de 150m': Ótima localização para

construção de edificio. R$375.000,00.

Ref 4000 - Guaramirim - Chácara com 103.240
m2, com sobrado com 3 quartos, ampla área de

lazer com iscina la oa - R$ 280.000 00

ReI. 1016 - Vila Lenzi
- Edit. Novo Horízonte,

Apto cf 1 suíte + 2
quartos, 2 banheiro,

acabamento
personalizado, teto
rebaixado em gesso,
possibfidade de

alterações internas.
R$179.691,57 .

Ref, 1000 - Ed. Argus
-Apartarnento cf suíte
mais 2 quartos, semi-
mobiliado, sacada,

sistema de água quente
á gás, 1 vaga de

garagem. Prédio com

elevador.
R$160.000,00.

Ret. 1002: Vila Nova
- Apto com 2

quartos 2 banheiros,
demais dep.,

garagem, cozinha
mobiliada. Aceita
financiamento
bancário.

R$122.000,OO,

Ref 1007 - Vila
Rau - Edifício

Bruna Mariana -

Apto - 1 quarto,
demais dep,
garagem.

Consulte-nos

- Ref. 005 - Figueira - Sobrado com suite com

closet + 2 qtos, bwc social, sala de estar e
'

jantar, lavado, cozinha mobiliada, área de festas
e 2 garagens. Acabamento de primeira linha
RS 365.000,00 (Aceita financiamento bancário)

Ref. 0016 - São Luis - C/ suite máster e closet, 2
qtos,3 salas, escritório e demais dep., área de

festas, piscina, garagem para 2 carros -

RS 340,000,00

•

Ref, 003711ha da Figueira - casa C/ 152m', 1 surte
+ 2 quartos, Churrasqueira, despensa, interfone,
lavanderia, portão eletrônico, Aceita financiamento

bancário. ·RS180,000,00.

Ref. 0031 - Guaramirim - suite + 2 qtos e

demais dep., semi-mobiliada (aceita
financiamento bancário) - RS160,000,OO

Ref. 0032 - Estrada Nova - casa C/ 2
qtos, escritório, bwc e demais dep, garagem - RS

98.000,00 Aceita finan. bancário

- ReI. 08 - Estrada Nova - Casas
novas cl 2 ou 3 qtos e demais dep. - a

partir de R$ 68.000,00 com entrada
de R$ 8.000 e saldo com

financiamento bancário.

TERRENOS
Ref 2023 - Amizade

Terreno com 346;50m'
(14X?4,75) R$ 70.000,00.

Ref. 2000 - Schroeder I -

Terreno cl 336m'. R$28.000,00

- ReI. 3000: Corupá - Galpão industrial
no Parque Ano Bom, com 4,000 m',

terreno com 22.000 m' - Consulte-nos

Temos terrenos prontos pi
construir, consulte-nos.

'hl
Empreendimentos rmobiliários Ltda. 5

Visite nosso plantão de vendas na sala 206

do Shopping Center Breithaupt
Fone: 47 3371.8818

47 9658.6785
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B.arraSul
A imobiliária da Barra

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

.

c/408,90m'(14,50x28,20), 3$0, sendo 1 suite c/hidro-massagem, 3. Rei. 347; BARRA DO RIO IlERRO - casa �IV. c/laje 221 ,75m', sendo

bwc, sala de estar, sala TI/, copa, essas três peças com sancas de gesso, 171 ,y5m a�erbada, terreno c/ 652,32m (14x46,59) murado com

cozo mobiliada, lavand.churrasqueira, 3 garagens, logão a lenha, área de portao etefrônico,
..

4qtos, sendo o quarto de casal com roupero

festas, pareces com massa canida, piso cerâmico, desp. aberturas em embutido, 2 banheiros, 2 s?las: sendo os quartos e salas com pso

vidro temperado cor verde, portão eletrônico, inter-íone, alarme, atto taminado, coz.c/balcão de granito e prateleiras, copa, lavandena, 2

padrão de construção, Rua Vergilio Satter, n° 133, R$ 315.000,00, aceita despens�s, 2 ga�gens, churrasqueira .com area de festas e banheiro ,

Ap,como parte de pagto no cerrtro até R$120.000,00. RuaJose Papp, n 69-R$ 310.000,00

3376-00:1.5 P�lrnóveis
. RUA ANGELO RUBINI, 1046 barrasul@netuno.com.br

Ref. - 325 - BARRA DD RIO CERRO sobrado em alvenaJia CIlaje,
235m2, terreno c/ 405m2(13',50x30), murado c/portão eletrônico,
sendo a parte infenorc/116,m2, copa, C.OZ, .lavandena,2 garagens,bwc,
sala de estar, churrasqueira, parte superior c/119m2 em tase de

produção' c/ aproximadamente 45% concluido e constituido de suãe e

hidro, 2qtos, bwc social, sala intima, sala de 1V e sacada e nos fundos
uma edicula c/27m2 , Rua 522-Mana Alves de Sales, n' 71 -

R$ 205.000,00, aceHa carro até R$ 20.000,00

Ref. - 230 - CHICO DE PAULO - sobrado em alvenaria com 612m2, terreno
c/1.'005,50m'(47X22) sendo a parte superior com 234m', suite + 2 qtos,
sala, copa, coz.2BWC, lavanderla, sacada, e parte térrea uma sala com
198m', tendo escrüórío, bwc, 2 garagens e mais um galpão pré-moldado
com aproximadamente 180m' Rua Durval Marcatto, n° 80 - R$ 360.000,00.

Rei. - 345 - RIO CERRO 1- sítio com 1 00.000,00m'(1 00x1.000),
sem benteltorías, mata secundária, nascente de Rio no próprio
terreno, distante 10km da BARRA,tem luz e telefone, localizado na

Estrada Ribeirão Aurora - R$ 85.000,00

GIRASSOL (47).3371-7931
Rua Cel. Procópio Gomes de Oliveira, 654 - Centro

Horário de Atendimento: Bhs às 12hs e 13h30min às 1Bhs de segunda a Sexta.

PLANTÃO DE VENDAS

9955-4774

Cód. 1264- Vila Lenzi- CasaAverbada - a1v. C/3 donn. sendo 1 surre,'
Cód. 3192· Centro - Sobrado com 230,00rri', terreno 666,27rri'. OBS: bwC, COL embulida, lav., C/ 2 vagas na gar e demajs dep. C/ sala comi
Possui casademadeirae um sobrado em a1venaJia. AS 450.000,00 70rri' + 1 bwc. AS200.ooo,OO.

Cód.1280 - Casa no bairro Jaraguá Esquema com 3 donn. 1 suITe, 1
bwc, 2 vagas na gar. e demais dep. R$175.000,00 ótima oportunidade:
R$50.000,00 de enl!: e saido pare. direto C/ propnetáno

Cód. 1270 - Condominia fechado Jardim das Flores- Casas de
alv. de 2 a 3 dorm.,c/ entrada de R$12.000,OOO,saldo financ. pela
CEF e saquede FGTS.Casa por R$72.000,00e R$84.000,00.

Cód.2105 - 2 Aptos sendo 1 com 3 quartos e outro com 2

quartosA saias comerciais' para aluguel e 4 Kitinetes.Todas já
locadas,num total de R$3.700,00.Mais terreno com área de

390m'.R$S90.000,OOAnaiiSapropostas.

Cód.: 3126 -3194 - Bom investimento.
R$300.000,00 . Com 926,00 m'- Centro Ótimo

para prédio. R$ 300.000,00
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MENEGOTTI
o AM B L R

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

Rua Barão do Rio Branco, 545 - Centrá

COMPRA - VENDE - ALUGA - ADMINISTRA

5932 -ILHA DA FIGUEIRA - SOBRADO
NOVO (ENTREGUE PRONTO), 03 QUARTOS,
02 BWC, SALA, Cal, CHURR, LAV, E GAR

PARA 02 CARROS. R$ 220.000,00

5921 - GUARAMIRIM - CENTRO -

SOBRADO COM/RES - 520,00M2 -

TERRENO COM 1.054,00M2 - R$
1.000.000,00

5975-RAU-CASAALIJ. 70,OOM2-2DORM.l
BWC, SALA, COPNCOZ, LAV, 1 VAGA GAR.
TERRENO 300,OOM2 - R$ .125.000,00 (ACErTA
TROCA CASANA BARRADO RIO CERRO)

VENDE-SE
ÁREA EM SCHROEDER - SC

105.000,00M2
(ÓTIMA PARA

LOTEAMENTO)
R$ 1.300.000,00

$::A'
5974 - TIFA MARTINS-CASAALV 170,OOM2
- 3 DORM, 3 BWC, SALA, COPNCOl, LA\!.,
WAGA DEGAR, CHUR, TERRENO 300,OOM2
-R$175:000,OO

5914 - JARAGUÁ ESQUERDO.
Terreno com 900,00m2 (18 x 50)

R$140.000,OO

TERRENOS

5788-AGUA VERDE 450,00rn2 R$ 70.000,00
5IÍ44- ÁGUA VERDE 450,00rn2 R$ 80.000,00
5926- CHICO DE P 435,00M2 R$ 55.000,QO
5973 'SCHROEDER 105.000,00 M2

R$ 1.300.000,00
56!16- POMERODE 412,00M2 R$ 50.000,00
5914-JGUA ESaUERDO 900,00M2. - ,

.R$140.000,00
5928-RODOVIA DO ARROl 166.000,00M2
R$ 220.000,00
5924-TR�S RIOS DO SUL- 20.000,00M2
RS 250.000,00
5837-ÁGUA VERDE-14.700,00M2-
RS 300.aOO,aó
5920-GUARAMIRIM- 55.700,aOM2
R$ 300.000,00
S929-RODOVIA DO ARROZ 372.000,00M2
RS 495 000,00
593'7- VILA LENll-609,00M2-R$ 65.QOO,00
5938-VILA LENZI 609,00M2 R$ 65.000,00
S9]2-AGUA VERDE - 465,00M2 R$ 90.000,00
5966-ÁGUA VERDE-465,00M2-R$ 53.000,OÓ

LOCAÇÃO
CASAS.;
-CASA EM SÃO BENTO DO SUL
RUA ANO BOM, 1380 - 02 aTOS. SL. COZ.,
swc, LAV. E GARAGEM. TERRENO BEM
GRANDE COM MAIS 02 RANCHOS-PRÓXIMO
A CORUPÁVALOR DO ALUGUEL: RS 300,00
- BAIRRO AMIZADE - RUA JoAo PIERMANN,
395- 03 aTOS, SL. COPA, COZo LAV, BWC E
GARAGEM, CHURRASQUEIRA - VALOR DO
ALUGUEL RS 830,00

.

- BAIRRO BARRA DO RID CERRO - RUA
EMILIO OTTO A. OLDERBERGUE - 02 OTOS,
SL, COZ, LAV.. BWC E'COBERTURA PARA
GARAGEM - VALOR DO ALUGUEL: R$ 420,00
- BAIRRO AGUA VERDE - RUA THER.ZITA
MENEGOTTI ROCHA, 393-RESIDENCIA AGUA
VERDE,01 SUiTE + 02 QTOS, SL, COZ, BWC,
GARAGEM. VALOR DO ALUGUEL: RS 1.000,00
-RUA CARLOS HRUSKA,240-PRÓXIMO A
UNERJ, 02 aTOS, SL, COl, LAV., BWC 'BANHEIRA
E GARAGEM, GAs CENTRAL PARA COZINHA E
BWC - VAlDR DO ALGUEL: RS 700,00
- BAIRRO TRÊS RIOS DO SUL, RUA CONRAD
ERDMANN-LOTE'66-ENTRAbA MERCADO
LARISSA'04 aTOS, SL, COZ, LAV., awc E
GARAGEM.VALOR DO ALUGUEL: R$ 460,00
-RUA TRÉS MARIAS, LOTE 20- 02 aTOS. SL E
COZ, BWC, LAV. GARAGEM.

.

- BAIRRO JGUÁ ESQUERDO - RUA HORÁCIO
PRAOI,37-PRÓXIMO COLÉGIO CRISTINA

.

MARCATTO 02 aTOS, SL, COZ, LAV.• BWC E
GARAGEM-VALOR ALUGUEL:R$ 450.00

�Ãf:�t���;- RUA MAL DEODORO DA
.

FONSECA- APTO EM CIMA DA LOTÊRICA 02
aTOS, SL, COPA, Cal .. LAV,
BWC,GARAGEM.VALOR ALUGUEL:RS670.00
-RUA JORGE LACERDA, 310- AR 203-EDF. ST'
LUZIA 01 SUiTE + 010TO, SL, COZo BWC,
LAV, GARAGEM,SACADA COM
CHURRASQUEIRA. VALOR DO ALUGUEL: R$
660,00 + 60,00 CONDo
-RUA NELSON NASATO, 46-AP. 204-EDE
FERRETII- 02 OTOS. SL, COZ, awe, LAV.
GARAGEM" SACADA COM CHURRASQUEIRA.
ED.F. FERRETTI-VALOR DO ALUGUEL: R$
560,00 + 60,00 CONDo
- BAIRRO VILA NOVA - RUA ANTÔNIO
FRANCISCO DlEMONN - EDIE TORRE DE .

LUNA - 02 OTOS, SL, COPA, COZ., BWC, LAV,
SAC.ADA C/CHURRASQUEIRA, GARAGEM .

VALOR DO ALUGUEL: R$ 600,00
- BAIRRO TlFA MARTINS - RUA 766-
ADELAIDE TOFFOL 03 aTOS, SL, COZ, Bwe,
LAY, E GARAGEM. VALOR DO ALUGUEL: RS
350,00 + 50,00 COND
- BAIRRO ILHA DA FIGUEIRA - RUA JOSE
THEODORO'RIBEIRO, 1014-APOl 03 aTOS, SL,
COz. 02 BWC, LAV, GARAGEM. VALOR DO
ALUGUEL: R3660,00 + 15,00 COND
-RUA JOSE THEODORO RIBEIRO, AP1 01 ,aLOCO
A-EOF ASTRAL 01 SUiTE + 02 aTOS, SL, COZo 02
awc, LAV, GARAGEM, SACADA COM

.

CHURRASOUEIRA. VALOR DO ALUGUEL: RS
630.00 + 170,00 CONO
-RUA St' JUUA, 181- 02 aTOS. SL, COl, awc,
LAY, GARAGEM. VAlOR 00 ALUGUEL: RS 550.00
- BAIRRO 8AEPENDI-RUA FREDERICO
BORGUEL-PRÓXIMO RODOVIÁRIA-APTOS
NOVOS 01 DTO, SL, COZ, LAV, BWC. VALOR
co ALUGUEL: R$ 450,00 + 10,00 CONDo
- BAIRRO AMIZADE - RUA ARTHUR ENKE.
231-EDF. PARISI- AR 06-02 aTOS, SL, COZ,
awc, LAV, GARAGEM. VALOR DO ALUGUEL:
R$ 450,00 + 50,00 CONO.

K!Jll!.m
-RUA MAL DEODORO DA FONSECA-KIT34- ,

CALÇADÃO-EM CIMA LOJA BEBER- 01 UTO.
SL, COl., LAV, BWC. VALOR 0.0 ALUGUEL: R$
280,00 + 60,00 COND
-RUA FRANCISCO HRUSCKA-LOTE148-
JD.SÃO LUll - 01 OTO, SL, COl., LAV, BWC,
VALOR DO ALUGUEL: RS 250,00
-RUA ELEONORA SATLER PRADI-KIIN'02-
JGuA ESQUERDO 02 aros, SL, COZo BWC:
LA\'.VALOR DO ALUGUEL: RS 310,00

.

,..Ml,B_Cj).M.�IJ.Ij,;
BAIRRO VIEIRAS - AV. PREE WALDEMAR
GRUBBA, POSTO BOGO & BOGO. SLS (01 à
08) 03 irente R$ 600,00 - SLS (07. 08 E 09)
RS 500,00.
- BAIRRO CENTRO _ CENTRO COMERCIAL -

I HUA PROF MARINA fRUTUOSO - PROX. SUP.
ANGELONI

-_SAliiU_QM.EBCI.AlS _c:.YAll!QS
TAMA1\.I�H_QS.

:r�!l�ENº
BAIRRO ILHA DA fIGUEIRA - 1 200m2 - RUA

I
JOSE THEODORO RIBEIRO, LT 3'6 e 37 -MS
600.00 + IPTU •

:G_�!:!\º
-RUA GABRIEL OESCHLER, 150-ILHA DA
F 'UEIRA - 300M2 COM 02
SA. IRGS.VALOR 2 000,00 •
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,

FIM-DE-SEMANA, 1/11 DE NOVEMBRO DE 2008

fi Segunda a Sexta das 8h às 19h. Neste Sábado das 9h-às 13h. - www.strasbourg.com.br DIRIJA ESSE PRAZER

CAEP - Central de Atendimento Especializado Peugeot: 0800 703 2424 - www.peugeot.com.br Peugeot usa e recomenda lubrificantes TOTAL.

Strasbourg Jaraguá do Sul- (47) 3274-1900
Rua Reinoldo Rau, 414

Blumenau - (47) 3331-4500

Itajaí - (47) 3344-7000
Brusque - (47) 3396-8661
Rio do Sul - (47) 3522-0686

118ANCO PEUGEOT

Imagens somente para fins ilustrativos. Campanha Peugeot.Quem Pegar. PegoLJ -uoha Peugeot 207. 307e407" Taxa O,4�/(>. Promoção vàlida para toda linha Peugeot 207. 307 e 407 somente para quem ftnanciarcom o Banco Peugeot, com entrada de 50% no plano de 24
parcelasconforme simulações abaixo; Slrnuaçéo, modalidade leasing pelo PSA Finance ArrendamentoMercantil SA, considerandoo veículo Peugeo1207 XR 1.4l Rex, 3 portas, pintura sólida. anOfmodelo 200812009. Preço público sugerido para venda à vista a partir de R$
37:790,00. para todo o Brasil, com frete incase. Plano de 24 meses sendo: Entrada de A$18.B95.00 (50.00%) á vísta,mais 24 parcelas mensais lotais fixas de RS 881.56 com venclrnentoda l� (prim�ra) parcela para 150 dias. Taxa de juros de 6.04% a.a. e 0,49010 a.m, a GET
(Custo Eletivo Tolal) da operação de arrendamentomercantil é de8,6S% a.a e 0,69% a.m, com incidência de ISS, Te (RS600,OO) e Registro de Gravame (RS34.44) inclusos na CET (Custo Efetivo TOlal). Valor total do veiculo a prazo de R$40.0S2.44. Sujeito à aprovação de
Crédito. As condiçôes acima poderão ser alteradas se houver alterações significativas nomarcado financeiro. semaviso prévio. Aescolhado itemopcional air bag duplo frontal e lateral está vinculada ao item bancos revestidos de couro, e vice·versa. e são ítens exclusives para
a versãoXSAu10mátita t .6L 16V Flex,S porlas.Peugeol307 HB PACK 1.61 16V FLEX - Teto Solar Elétrico - Arcondconaoo- Direção Hidráuiica -Freos ABS-Airbad duplode série- Od PlayerMP3- Rodasde liga leve - Faróis de neblina -Pintura sólida -Fretelnduso-.
Anoit.Jode!o.: OB/U9 � Muito mais pormenos -Quantidade de 25 unidades em estoque naConcessionária Strasbourg- Peugeot 206 Sensation 1.4L Rex, 3 portas. ano/modelo 08i08, pintura metálica preto perta nera, através do PeugeotOn Une. Frete incluso. Preço publico
sugerido para venda à vista através do PeugeotOn Line: RS 26.690.00. Estoque das concessionárias Peugeot panieipàníes: Peugeot207 XR 1.4L Flex. 3 portas. ano!modelo 200612009, pintura sólida - OS unidades; Peugeot307 HB Pack 1.6l 16V Flexmecânico. 5 portas,
ano/modelo 08109. pintura sólida -25 unidades. Peugeot 206 Sensation 1.4l Flex, 3 portas, ano/modelo 08!08. pintura metálica prato Pena Nera - 15 unidades. Prorrogado até o dia 02111 estas condições, ficando então a vigência da promoção de O1/10/2008 até o dia
02111/2oo8, ou enquantodurarem os estoques. Fotossomente para fins ilustra1ivos. Não cumulativa para outrasprom0ç6es. Para mais informações sobrepreços e condiçóes especiais. consulte a Rede de Concessionárias �eugeot participantes, ligue para 0800· 7032424 ou
acessewww.peugeot.com.br.Ouvidori.doBancoPeugeotfigue para 0800·7719090.
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mAN KS 150, 2005, PRETA,

, I
.......... R� ª"ªºº"ºº J

VEícULOS------------

3370-8622
3372-0048C1

VEíCULOS' Av. Mal. Deodoro da Fonseca,
1014 - Centro

(em frente Posto Marechal)

www.hpjs.com ._b r

- ��-- __ ._ __ .. _.- __ _ .....•....

!

XTZ 125 ES, 2005, PRETA,

...... _.Il.� �.ªºº,º_º_

ASTRA 1.8 2PTS, 99, BRANCO,

R$ 19.800,00
ESCORT SW 1.8.97, AZUL,

R$ 11.800,00
VECTRA GLS 2,0, 96, CINZA,

R$ 12.800,00.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



--=VEíCULOS- O CORREIO DO POVO
............._-_ __ .. __ ._ _-._ - - - - iiM�j)E:SEMANiiiiiiiNÕiiEMiiiioDE20õ811

www.giovaneveiculos.com.br

��----_ .. --_._.__.�--_.--._------_.-._.-<------_ ...._.-- .._�-..,_.., ASTRA 4P ADVANT. campI. 07
MONTANA conquest 1.8 05
VECTRA GL compl, 00
VETRAgl97
VECTHA GLS GNV 97
CELTA 4P cf opes personal. 08
CORSA SEDAN m. novo .. ar 04
CORSA WIND 4P 02
CORSA SEDAN 16V AR + OH 01
CORSA WIINO 2P 01
CaRGA WIND 2P C.rodas 99
CORSA WINO 4P + GNV 99
CORSA SEDAN 00

; , j , GOL G 4 ors 4 r 07
GOL G4 2P ar + opes 06
GOL 1.6 POWER cornpí 03
GOlMI97
Gal Gill SPORT .. AR 02
SIENA HLX 1.8 flex 07
PAllO 4P FIRE FLEX C. AR 07
PAllO WE£K.HLX flex cornpl. 05
PAllO WEEK.l.5 Bv completa 99
UNO MILLE lire 04
UNO MILLE EX 99
PALIO EO 4P ar + trava 98
ECOSPORT XLS 1.6 05

'-....--.----.----.-'------------+------- ..----.--1 KA zetec rocan 00
KA CLX vitro trava + opes 97
FIESTA 1.0 4p 97
ESCORT 1.6 01
ESCORT SW COMPL 98
ESCORT GLX compt 97
ESCORT 1.6 GNV 95
VERONA GL GNV + RODAS 94
C31.6 XTR 07
AUOI· A3 2P 98
M. BENZ CLASSE A 190 01
BMW 325 12P 94
SCENIC RT 1.6 l6V 03
SCENIC RT 2.0 COMPLETA 99

.............................................................................................. , _ + ! CLIO 1.0 oompt • OH 04
CLIO Rl 4P ClAR VIDRO 1.0 00
KAWASAKI NIJA 2X 1100 94
FAZER 06
TWISTER 06
TWISTER 05
CG 12501
SUZUKI YES 125 06
PAllO WEEKEND
FOCUS 1.6 2005 COMPLETO
ADVENTURE t.a 2006

TEMOS MUITO MAIS OPÇOES!!!
CONSULTE-NOS

ANTES DE COMPRAR SEU CARRO NOVO .••

CONSU E ..NOS
3370-3015
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OU£R

Libert] ITAJAí
(47) 3341-3341

JOINVILLE
(47) 3145-3145

JARAGUÁ DO SUL
(47) 3274-0000

BLUMENAU
(47) 3144-3144
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VEíCULOS REALMENTE REVISADOS

PARA DEZEMBRO DE 2008

\
.. �

SU,PER AVALlAÇÃ� DO SEU USADO
MAlS DE

.

OPÇÕES A SUA ESCOLHA
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3371-8153/9186-7223

,

Aqlil va pafa " prazo
, eOHtpra a rlsla,'
s'", 1,.'09",

Grupo g.��� 30 Anos
.

PARAVEíCULOS e M.OTOS

� Consórcio

'!I1A��!�2.
Rua João Januário Ayroso, 80 • sala 03 • Jaraguá Esquerdo. E-mail: u!1iao.silve�net�no.com.br '

� , -, -_ '" ,> " � .. : �.
,. ��"

CIZESKI AUTOMOVEIS
COMPRA VENDE TROCA E FINANCIA
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VEíCULOS

ÉASSIM
QUE EUVOU.

:�NEWMQTOS
Conm.;!1:e i),New Metem pam. canms co:'",qjÇl5cs. Su�l mo OB.'OS com preço pfOm�--lonal" cere de R$ :l950,OO a vete eli &'1100 linaocindo em 48
ceceies rnen6:i!l.jS lixas de AS 153.50, cem juros ee 2, 19'<io a',m. 9 29.69% a a, com emplacamenio 6 carecere musos; sseec �50 0&'09 corn

prece l="(l!TlO¢1<;maJ 8 I:)àrtlr de: AS 5.790,00 é. \liSta ou saldo !i�nciado em 48 eeceses mensste rixas de Fi!? ZlS,OO. corn jUl'OS da. ;2,19% e.re. a.

29,Gf'1% a.a, com C!W<IClNO U wnpacam!Jnto 1ncl;JSO�. L111e! 150 cc 08100 com praço promodo-"ml a p,a,1i! 00 'AS 7};l70.00 â vista ou saldo
nnaocaco am 46 ceceies mS::lsais rnae de,AS 275,00. comjece oe 2.19"!io am e 7.9,69'% a a. com capilcme e em_placamemo fnclus.-.."'6. Kansas
150 co cilm carn preço prOO'locicnal a partir de RS 7 070.00 á "VIsta (lI; &1100 fiflaoofado em 48 parcelas. me-sets fixas de A$ 275.00. cem luros
de 2.19�j, e.m e 29.69'.. e.a. com cesecete e emplacamento 1rK<!l.Isos,Pl�ilO de fina:ldamenlD CDC Moms pele Bal'lC;) Rat'>. para pessoa usca

��J�di�,:��,%t��r: â:Rr4�r��f�������\IM:;=���t��r!��.s����(1�·::OR��àG�i:8V:7J=�
enquanto ceeem os estcccee. Imagens mereotente i�ustratlvas, A New Moroa reaeoa-ee Q direJ;:.><le corrigi! posilvel5 erres gráticcS

NÃO É POSSIVEL'

-2002, cor prata. completa. '1998, bordô, 4 portas, Travas e Vidros
Elétrtcos. Alarme e Rodas de Liga leve.

• 2002, cor preta, bancos de couro,
teto solar, completo.

'2003, completo.

-2004, cor preto, 4 portas.
• 2006, 4 portas, completo. • 2006. 4 portas, completa.

r

'2008, cor cinza, Bancos de couro,
com 3.000 km .

'2007, completo.

'2008, completo .
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AsTRA2.0ADVANTAGE .20D9
�

(LASSIC 1.0 LIFE 2D09
�

PRISMA 1.4 JOY "')009
flfi1mmJlífItfl

asmelhores condições
estãoaqui!

porapenas

46.990
porapenas

26.990
porapenas

30.990
à vista àvista à vista

Astra 20AdvantageAexpower,4 JlOI1"S,ar><:>'fabricação2008,anc;imodElo 2009, �A, com preçopromocionalà vista a partirdeAS46.990,oo comCDIMP3

Playermodelo KDCMP6078 (peça número 94729901)Grátis etasa de0,99%am. e 12,55%a.a, com 5O%de entrada e saldofinanciado em 24 prestações
mensais.CET15,94%a.a.KCeIOFnãoindusos.Classic1.0lifeFlexpowet;ano/fabricação2OÓ8,anoimodElo2009,RSA,compreçopromocionalàvistaa
partirde AS 26.990,00, com taxa de 0,99%am. e 12,55% aa,com 5O%de entrada esaldo financiado em 24 prestaçõesmensais.CET15,94%a.aTG

IOFnâoindusos.Prsma 1.4JcryEcono.Flex,analfabricação2008,anc;imodelo2009,R6N,com preçopromocionalàvistoa partir deAS 30990,00,c
taxadeO,99% am. e 12,55%aa, com 50% de entTada esaldofinanciadoem 24 prestaçõesmensai<CETl 5,94%a.aTCCelOF não induscs,

a
Ã

B ;Zil:

.# s

SPLIT ERIZE 7.000 BTUJh
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VISITE UMA DE NOSSAS FILIAIS

Filial Jaraguá do Sul
Av. Getúlio Vargas, 184 - Centro - Tel.: (47) 3275-6931 I (47) 3275-6932

Consórcio

Breitko

........ ·;.••••H_�.,." _·i••• � "."",, •• :,..;, ••• ;......•••� :.."." ••• ""'\(,. ;. ....

VENDEDORES (AS) COM OU SEM EXPERIÊNCIAS
O CONSÓRCIO 8REITKOPF, 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 DEVERÁO INVIAR CURRICULO PARA CONSORCIO.JARAGUA@BREITKOPF.COM.BR OU COMPARECER
Á RUA REINalDO RAU,460 JARAGuA DO SUL SIC MUNIDOS DE DOCUMENTOS. ATE O DIA 26/10/08.

EXIGIMOS
2° GRAU COMPLETO OU CURSANDO
BOA COMUNICAÇÃO E AFINIDADE
COM ATIVIDADES COMERCIAL.

IR
finasa
www.finasa.com.br
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COM CRISE OU SEM CRISE, O BRASil NÃO PODE PARAR!

o Brasil é totalmente

dependente do transporte
rodoviário e precisa da sua

empresa para vencer essa crise.

Precisa comprar?
Temos a linha de crédito que cabe no seu orçamento. Centenas de

revendas cadastradas em todo o País.

Precisa vender?
Temos dezenas de clientes cadastrados, com crédito aprovado.

TUDO ISSO SEM QUALQUER CUSTO.

Financiamento e Refinanciamento
caminhão, micro-onibus, vans, utilitários, automóveis, motos, táxi.

Creditocerto Promotora de Crédito Ltda
Rua Henrich August Lessmann, 323
Centenário - Jaraguá do Sul - se
Fone (47) 3371-1102 Fax (47) 3370-3739
e-mail: creditocerto.sc@creditocertobmc.com.br
Celular (47) 7811-2158Promotora de Crédito

O CORREIO no POVO mflM-DE-SEMANA. 1/2 DE NOVEMBRO DE 2008

Venha conferir nossos seruiçosl
(047) 3376-0251
Rua Ângelo Rubini, 900

Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul - SC

Confira Nossas Cartas Contempladas
Utilize seu FGTS e saia 90 aluguel!
CARTAS DE CREDITO

Créditos
R$10mil
R$20mil
R$70mil
R$100mil
R$150mil
R$190mil

Parcelas
R$ 89,00
R$ 180,00
R$ 625,00
R$ 892.00
R$1.071,00
R$1.650,00

Contemplados BNU •

Consórcio Contemplado
Imóveis e Automóveis

CRÊ. ENTR. PARCo
• 25mil 6.900 198,00
• 30 mil 9.000 290,00
• 42 mil 13.800 399,00
• 50 mil 17.000 531,00
• 60 mil 20.500 599,00
-100 mil 34.000 998,00

Inf: (47) 3322-8767 f 8854-5143
www.contempladosbnu.com.br

;, Obediência
" Guarda

"KNPV
" Anti-seqüestro
." Escolta de Executivos
" Adestramento a domicílio

Fones: (47J 3222-2853/9980-1928
www.realconsorcios.com.br

. sac@realc,?nsorcios.com.br
Fale online

gibacont@hotmail.com

TONER JET PRINT
CARTUCHOS ORIGINAIS COMPATíVEIS

E REMANUFATURADOS

(47}3370-0005
Filíal: 2° Piso Shopping Cenler Breithaupt - _>!'I'!!lI"if,\

Atendimento especial até 22h
Domingos e Feriados sllb consulta

Matriz: IlR 2110 lim 69 (Em frenle Posto Marcolla)
IE-mail: jetllrint@netunll.com.br

(47)3371-7605

I
I

I

I
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Pet Shop e Consultório
Veterinário

So i çã
9913-9399 I 3311-0026

Cantinho Animal-------------

3372-2614
Rua Bernardo Dornbusch, 2181 • Vila Laia

CANTINHO ANIMAL
Um cantinho especial para

seu bixinho ..•
Venha divuLgar aqui o seu

Pet Shop, Clínica
Veterinária, Agropecuária ...

Ligue e anuncie!
2106-1919

Pet Shop e Canil

baby «211y
• Adestramento de cães
• Aluguel de cães pi guartla •

• Banho e Tosa com láIi do •• "
• Creche para cães , y-• Compra e Venda de filhot t
• Hospedagem

(47) 3370-1645
Rua Fritz Bartel, s n - CEP 89256-120 -

Baependl . Jaragua do sut- SC

3371-2888/3275-3487 /3275-6244

Pro Plan
Adulto

Large Breed

GD�

A

Destoque do Ano 1008

BANHO&TOSA
·CONSULTÓRIO VETERINÁRIO

Com pouco mais de um ano de vida.
o Banho & Tosa e Consultório Veterinário Amizade
foram premiados através de pesquisa realizada
em Jaraguá do Sul, pelo lnstituto Premier de

Pesquisas, como Destaque do Ano no ramo

de estética animal e Consultório Veterinário.

Na cerimônia de entrega do prêmio, realizada
dia 24 de outubro. as sédas-proprietárias
Silvani Immig Mello e Daniela Brecht de
Freitas comemoraram a conquista: "Este
prêmio foi para nós uma grata surpresa,
mostrou que apesar de sermos uma empresa
nova, o trabalho sério e a dedicação aos

nossos clientes foram reconhecidos",
comentam as sócias.
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2007.4 portas, Vermelho,
HiFlex - 39.410 Km.
Ar-condicionado, Travas
Elétricas, Alarme.
Limpador e üésembaçadór
Traseiro.

os,
Travas e Espelhos Elétricos,
Alarme, Desembaçadof
Traseiro.

Venha buscar seu carro na Mauro Veículos, e
contemple o ano novo com automóvel novo.

Confiança, credibilidade e garantia a toda prova,

OynamlQue. 2007. Cinza, Gasolina. 28.440 Km, Ar-condicionado,
Oíreçâo Hidráulica, Vidros, Travas e Espelhos Elétricos. Alarme.
Oesembaçador Traseiro, Freios ABS, Air Bag II. Piloto Automático,
.Rodas de Liqa-teve. CD Player ci Disqueteua p! 6 CD's e Controle

,no ),falante, Faróis (Ie Neblina.

veículos

End. Rua João Planinscheck - 293 - Nova Brasilia - J,araguá do Sul/SC - CEP 89252-220 - e-mail: 293veiculos@293veiculos.com.br
••••••••••• ·•·•••••••••••••••••••••••••••••• A ,.- ••• _ •••••••••••••••••••••• _ .• __ .' •• - •••••••••••••••••

\ l�"""""""""""""""'_"'_'_"""_"""""""
, •• '.
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: COIsa Sedan Classic 2003 Ále
Prata. R$ 21.900,00

Consulte outros, carros l

�nnoautomoveis.com.br �
.,."."r'

"
'", l,,,,,"L,,,,,,.,,,.,,,,, " "="""'" "., ,..1

Astra Sedan GLS
2.0 - 1999 - AR
AO DH VE TE AL DT
FN'RLL GNV
R$ 24.000,OOÁ vista

GSXR 750 Srad -

1998 -

R$ 24.000,00
Á vista
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_- Morett· A tomó
·

Ltd (47) 3274-2800.

I • I I U veIS' a Rua Henrique Piazera, 199 - Centro - Jaraguá do Sul
,

fordmoretti@morettiauto.com.br

Promoção 'Você também vai se animar" (válida até 03/11/2008 ou enquanto durarem os estoques): Novo Ford Ka 1,GL Flex 2009 (cat. KBA9) a partir de R$ 26.190,00 à vista. Ford Fiesta Hatclll.0l Flex2009 (cat. FAA9) a partir de R$ 28,900,00 à vista. Ford Fiesta Hatch 1.0l Flex 2009 (cat.
FBG9) a partir R$ 33.900,00 à vista, Ford fiesta Sedan tOl Flex 2009 (cat. SAAS) a partir de R$31.400,OO à vista. Ford Fiesta Sedan LOl Flex 2009 (cat SPG9) a partir R$ 36.400,00 à vista, Ford EcoSportXlS I.6L Flex 2009 (cat. ESA9) a partir de R$ 53.900,00 à vista, Valores para pintura
sólida e frete incluso. !I) Taxa de 0,99% válida para toda linha de semi-novos e novos Ford (exceto Novo Ford focus) com 50% de Entrada, Saldo em 24 meses e Carência de 3D dias, na modalidade Leasing. Custo Efetivo Total (CET) a partir de 1,37% a.m -17,70% a.a através do Programa
da Ford Credit Para este cálculo, fui considerado o valor financiado do Novo Ford Ka citado acima (valari! vista), com 5D% de entrada, financiamento na modalidade Leasing em 24 meses com carência de 30 dias para pagamento da I" parcela, inclusão de tarifas, taxas e impostos (ISS). (2)
Condições especiais para 36 meses com taxa de 1,32% a.m ····17,04% a.a e Custo Efetivo Total (CET) a partir de 1.58% a.m .... 20,64% aa 48 meses com taxa de 1.41% am ····19, 14% a.a e Custo Efetivo Total (CET) a partir de
1,67% am - 22,00% aa e 60 meses com taxa d� 1,57% a.m - 20,55% aa e Custo Efetivo Total (CET) a partir de 1,74% a.m - 23,00% a.a, considerando entrada de 50%, financiamento na modalidade leasing. com carência de 30
dias para o pagamento da I" parcela, Condição de Financiamento não cumulativa. Não abrangem seguro, acessôrins, documentação e servi�os de despachante, manutenção ou qualquer outro serviço prestado pelo Distribuidor.
Sujeito â aprovação de crédito, Estas condições de financiamento podem oscilar de acordo com a região e o perfil de crédito do consumidor. Estas ofertas não abrangem os veículos destinados a locadoras, auto·escola, autarquias
e órgãos públicos, táxi, test-drive, transporte de passageiros ou qualquer outra modalidade de venda direta. Novo Fard 1(a vencedor do prêmio Top Car TV 2008, categoria melhor veículo até 1000 cilindradas, divulgado no mês de
Outubro de 2008 e vencedor do Prêmio AbiaUto {Associação Brasileira da Imprensa Automotiva� 2008, categoria Melhor Carro Popular, divulgado no mês de Outubro de .2008. ford EcoSport vencedor da categoria Utilitários
Esportivos da edição 'Qual Comprar - 2008" da Revista Auto Esporte, publicação de nO 516 veiculada em Maio de 200B. Fotos meramente ilustrativas. As informações e ofertes nesse anúncio substituem e invalidam o anúncio

publicado em 28/10/2008.
.

o
Ford Empresas: (11) 4174.3929
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Por Jéssico Ehmke Kroetzer
recepcoo@ocorreiodopovo.com.br

� Para serem publicadas nessa coluna, as fotos devem ser enviadas para recepcao@ocorreiodopovo.com.br. É obrigatório o envio em alta resolução.

A esposa Eliane e os filhos Júnior
e Maione, mandam os parabéns
para Mauricio Peres, que dia
27/10 completou idade nova.

Parabéns para Ivone Ribeiro,
que comemorou idade nova dia

14/10. Os filhos Lucas e Joane

desejam felicidades.

Parabéns para Guilherme Paulino,
que dia 03 comemora idade nova.

A namorada Adriana Cristina
Neitzel deseja muitas felicidades.

Parabéns para Rosani Petry, que
comemorou idade nova dia 15/10.

O marido marcos e amigos
desejam felicidades.

Parabéns para Ariane Buzzi, que amanhã

completa mais um ano de vida. O noivo, pais,
irmão e amigos desejam felicidades.

Na foto Leila Bittencourt e Arlei Fritzen, que
comemoram em novembro, 1 ano de casados.

Trocou alianças dia 12/1.0 o casal Paulo e Daniela.

Quem deseja muitas felicidades são
seus padrinhos José e Nadia.

Parabéns para Clóudio R. Bachmann, que dia

03 comemora idade nova. Quem deseja felicidades
é sua noiva Daniela que te ama muito.

Na foto Eduardo Alves Veluso, filho de Myka
e Dada, com o seu cão Richard.

Os pais Odilon e Marli Ivete e a irmã Bruna, desejam felicidades

para Suzana Lemos, que dia 05 completa 17 anos.

Parabéns para Gabriela Carlesso
Vieira, que ontem completou
19 anos. A famí!ia, amigos

e a madrinha Lucia

desejam muitas felcidades.

A esposa Marize e os filhos Tatiane
e Marlon, mandam os parabéns

para Irineu, que completou mais um

ano de vida dia 5/10.

O casal, Gisele e Jonas
comemoram amanhã 1 ano

de

namo\ld.deS!Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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MODA

Cinco assinaturas e uma marca
Presidente daMarisol, Giuliano Donini fala sobre sucessão, mercado e política

JARAGUÁ DO SUL

É �través do conforto da
malha, do glamour das pas
sarelas e de um universo de
fantasias e personagens que a

Marisol atrai adultos e crian

ças de várias partes do globo.
Com fábricas no sul e nor

deste brasileiro, a jaraguaense
finaliza 2008 com mais de 200

lojas, entre franqueadas e cre

denciadas. A unidade fabril de
Pacatuba, no Ceará, acaba de
completar 10 anos e já conta
com 2,1 mil colaboradores.

No total, são cinco assina
turas: Lilica Ripilica, Tigor T.

Tigre, Rosa Chá, Pakalolo e Ma
risol. Diferentes conceitos e um

grande desafio: lidar com cultu
ras distintas e atender a merca
dos cada vez mais exigentes.

Por trás deste universo está
Giuliano Donini, 33 anos, que
assumiu a presidência da Mari
sol em março de 2008. Em en

trevista ao O Correio do Povo,
ele fala sobre os desafios do

segmento do vestuário, destaca
o crescimento da Marisol nos
últimos- anos e revela o que
apre:p.deu com o pai, o empre
sário Vicente Donini.

DEBORA VOLPI

O Correio do Povo:AMarisol Nordes
te acaba de completar 10 anos e possui
mais de doismil colaboradores. Porque a
escolha da cidade de Pacatuba, no Ceará,
para instalar uma fábrica da Marisol?

Giuliano Donini: Na época nós estu
damos algumas opções no nordeste bra
sileiro. No nordeste porque se apresenta
va como uma região propícia para esses

investimentos. Primeiro pela ocupação
territorial, segundo por questões de dispo
nibilidade de mão-de-obra. Aqui, devido
ao desenvolvimento, já sentimos que po
deríamos ter problemas com contratação
de mão-de-obra. E depois existem incenti
vos fiscais representativos naquela região
que ajudam a recompensar os esforços e

os investimentos.

que o processo de gestão e o de execução
trouxessem resultado. Por isso, nós ado
tamos uma medida. Todos os funcioná
rios da Marisol nordeste têm na Marisol
o primeiro emprego na área industrial.
Isso é uma diretriz da empresa porque nós

queríamos não só treinar a pessoa para a

atividade em si, mas também para os con

ceitos industriais que a Marisol defende,
como qualidade, por exemplo.

Sul e América Central, Lilica e Tigor. nos preparando para nos tomarmos mais

representativo no que diz respeito à dis
tribuição. Como aconteceu com a Lilica e

a Tigor, que investimos em redes de fran

quias, o que aumentou a visibilidade das
marcas. Ou seja, canal de distribuição e

•

marca estão muito próximos. A rede de

franquias Lilica e Tigor nos preparou. Nós
aprendemos muito com esse processo
porque estávamos acostumados a ser in
dústria e a vender para lojistas e passamos
a ser gestores da rede de franquias. Depois,
assumimos a Rosa Chá que também pos
sui franquias. E depois, veio a One Store.
Então, a One Store é .uma rede de valor.
Os lojistas são credenciados. O consu

midor final enxerga um espaço de varejo
padronizado, protegido. Esse conceito é
da conversão de lojistas multimarcas

independentes para trabalhar em rede.
É o conceito do associativismo. Lojistas
com visão parecidas trabalhando alinha
dos. Essa soma traz resultados maiores.
Vamos.fínalízar o ano com 80 lojas One
Store, de um projeto de 500 lojas para os

próximos cinco anos. Com esses núme
ros aMarisol finaliza o ano com cerca de
260 lojas entre franqueadas e credencia
das, fora os clientes multimarcas.

OCP: E como lidar com mercados e

culturas tão diferentes?
GD: Os mercados são diferentes e a

gente procura levar para esse mercado

prioritariamente as marcas que estão mais
maduras para aquele perfil de mercado.
Nem todas estão prontas para tudo. E o

público a gente segrega, segmenta a pro
dução. Sob a ótica do produto, investi
mos forte em pesquisa de mercado. Mas

quando a gente fala em moda, está muito
ligado com a cultura. Toda cultura local
tem demandas diferentes. Esse processo
de amadurecimento da marca é uma tro

ca constante. As culturas vão mudando e

a marca tem que evoluir junto com o de
senvolvimento social. O consumidor se

transforma e a marca também tem que se

transformar junto com o público-alvo.

OCP: Em quais outros Estados e paí
ses aMarisol está presente hoje?

GD: Nós estamos organizados assim:

produzimos em Santa Catarina Lilica

Ripilica, Tigor T. Tigre e Rosa Chá. E no

Ceará, Marisol e Pakalolo, as marcas mais
sensíveis a preço. Com plantas industriais
estamos em Santa Catarina, Rio Grande
do Sul e Ceará. Em São Paulo, México, Es
tados Unidos e Itália, temos empresas de
marketing ou comerciais. Não tem produ
ção, mas são voltadas para atender a de
manda de mercado. Em relação às vendas,
no Brasil, cobrimos todo o território. Fora
do Brasil, temos concentração de atuação
nos Estados Unidos com a Rosa Chá, na
-Itália, Espanha, e Portugal com a Lílíca,
no Líbano também Lilica e naAmérica do

OCP: E a que você atribui o sucesso

da unidade?
GD: A questão de ter dado certo está

diretamente ligada ao cuidado que se

teve com o processo. Nós entendemos

que existia uma diferença cultural entre a

nossa região de origem e esse novo lugar
onde nós estávamos querendo construir
um espaço industrial. E sabíamos que tí
nhamos que alinhar essas culturas para

OCP: As marcas da Marisol estão em
constante atualização. Recentemente
o conceito da Loja Onde Store, antiga
Mega Store, foi reformulado. Por que a

mudança? E o que foi alterado além da
identidade visual da loja?

GD: De alguns anos para cá, estamos
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OCP: E como explicar o sucesso da

marca Lilica Ripilica que já virou gri-
fe no segmento infantil?

.

GO: A Lilica não tem fórmula. Eu
costumo dizer que ela é uma pitada de
sorte com muito trabalho. Ela tem algu
mas características quase inexplicáveis.
É difícil justífíoar' como uma criança
de dois anos de idade se sente atraída

por um determinado personagem. Uma.

criança mais velha você até pode dizer

que foi influenciada pelo marketing,
mas a de dois anos não. Então a per
sonagem tem uma magia. Depois disso,
existe todo um processo de ferramen
tas, estratégias, ações que vão garantir
que em um mercado de tantas marcas

e personagens, a marca consiga crescer.
Ressaltando que a personagem Lilica
ainda está facada na roupa. Porque tem
personagens infantis que fazem parte
da vida da criança, de desenho animado
que estão na tv todo dia, por exemplo. É
interessante porque a Lilica só tem vida
na roupa. Então isso mostra que temos
muitas oportunidades ainda pela fren
te. Não temos a bicicleta da Lilica, a es

cova de dente da Lilica. Nada contra, em

algum momento talvez a gente chegue a

este ponto. Nenhuma criança viu até hoje
a Lilica falar. Tudo é fruto da irilaginação.
Isso é muito rico. Mas também a respon
sabilidade é grande. A hora que a Lilica
falar ela terá que se posicionar.

00
. Se o transição for bem
feito, se deixarem de lodo
os partidos e tiverem essa

visão maior, de pensar no
comunidade, seró melhor

para todo mande

·ro
OCP: A Lilica é o carro-chefe da

Marisol?
GD: Não. Mas é representativa e

tem uma maturidade superior a outras
marcas. Por isso que a ela é dado o de
safio de enfrentar mercados mais ma

duros, o italiano, por exemplo.

OCP: A crise econômica deve aba
lar o setor do vestuário?

GD: Esse ambiente que estamos vi
vendo é peculiar. Não dá para se ter

certeza de muita coisa. Mas vamos falar
em curto espaço de tempo. Estamos se

aproximando do final do ano, a época é

propícia para as vendas, e eu não acredi
to que o mercado do vestuário vá sentir.
Talvez até exista uma pequena perspec
tiva de crescimento. Talvez não será o

melhor Natal dos últimos anos, riem um

desastre como estão prevendo os notici
ários. Acho que devemos ter um final de
ano sem grandes mudanças no cenário,
apesar das incertezas. Ter prudência é
fundamental neste processo. E podemos
sim, ter um 2009 melhor que 2008.

OCP: Qual o crescimento registra
do pela Marisol em 2008?

GO: O ano ainda não terminou,
mas estamos com um crescimento em

torno de 10 a 12%. Isso é aquém do

que nós gostaríamos e do que estava

objetivado para -esse ano, mas tivemos
muitas dificuldades internas, de ges
tão, fruto de mudanças e reposição das
marcas. Sofremos um pouco com isso,
no início do ano.

00
Vamos finalizar o ano com

80 lojas One Store, de urn

projeto de 500 loja� para os

próximos cinco anos

ro

propósito das coisas, da companhia,
tem que estar acima dos propósitos
próprios. Uma frase dele (Vicente Do

nini) é que uma empresa não está a

serviço das pessoas e sim, as pessoas
que estão a serviço da empresa. Então,
as decisões têm que ser tomadas em

nome da companhia.' O presidente é
cobrado para pensar em nome da com
panhia. Mas nesse sentido, é a deter
minação que ele tem, meu pai é uma

lição de como se separa o lado pessoal
dos negócios.

OCP: Que ferramentas a Marisol
utiliza para valorizar os colabora
dores? E qual o perfil de profissional
que o mercado busca?

GO: O setor de Recursos Humanos

sempre é um dos temas mais sensíveis.
Nós temos uma demanda muito gran
de de mão-de-obra. Mas o que se busca
na verdade, é tentar construir lideran
ças com competências na área de ges-
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OCP: Investir em projetos sociais
também é uma "marca" da Marisol.
Existe a preocupação em continuar
com esses investimentos?

GO: Esses investimentos continu
am porque o que acontece dentro da

organização está totalmente ligado ao

que acontece lá fora. Se a pessoa vem
trabalhar e o bairro dela tem proble
mas com segurança, por exemplo, ela
vai trazer isso aqui para dentro. A ges
tão do ambiente externo é parte inte

grante da gestão interna. Uma socieda
de mais equilibrada traz um ambiente
mais saudável e vai refletir no trabalho
das pessoas. Isso é gestão com respon
sabilidade social. A gente investe com

esse propósito e vamos continuar in
vestindo.

00
Um cOlaborador tem
muitos vezes como

referência o seu chefe
imediato e não o

presidente do empresa.
(...) A liderança imediato
é talvez um dos grandes
fatores de sucesso de

uma empresa motivado .

ro

OCP: Você assumiu a presidência
da Marisol em março deste ano. Que
balanço faz dos primeiros meses des
sa sucessão?

GO: Por enquanto, o que se faz hoje
é o que já estava planejado. Nós traça
mos os objetivos estratégicos e não es

tão ocorrendo grandes mudanças, ape
nas implementações. Nós vínhamos de
um processo de preparação para a su

cessão de sete anos. Todo esse proces
so foi uma decisão do meu pai, então
presidente, que decidiu a hora de fa
.zer. Ele sempre foi um empresário res

peitado e reconhecido, por sempre ter
uma visão muito clara e coerente dos

negócios. E o melhor momento de se

fazer a sucessão é quando aquele que
está sendo sucedido está muito bem e

o sucessor está em processo de evolu

ção. Meu pai continua na presidência .

do conselho, ele está muito próximo,
participa. O aprendizado continua.

OCP: E como gestor, o que você

aprendeu com o seu pai, o empresá
rio Vicente Oonini?

GD: Muitas coisas. Uma das carac

terísticas que eu procuro do meu jeito
ter é a determinação pelo propósito.-O

tão de pessoas. Porque um colaborador
tem muitas vezes como referência o

seu chefe imediato e não o presidente
da empresa. E muitas vezes o profis
sional tem competências técnicas, mas
precisa desenvolver as competências
de líder. Então um chefe de sessão, um
supervisor, precisa trabalhar isso. Isso
se dá com capacitação, tudo passa por
capacitação. A liderança imediata é
talvez um dos grandes fatores de su

cesso de uma empresa motivada.

Sob o ótico do produto,
investimos forte em

pesquiso de mercado. Mos
quando o gente falo em

modo, estó muito ligado
com o cultura

OCP: Mudando um pouco de as

sunto. O que você, cidadão jaragua
ense, pensa sobre o resultado da

eleição municipal e o que espera da
nova gestão?

GO: O resultado mostrou uma di
ferença de votos que eu considero
significativa. Mas eu vejo o processo
eletivo como um processo que a socie
dade julga. Mas esse processo de alter
nância de governo pode trazer desa- .

celeramento, depois aceleramento. Se
a transição for bem feita, se deixarem
de lado os partidos e tiverem essa vi
são maior, de pensar na comunidade,
será melhor para todo mundo. Os re

cursos de [araguá não são poucos. A'

gente sabe a dificuldade de gerir uma
sociedade privada, imagine adminis
trar uma empresa pública, organizar
esse grande desafio que é a gestão
pública. São muitas frentes, muitas
demandas e recursos que não são

poucos, mas são finitos. Espero que
façam o bom uso desses recursos,
o melhor possível. São pessoas que
já passaram de alguma forma, pela
gestão municipal, conhecem o pro
cesso e vão ter todas as ferramentas
para realizar aquilo que a sociedade
demanda. A gente só espera que as

coisas caminhem com uma. certa ve

locidade, porque a c�e não pára e

está crescendo muito.
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·LI NUM JORNAL
Um homem morreu após injetor tônico capilar no "bllau". Estão todos care
cas de saber o serventia de um tônico copilar. Mos não Joaquim, um pacato
cidadão do Camboja. Ele decidiu injetor um pouco no seu "blleu", poro tentar
um aumento de tamanho. Os legistas revelaram uma série de feridos nos

falecidos. No coso, Joaquim e seu "blluu". A hipótese provável do morte é
que o sujeito tenho cometido suicídio por causo do extremo dor causado pelo
brilhante idéio. Pode gente?

RADAR ELETRÔNICO
Não escopo ninguém. As notícias cor

rem pelo internet no velocidade do luz.
A bolo do vez falo que o ex-presidente
Fernando Henrique Cardoso está na

morando. Até chegaram o mencionar
um nome. Mos esse tal nome mencio
nado, dizem os mais chegados, não foz
o gênero dele. Troto-se de uma velho
amigo, elo nem preciso tocar o cam

painha, vqi logo entrando. Será?

DRESS CÓDE
Olho só. Como há vários lojas de Je
raguá fazendo liquidação do "novo
coleção", com roupas que vão do co

tidiano 00 block tie, ou como define
uma amigo minha: "de feira 00 bulle",
vale o peno dá uma garimpado. Já que
o bronco, prato e dourado nunca coem

de modo poro o noite do virado. Está
esperando o quê?!

NAS ODAS
• Quem deu uma repaginada nos suas

madeixas, deixando-os mais curtos e

sensuais, foi Micheli Ribas. Está mais
lindo do que nunca.

-

• Joice Jenifer Girola se preparo poro
receber o coro de parabéns no próximo
dia 5 de novembro.

• No próximo dia 20 de novembro tem
o Festa de 10 Anos do Revisto Nosso
e lançamento do site www.moagoncal
ves.com.br. O babado será no London
Pub e contará com o presença do ban
do Nino e do OJ Marcelo Luiz, mais o

presença de Anderson no Sox live.·

• Aterrisso em Jaraguá do Sul, no

começo de 2009, o franquia Subway.
Estará localizado no antigo bar do
"Cenoura", no Getúlio Vargas.

UTI
Quem vai marcar presença amanhã
à noite no Green Beats, em Guarami
rim, é Tatiane Livia Nunes. A moço
vai ver se encontro seu príncipe poro
desencalhar de uma vez. Tenho fé
que dá menino!

MEDO
Estão demais os furtos em Jaraguá.
Não posso um dia que não se tenho
notícias de que alguém foi assal
tado. No fim de semana um amigo
lutou contra marginais armados
dentro de suo próprio coso. Não
aconteceu nado de mais grave por
que Deus foi grande. Estamo� em

perigo constante.

" Devemos julgar um
homem mais pelas
suas perguntas que
pelas respostas "

VOLTAIRE

MABA
Amanhã não ousem esquecer de
abraçar o meu querido amigo Os
car Luiz Maba, um dos que muito
batalho para manter o Centro de

Valorização o Vida (CVV). Pois nes

te domingo, dia 2 de novembro, é
o vez dele ser homenageado pelo
troco de idade. Parabéns irmão.

LEITORA DO DIA
A leitora do dia é minha sempre
amigo Márcio ROllO Pincegher. Elo
lê esta coluna para ficar sempre
untenndc nos maiores babados do
urbe sorriso.

�,SPORT ,�I?
",,-£>....:Jf?(WC>r '-

f�lN»
Ginástica é moda
Av. Mal. Deodoro da Fonseca

e:19�_c:en�o-�cto_�1

Ana Paula Jark e Cássio Sidney Hauck, os noivos da semana

Ariane Buzzi ao lado do noivo Juliano Cardoso.
Ela comemoro neste domingo (2), a idade nova.

TE CONTEI!
• Agendem! No próximo dia 8
de novembro acontece, 00 redor
do piscina do Clube Atlético
Baependi, mois umo edição do
festa Mores do Sul. Babado que
movimento o maior público do
nosso região.

• Os elogios do semona vão
poro o pessoal dos Cortinas Luzia.
Empresa com comprometimento e

muito qualidade. Parabéns!.

• Hoje o partir dos 11 hems,
no Sociedode amizade, tem o 10
Feijoada do turma de Ciências
Contábeis do Unerj.

• Quem está só sorriso é o

pessoal do NGT Top Tools. Todo
o felicidade deles tem motivo:
acabaram de receber o Prêmio
Catarinense de Excelência.2008.
A comenda destaca oesfo'rçQ.ern.. i.:·

direção à excelência da gestão
empreendido pelo organização
em dois níveis de reconhecimen
to: Compromisso e Rumo a exce

lência. Várias outras empresas
importantes do estado também
foram agraciadas.

• Ontem abrindo os meus

arqúivos, reli um elogio da; minha
amiga Adriana Giovanella. Gostei
tonto que hoje quero oferecer a
coluna exclusivamente para ela.
Valeu.

• Não esqueça, hoje é sábodo. É
dia de se divertir, nomorar e fazer
amigos. Mas não exagere.

• O rio atinge seus objetivos
porque aprendeu o contornar .

obstáculos.

• Com essa, fui!

DICA DE HOJE
• Curtir o show do grupo nacional

Anjos de Resgate, hoje à noite
no Arena. O movimento é para
comemorar o Ano do Juventude.
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LUIZ MARINS, CONSULTOR
E PALESTRANTE

A palavra "crise" tem origem na peneira dos

gregos. Separação, passagem estreita. É da mes

ma origem a palavra "crivo" que separa o duto
de água em jatos menores. O crivo separa. Na

peneira estão os bons e os que não devem con

tinuar. Ao peneirar é feita a separação. Quem é
bom fica, quem não deve ficar é lançado fora.
Assim é a crise que estamos vivendo. Ficará

quem for bom. Ficarão as empresas que man

tiveram-se fiéis aos seus propósitos de produ
zir e reinvestir no próprio negócio, os recursos

advindos da produção. Ficarão as empresas que
tiverem as melhores pessoas, capazes de, num
momento difícil, criar, inovare, ao mesmo tem

po, conter custos até o extremo da possibilidade
até a tempestade passar.

Durante uma tempestade o mais correto não é
sair correndo. É abrigar-se e esperar a tempes
tade passar. Na crise não é hora de desinvestir
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A peneira da
crise internacional

no mais valioso recurso que poderá fazer sua

empresa sair da crise - os talentos humanos, as

pessoas realmente comprometidas. Agora não é
hora de jogar a criança fora com a bacia. Peneire
com cuidado, jogando fora só o que não deveria
mesmo estar ali.

Uma das maiores lições que conheço é o con

selho do Marquês de Aloma, General d'Almeida,
a Dom José, Rei de Portugal, após o terremoto de
Lisboa em de 1755. Como sabem, o terremoto de
Lisboa foi a maior tragédia natural até hoje vivi
da pela Europa. Milhares de mortos. Dom José
pergunta ao Marquês o que fazer e ele responde:
''Agora, Majestade, é enterrar os mortos, cuidar
dos vivos e fechar os portos".

É exatamente isso que devemos fazer em nos

sas empresas e nossa vida com esta crise que já
consumiu 2,8 trilhões de dólares. Enterrar os mor
tos - não ficar imaginando como seria se a crise

não tivesse ocorrido. Nem ficar tentando enten

der, como empresário simples, as razões mais pro
fundas da crise. Enterrar os mortos para cuidar
dos vivos, cuidar do que sobrou, do que existe de

concreto, de real. Fechar os portos - significa im

pedir que novas epidemias cheguem. No século
XVIII os problemas externos, é claro, chegavam
pelos portos. Evitar os saques, os abutres. Feche
os portos, para poder dar foco e cuidar dos vivos.
Cuide da economia real.

Não deixe de assistir a entrevista que dei sobre
a crise financeira internacional à RTP - Rádio e Te
levisão Portuguesa - no horário nobre, em Lisboa.
Acesse o nosso site www.marins.com.br e logo na

página inicial encontrará a entrevista. Ela pode
ajudar a compreender o que penso e como deve
mos agir neste momento.

Assista. Pense nisso. Sucesso!

RECURSOS

Governo protege o PAC da· crise
DilmaRousseff diz que tensão financeira não vai afetar investimentos
BRASíLiA a crise. "O PAC tem um nítido caráter

Reduzir o superávit primário para anticíclico. Ele funciona como um fator
3,8% do PIB (Produto Interno Bruto), que faz com que não se perca a agenda
emvez.de 4,3%. Essa é a estratégia do do crescimento e do desenvolvimento
governo' para proteger o PAC (Progra- econômico", enfatizou a ministra da
.ma de Aceleração 'do Crescimento) da Casa Civil, Dilma Rousseff.
crise econômicamUndial em 2009. Para aministra, o caráter anticíclico

CercadeR$15bilhõesextrasdevem é devido também à sinalização que o

ser liberados. Caso não seja suficiente, 'PAC oferece ao setor privado. Só a par
cortes no Orçamento vão acontecer. O te do PAC executada com dinheiro do
começo será com R$ 20 bilhões em in- Orçamento, sem contar estatais, ban
vestimentas que não integram o PAC e cos oficiais e empresas privadas, é de

pelos projetos incluídos por emendas R$ 25 bilhões no ano que vem. "Não

parlamentares. O governo pode rene-.
. acredito na possibilidade de a crise afe

gociar acordos de reajuste dos servido- tar o PAC porque não acredito numa

res. "O último é cortarmos o PAC e os desaceleração profunda", disse Dílma-.

programas sociais", disse oministro do Dílma acha que a arrecadação fe-
Planejamento, Paulo Bernardo. deral não terá uma queda brusca em

Preservar oPAC é a ordem do presi- 2009. Além disso, ressaltou que "o
dente Lula. O 50 balanço do programa setor privado continua interessado

aponta obras de vulto, como oArco Ro- porque a maioria dos projetos é de alta
doviário doRio de Janeiro e a integração lucratividade". Um exemplo citado
de bacias do Vale do São Francisco que por ela foi o leilão de concessão de ro
vão ser entregues à população no ano' dovias paulistas, realizado na véspera,
eleitoral de 2010. O PAC foi escolhido com sucesso ..

pelo governo para evitar uma grande.
queda de-expansão econômica durante AGÊNCIA ESTADO Dilma acha que a arrecadaçilo fede,,1 não terá uma queda brusca em� l--

...
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Baleia Franca
O projeto Baleio Franco vai continuar o monitorando os baleias fran
cos no Litoral Sul do Brasil até o final de novembro. A doto é de quan
do o período de 2008 termino oficialmente. Neste ano, o temporada
de baleias francos deve terminar mais cedo. O Projeto apontou 26
baleias em sobrevôo no meio do mês, metade do ano passado.

PROPOSTAS PARA INFRA·ESJRUTURA

SANTACATARINA---------

Sinte defende o piso salarial dos professores e se posiciono contra o ação do governo do Estado

MAGISTÉRIO

Governadores vetam
o piso do magistério
R$ 950 causará grande impacto, diz LHS

O piso salarial dos profes
sores catarinenses está sob co

mando da Justiça. O novo valor
é de R$ 950. Santa Catarina e

mais cinco estados (Rio Grande
do Sul, Paraná, Mato Grosso do
Sul, Ceará e Roraima) ingressa
ram essa semana no Supremo
Tribunal Federal (STF), em Bra
silia, com uma ação direta de
inconstitucionalidade (Adin)
contra amedida.

O Sinte (Sindicato dos Tra
balhadores em Educação) foi
contra a colocação do gover
nado Luís Henrique da Silvei
ra. Para derrubar a lei a Procu

radoria-geral do Estado aponta
fatores técnicos, dentre eles,
está o impacto financeiro que
a aplicação do piso provocaria
na folha do governo do Esta
do. O resultado seria igual a

R$ 40 milhões por mês ..
Conforme a declaração em

, nota, a Secretaria de Estado da

Educação garantiu que não se

manifestou contrária ao pro
jeto. Para a secretaria, o valor

do piso é favorável ao estabe
lecimento no Brasil, mas que
seja corrigida as distorções re
gionais.

A secretaria afirma que o

piso prevê o aumento do total
de horas vigentes em SC dos
atuais 20% para 33% e que
isso implicaria a contratação
de cerca de 5;4 mil profissio
nais na rede pública estadual,
o que comprometeria ainda
mais a receita pública.

Segundo a secretaria, o

piso acarretaria no compro
metimento de 25% da recei
ta estadual em 2010 com o

pagamento' dos profissionais

ativos e inativos da Educação
e que faltaria dinheiro para
manutenção, obras, compra
de materiais, segurança, entre
outros.

De acordo com o procura
dor-chefe da consultoria jurí
dica, Leandro da Silva Zanini,
não está sendo questionada a

necessidade de o magistério
ter ou não a remuneração. Para
ele, ao editar a lei, a União ex

trapolou a competência. Zaní-
. ni afirma que o piso nacional
sairá corno vencimento básico
e isso deve afetar as gratifica
ções, horas de serviço e outros
itens da folha.
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Brasil economizo R$ 10 bilhões
Dinheiro foi mais que suficiente para pagar juros da dívida no período
BRASíLIA

O setor público brasileiro
conseguiu fechar as contas

de setembro com superávit
nominal, s.egundo dados di
vulgados ontem pelo Banco
Central. União, Estados, mu
nicípios e empresas estatais fi
zeram um superávit primário
(receitas menos despesas, sem
considerar o pagamento de ju
ros) de R$ 10,005 bilhões, bem
acima dos R$ 3,554 bilhões do
mesmo período de 2007. O di
nheiro economizado foi mais

que suficiente. para pagar os

R$ 6,142 bilhões de juros da
dívida no período, garantindo
assim superávit nominal de
R$ 3,863 bilhões.

No resultado de setembro,
o governo central contríbuiu
com superávit nominal arre
dondado de R$ 1,013 bilhão
- basicamente, por conta do
saldo positivo de R$ 3,718 bi
lhões do Banco Central, já que
o governo federal, incluindo o

INSS, teve déficit de R$ 2,704
bilhões no mês.

Os governos estaduais con
tribuíram com resultado po-

sitivo de R$ 133 milhões e os

municípios tiveram déficit no
minal de R$ 25 milhões, assim
o conjunto dos governos regio
nais contribuíu com superávit
nominal de R$ 108 milhões.
As empresas estatais federais
contribuíram com saldo posi
tivo R$ 3,OtO bilhões, enquan
to as estatais estaduais com R$
211 milhões de déficit.

Em setembro, o gpverno
central registrou superávit pri
mário de R$ 5,173 bilhões, en
quanto os governos regionais
tiveram superávit de R$ 1,590
bilhão e as estatais, superávit
primário de R$ 3,242 bilhões:

O superávit primário é o

resultado da arrecadação do

governo menos os gastos com

as autarquias municipais, es

taduais, federal e as empresas
estatais. Nesse cálculo, não é
levado em conta o pagamento
de juros da dívida.

Em 12 meses encerrados
em setembro, o superávit pri
mário foi equivalente a 4,6%
do PIB (Produto Interno Bru

to), ante 4,41% do PIB em 12

meses até a�osto.

Câmara informo que demitiu
1 02'servidores· por nepotismo
BRASíLIA do exonerou 86 servidores em

A Câmara dos Deputados in- cumprimento da súmula do

formou que demitiu 102 servi- STF por meio de uma comís
dores que são parentes de par- são encarregada de apontar
lamentares ou de funcionários casos de contratação irregular
da Câmara e ocupam cargos de parentes por senadores ou

de chefia. As demissões ocor- outros servidores.
reram após decisão do STF Chinaglia informou que a

(Supremo Tribunal Federal) Câmara está aberta ao l'vfPF (Mi
proibindo a pratica de contra- nistério Público Federal) para fa

tação de parentes (nepotismo) zer levantamentos e fiscalização
nos três Poderes. sobre a prática do nepotismo. Na

.

Segundo o presidente da C�- semana passada, o l'vfPF abriu in
mara, deputado Arlindo China- quérito para investigar a contra

glia (PT�SP), informou que foi tação de parentes na Câmara, no
feito .um trabalho silencioso e Senado e no Executivo.
eficaz. para resolver o problema "No momento em que o Mi
das contratações de parentes na

. nistério Público quiser fazer o

'Casa Legislativa. "O mais fácil trabalho, vamos disponibilizar
já foi feito e até havia fatos que

.

banco de dados, tudo o que já
não eram tão fáceis. Nós nos . fizemos e se o MP entender que
Socorremos da Informática e. outras medidas devem ser feí
descobrimos outros casos. Foi tas, nós auxiliaremos aqui, não
feito um trabalho silencioso e procuramos nenhum caminho
eficaz", disse. alternativo, nós ao' contrário,

No último dia 24, o Sena- aplaudimos", disse Chinaglia.

Gravidez cresce
entre jovens

Governo central registro superávit primário de R$ 5,173 bilhões em setembro, informo o Banco Central

BUENOS AIRES

Estudo da Cepal (Comissão
Econômica para América Latina
e Caribe, ligada à ONU) revela

que 25% das adolescentes da
América Latina foram mães an

tes de completar 20 anos.

O número é considerado alto
pelos especialistas e foi influen
ciado, principalmente, pelos.
altos índices de gravidez na ado
lescência no Brasil e na Colôm
bia, segundo disse à BBC Brasil
o sociólogo e demógrafo Jorge
Rodriguez. 'A_ situação no Bra
sil teve uma leve melhora entre
1996 e 2006, mas os números
ainda são altos", afirmou.

A pesquisa mostra que na

América Latina há 76;2 nasci
mentos para cada mil adoles
centes com idades entre 15 e 19

anos, enquanto no resto domun-
. do a média é de 52,6 nascimen

•. tos por mil. No Brasil, a média
é de 83 nascimentos a cada mil
adolescentes.
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Rafael Corre0 ordenou investigação

Equador acusa
EUA de ataque
QUITO

O governo do Equador
revelou essa semana um re

latório sobre indícios de uma

supésta colaboração dos Esta
dos Unidos no ataque de mili
tares colombianos contra um

acampamento clandestino
das Farc (Forças Armadas Re
volucionárias da Colômbia)
na floresta equatoriana, dia 10

demarço.
O estudo, que investigou a

suposta "infiltração" de servi
ços secretos estrangeiros nas

forças de segurança-do Equa
dor, especialmente da CIA

(Agência Central de Inteli

gência dos EUA), adverte que
a ofensiva pode ter sido "uma
operação combinada" entre

Bogotá e Washington.
Segundo o ministro da

Defesa equatoriano, Javier
Ponce, a investigação 'desco
briu que "na madrugada de
l°de março, um responsá
vel da CIA no Equador in
formou sobre a existência de
um ataque em andamento",
explicou o ministro.

Além disso, esse agente
norte-americano acrescentou

que o presidente colombia
no, Álvaro Uribe, "informaria
ao presidente Rafael Correa
sobre o ataque", o que indi
ca que "a CIA tinha pleno
conhecimento do que estava

ocorrendo", acrescentou.

ELEiÇÕES NOS EUA

INTERNACIONAL--------�

Obama à frente de McCain
Eleitorado considerá vice republicana desq-ualificada
WASHINGTON

Depois de quase dois anos

de campanha presidencial
norte-americana, das batalhas
pela nomeação na candida
tura, uma série de debates e

uma avalanche de propagan
da eleitoral, as pesquisas na

cionais de intenção de voto

divulgadas ontem mostra que
o candidato democrata, Bara
ck Obama, está conseguindo
sustentar sua vantagem sobre
o rival republicano, John Me
Cain. Cerca de 20% dos eleito
res registrados já votaram se

gundo o jornal The New York
Times. A pesquisa publicada
na edição de sexta-feira, 31, do
-jornal nova-iorquino mostra o

senador de Illinois 11 pontos à
frente .de McCain.

Dos entrevistados pela
pesquisa do NYT, 51% afir
maram que preferem Obama
como presidente, contra 40%
que apóiam McCain, em caso

de ter de escolher entre os

dois nas eleições da próxima
terça-feira, 4. Outras duas
sondagens dão vantagem ao

democrata. Segundo a pes
quisa diária ReutersiC-SPANI
Zogby, o democrata tem van

tagem de sete pontos percen
tuais (50-43%), mesmo valor
apontado pelo corripilado da
enquete da CNN.

Quando outras candidatu
ras minoritárias são colocadas
como opção, a vantagem de
Obama aumenta aindamais na

Republicano John McCain seria um comandante "muito eficaz" para maioria dos entrevistados pelo Times

pesquisa do Times, para 52%,
contra 39% para McCain. O
candidato democrata parece
ser o mais beneficiado com a

preocupação do eleitorado so

bre a situação econômica atu

al, que 89% dos entrevistados
encaram com pessimismo. O

senador por Illinois é visto
como "o candidato da mudan
ça" por 64% dos ouvidos, en
quanto apenas 39% acreditam

que McCain realizaria "uma
autêntica mudança" nos ru

mos do país. No entanto, o se

nador republicano pelo Arizo
na seria um presidente "muito
eficaz" para 47% dos entrevis
tados, contra 33% que opinam
o mesmo sobre Obama.

A pesquisa do jornal NYT
foi realizada entre os dias 25

e 29 de outubro, e ouviu 1.439

eleitores de todo o país.

Lula defende 'convívio mais solidário'
Em reunião, presidente ataca com duras críticas política de imigração européia

Lula fala em governança global

SAN SALVA�OR
As novas regras de imigração

que serão adotadas pela União

Européia foi alvo de duras críti
cas por parte do presidente Luiz
Inácio Lula da Silva essa semana.

Em discurso na Ibero-Americana
de Chefes de Estado, emEI Salva
dor, Lula defendeu uma resposta
conjunta dos países latinos e ca-

g ribenhos para o tratamento que
� tem sido dispensado na região
�_ e pediu o apoio do primeiro-mi
'� nístro.de Portugal, José Sócrates,

e do presidente da Espanha, José

Luis Zapatero, que participaram
da reunião. "Neste momento,
torna-se ainda mais urgente que
nossa comunidade também se

pronuncie de forma coesa sobre
a questão das migrações. Laços
históricos e culturais profundos
unem Portugal, Espanha e Amé
rica Latina", disse Lula.

Segundo opresidente, oBrasil
recebeu "dê braços abertos" mi
lhões de imigrantes e descenden
tes europeus, hoje, plenamente
ihtegrados à sociedade brasileira.
Para o presidente, é preciso cons-

truir uma agenda positiva sobre
o tema, valorizando a contribui
ção do imigrante. Numa crítica
direta à atual política comercial

européia, Lula afirmou:
"E chegada a hora de cons

truir uma governança realmente
global. Capaz de maxiinizar os

benefícios da globalização e de
minorar seu lado negativo. Não se

pode fazer a apologia da livre cir

culação de bens e capitais e proibir
a livre circulação de pessoas. Pre
cisamos encontrar formas de ron
vívio mais solidárias".

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



----------ESPORTE

Vitória e Mecânica Taió/ltaly voltam a se enfrentar no Campeonato Sênior, desta vez para decidir o título

RODADA DECISIVA

Campos da região
com duas finais hoje
Escolinhas definem campeões na Menegotti
JARAGUÁ DO SUL

O fim-de-semana do fute
bol amador começa neste sá
bado com duas importantes
decisões. A garotada entrará
em campo na Menegotti, a

partir das 8 horas, para definir
o título das quatro categorias
(pré-mirim, mirim, infantil
e juvenil) do Campeonato de
Escolínhas. Já no período da
tarde, às 16 horas, Vitória e

Mecânica Taió/Italy jogam, no
campo do Caxias, pelo primei
ro confronto da final do Cam

peonato Sênior.
As duas finalistas nos ve-

teranos já se enfrentaram nas quatro decisões do campe
duas vezes na competição onato. A rodada começa às 8
- na primeira fase o time do horas e segue até por volta das
Rio da Luz ganhou de 3x2 e, 18 horas.'
na segunda, ficaram no Ixl , PeloCampeonatoNão-Pro
em jogo realizado no último fissional da Segunda Divisão
sábado. O confronto de volta - Taça SDR, são dez jogos.
na final será sábado que vem No sábado (1/11) acontecem
(8/11) no Vitória. as partidas atrasadas da 11 a

Jáentre as categoriasmeno- . rodada (tabelanapágina 23).·
res, duas escolinhas se desta- Já no domingo (2/11) tem Bo
cam. A primeira é O Pequeno tafogo B x Cruzeiro, pela 4a
e a Bola, do técnico Biro-Biro, rodada, e Seleto x Guarani,
que está entre os quatro em to- pela ga rodada.
das as categorias. Mas o CT do E no Campeonato Não-Pro
Falcão foi mais longe e chegou fissional da Primeira Divisão

acontecem as partidas da tercei
ra rodada do returno no domin
go (2/11). Pela Chave A, o líder
Botafogo vai até o Garibaldi en
frentar o Flamengo que, por sua
vez, quer diminuir a distância
para o primeiro colocado. No Rio
da Luz, o Cruz, de Malta recebe
o Faixa Azul, não querendo se

distanciar dos líderes. Pelo Gru

po B, o líder João Pessoa joga fora
de casa contra o Caxias, que tem
quatro pontos a menos que o pri
meiro colocado. Já o vice-líder
XV de Outubro enfrenta o lanter
na Vitória, no Rio da Luz.
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Novo patrocínio
Embora o coordenador
do modalidade nõo
confirme, mos deu no

Revisto Making Of que
o Criciúma Construções
será o novo patrocina- .

dor do futsal feminino
jaraguaense o partir do
ano que vem. Maurício
Berti, responsável pelo
modalidade, disse que
ainda nõo está 100%
fechado, mos está muito
perto disso' acontecer.
Se der certo, o equipe
tentará, quem sobe,
disputar o ligo Nacio
nal feminino em 2010.
Estruturo para isso tem.
Bosta acreditar e ter os

apoiadores certos.

PUNiÇÃO ,

Edenilson Pronts, técnico e f�sponsável pelo Coxias Panzers, equipe de
futebol americano de Joinville, foi julgado pelo brigo que aconteceu
no final do Campeonato Catarin,ense, no dia 11 de outubro. Ele estava

���penso, n�/9Portunidaq�1 e aCQmpan�ou o partido do arquibanc�da,
'guo�q,o se �'nvolveu em uma �riga, com jogadores do Florip� IstépÔs.
Prants foi afastado do ligo Cotaripense por t�mpo indetermlnpdo. Já
osoutros envolvidqs serõojulgados g;q�!-çriorm��te.,O técnicose de-
feodeu

.,
d

•.R gy.e �ofre �.ersegoiçãô e(avisou que o ,Caxios Pariiers
:l""'l1ÕO dispu '�thQi�. o 'estadua[,.somente�ompetições napio�pis. 'Nr

di,ssjdentes dQ time já promete ar um novo clube nd'maior. ci
�"��.

. .

ACESSO é'

)*;l]k�tá defigido O camp�Qo do Divisõo de �Gesso do Çomgeonato Coto,
rifieose, �ue é, no prático, o Terceiro Divisõo. E o final aconteceu no
Paraná. Égue o Porto,"de Porto Uniõo, mondo seus jogos na'vizinha'
1Jniõo do Vitória:E, em coso, empa�pu em 1x1 cpm o Videira, levando

�ftítulo do r�turnD e, de quebro, aida competiçõo, subindo ��t�o poro
o Divisõo Especial. '

.

' .

esporte@ocorreiodopov!).com.br ,

I ,
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ABERTO DE FUTSAL

Vitória conquista o tricampeonato
Em jogo emocionante, Vitória vence o Baumann por 4x3, e conquista o título
JARAGUÁ DO SUL

A final do Campeonato Aber
to de Jaraguá do Sul, que aconte
ceu na noite de ontem no Giná
sio do Sesi, foi emocionante. Em
partida equilibrada oVitória suou
e conseguiu o tricampeonato, ao
vencer por 4x3 o Baumann. O
auriverde já levou o Aberto de
Putsal em 2003 e 2004, quando se

chamava Franca Calçados. Dentro
de quadra quem começou levando
perígo foi o Baumann. Depois de
muito tentar conseguiu abrir o

marcador com Pedrinho, que co

locou sozinho, aos 6min54.
O Baumann continuou pres

sionando, mas não segurou o

resultado. O Vitória empatou
com Gustavo, aos 8min26, de
pois de um bate rebate na área.
O Vitória virou o placar aos

9min26. Odinei que estava no

meio da área chutou rasteiro sem

chances para o goleiro Maikon,
2x1. O gol de empate do Bau
mann foi aos 14min37. Thiarles
não perdoou e mareou, 2x2. No

segundo tempo o Baumann vol
tou a ficar na frente. O time fez o
terceiro aos 5min32 comMárcio.
O time do Rio da Luz virou mais
uma vez, empatando com Odi
nei, aos 6min18, e pouco depois
virou o jogo com Giovani, 4x3.

A partida teve até goleiro
linha. Faltando dois minutos

para acabar Thiarles entrou na

posição. Mas não deu para o

Baumann que ficou com o vice.
O bronze ficou com a Kiferro

que venceu a Nicopel por 6x3 .

A artilharia do Aberto ficou Pa

olo, da Nicopel, com 14 gols. O
Vitória tem a melhor defesa do
campeonato com apenas 14 gols
sofridos e a equipe disciplina, foi
Baumann. Vitória buscou o resultado e comemorou o tricampeonato do Campeonato Aberto de Jaraguá do Sul

Malwee joga hoje em Joaçaba
pela terceira fase do Estadual

Hóquei indoor na escola em Guaramirim
Solenidade ontem à tarde mareou a abertura da escolinha da modalidade

JARAGÚÁ DO SUL Tiago, Ari e Lenísio. Já o era- GUARAMIRIM

Depois de 20 dias sem jo- que Falcão segue de fora, tra- Depois de ser implantado em

gar, a Malwee volta à quadra tando de uma lesão no joelho Corupá, chegou a vez de Guara

hoje, no Oeste do Estado, esquerdo. Nesta semana, os mirim também ter sua escolinha
onde enfrenta o Joaçaba, às treinos da equipe foram foca- de hóquei.Mas, ao invés da gra-
20h30, pelas quartas-de-final dos para que o ti.the consiga ma, o palco será o ginásio, que
do Campeonato Catarinen- furar a forte marcação que o tem algumas regras adaptadas.
se da Divisão Especial. Este Joaçaba deve imprimir. Aliás, No comando, a mesma atleta
será o primeiro confronto segundo os próprios jogado- - Djeníffer Vasques, bicampeã
entre as duas equipes e, se res, esta é a principal caracte- brasileira e que representou o

vencer, os jaraguaénsés terão rística do futsal catarinenses Brasil no Pan-Americana. Ontem
a vantagem na volta, dia 5 de - adversários que primam pela à tarde, uma solenidade na Esco
novembro (quarta-feira), na forte marcação. "No Oeste, la Almirante Tamandaré, onde
Arena Jaraguá. principalmente, os times têm serão as aulas, mareou a abertura

Este jogo marca também a uma defesa muito forte. Nós oficial do projeto.
volta dos jogadores que foram temos de impor o nosso jogo Quem esteve presente foi o
campeões do mundo com a e buscar o melhor resultado técnico da Seleção Brasileira Fe

Seleção Brasileira - Franklin, possível", disse o fi.xo Leco. minina, Eduardo Martins Júnior,
que é um dos responsáveis para
ajudar a divulgar e popularizar
o esporte no país. "De 2007 (ano
do Pan) para cá, dobramos o nú- Primeiros alunos da escolinha deram uma demonstração depois da solenidade
mero de praticantes no Brasil.
Para as crianças, é um esporte
fácil de praticar, porque é como

jogar taco, mas em movimento
e com as regras parecidas com o

futebol", explicou. Martins viaja
oBrasilmostrando os fundamen
tos do esporte em faculdades de
educação física e, aonde existe o

:;, interesse em montar uma esco

� linha, a Confederação Brasileira
Leco espera adversários com marcação forte no Catarin..n�" f"..no("'" m: t.'lr.os e as bolinhas.
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SÉRIE A BRASllEIRÃO
Próximos Jogos- 33° Rodada

Hoje (1/11)
18h30 - Nóutico xVitória
18h30 - Flamengo x Portug'l,esa
18h30 -Ipatinga x Coritiba

i. Amdnhü (2/11)
i 11h z..'GoiÓs x Cruzeiro
17h - Santos x Palmeiros
17h - Atlético-PR x Sport
17h - Atlético-MG x Botafogo
19h10 w. Fluminense x Vasco
19htO - Grêmio x Figueirense
�9h1 O - São Paulo x Internacional

SÉRIE B BRASILEIRÃO
PróI!imos Jogos - 33° Rodl,lda
",oje (1°/11) .i .

16h20- Corinthians x ParollÜ
, 11

16h20 - Bragantino x Bahia
16h20 - São Caetano x Cearó

. 20 4mérica-RN x CRB
-;� ,��

CHEGOU A HORA

O CORREIO DO POVO fESABADO. 1 DE NOVEMBRO DE 2008

Massa pode realizar sonho
Piloto brasileiro tem que vencer e torcer contra Hamilton
SÃO PAULO

Se o Grande Prêmio do Bra
sil já estava disputado antes

mesmo de roncarem os moto

res, imagina amanhã às 15 ho
ras, quando começa pra valer
a briga pelo título de 2008. A
torcida dos brasileiros é que
o circuito de Interlagos pre
sencie uma virada histórica.
Para isso basta Felipe Massa,
da Ferrari, vencer a corrida e

torcer contra o inglês Lewis
Hamilton, da McLaren.

O grande número de erros

da Ferrari, que prejudicou o

desempenho de Massa, dimi
nuíram bastante as chances de
ele ser o melhor de 2008. Mas
o piloto ainda acredita no títu

lo, embora seja realista. "Não

depende só de mim, mas de
circunstâncias da corrida", des
tacou ele, que está sete pontos
atrás do inglês Lewis Hamilton,
da McLaren. Massa tem que
vencer a prova e torcer para o

adversário não conseguir mais
que Um sexto lugar. Se terminar
em segundo, o brasileiro preci
sará que o rival termine no má
ximo em oitavo.

"Eu tenho uma missão
mais difícil a cumprir do que
a de Lewis tendo-se em vista
a classificação. Mas meu ob

jetivo neste fim de semana é
muito mais simples do que o

dele", afirmou o brasileiro, que
declara estar pensando "uni
camente em vencer". "Depois
disso, a questão não está mais

;�1l1DGES1011e
felipe Massa declarou que único pensamento é na vitória depois terá que esperar para ver se ganhou ou não

em minhas mãos e teremos de

esperar para ver exatamente o

que- ganhamos", analisou.
Quem não fica atrás em

motivação é Lewis Ham'ilton.
,

Tranqüilo na classificação, o

inglês afirmou que quer ape
nas um simples final de se-

mana, que o permita se con-

centrar somente em seu carro

e em sua condução. "Eu amo

este circuito, é incrível esta
arena natural que é fantástica
para se correr. E é anti-horário
também, apresentando um de
safio a mais para os pilotos",

,

destacou o inglês.
_

' Os treinos livres do GP do
Brasil estão programados para
às 11h de hoje, ambos no ho
rário de Brasília. A definição
do grid acontece também hoje
às 14h (de Brasília), e a larga
da será amanhã, às 15h.

flamengo tento assumir liderança hoje
Unica equipe entre as cinco primeiras a jogar hoje, Mengo pode ser líder

. _.SÃO PAULO

Afastado do G4, a zona de
classificação para a Liberta
dores, por conta de um em

pate sem gols com o Vitória,
o Flamengo recebe a Portu

guesa hoje com o objetivo de
assumir a liderança, ao menos
por 24 horas. A equipe é a

� única a jogar no sábado entre

� os candidatos ao título - e os

,§_ rubro-negros têm a chance de
g passar todos_de uma só vez.

� Com 56 pontos, o Flamengo
flamengo joga hoje contra a Lusa irá a 59 se vencer, com uma

vitória a mais que o São Paulo
.

e o mesmonúmero do Grêmio,
mas à frente dos gaúchos no

número de gols marcados, na
pior das hipóteses - com saldo
18 e 51 gols marcados, passa
ria o Grêmio, 19 de saldo e 47

gols, com um simples 1xO. Já
um empate complicaria a vida
da equipe carioca.

No Recife, o Náutico joga
contra o rebaixamento, diante
do Vitória. Com 33 pontos, o

time começa a rodada na 17a

posição e tenta colocar pres-

são sobre Figueirense e Flumi
nense, que-estão com 34 pon
tos. O Vitória, com 45 pontos,
pensa em confirmar sua vaga
na Copa Sul-Americana.

Já o Coritiba, que está com

49 pontos, ainda sonha com

a principal competição con

tinental e tenta uma vitória
sobre o lanterna Ipatinga, no
Vale do Aço. Com 28 pontos,
o Ipatinga tenta se reabilitar e

precisa vencer para não correr
. o risco de ser rebaixado com
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Grupo Au10 Elite 40 anos de credibilidade. 4732746000
Caraguá Auto Elite
Uma relação de confiança.

FOX 1.0VHT(5Z11R4). 4 PORTAS', \olalflexMY08i09,ediç;'102, eompreço promocionalàvista apaf1ltoo RS32.290,OGooIIFlantiadocomcnlnldado R$ 16.145,OOt50'!ioJ ...24 prasl.:l';:Oes mensaiSdeRS822,47. TiIl!:loojurosdeO.99a.m. e12,S5%II.a. TQl;Jlda�o: R$35.8S4,33.CET máximoparacstaoper3çâoda22,OO%a.tI.

SPACEFOX 1.6 (5zG2e4). 4 PORTAS, lola! !leI(, M'T' 08l09, com prece promocional li v!�1.:i Il partlrdEl RS45.990,OOoo IinMciado com ensaea doR$ 22 . .995,00 (50"} .. 14 prestaçõcsmen.ais de RS 1.14�,9T,Ta:md& Juros do ll..99%a m. o 12.55 a.e. Totatdo operoçilo; R$ !)O...SQ,:;S.CET, nm:dmo paro estaQj)$faç.lio de 19, 11%"

Usados: grtlll:;tronsfcro}nCl<l" Bike. NogoaaçàodoousaÓO$&Cmtrocrl. FI�l'Iciamen[OB.:mIXlVolksw3sen.TiJXl]deO,99%e>(OOto Koml>l,NcrYOGoI,NovoVoyago, GoIIo Toua�.GoIG4. saveece F>aratlcomj)lanoCQfTl60% 00 enttlidaUlialdoem 1Zmo�wOOfTltaxüdll O,20%a.m.

AcooCll&sAo de qualquer percentual de d!!sconlOsubstilui autcmeücameete a ontroga das brmdas neste anlÍl"ICio.
Credito sujollo 8 apro�al;âodo Bam:o VO:SWagtlll. Promoçêová!ida 111&0311112008

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




