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título do campeonato.
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Famílias limpam
rastros da chuva
Balanço aponta para prejuízo superior
a R$ 1 milhão em Guaramirim.
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Após quase cinco meses em vigor, a cha
mado Lei Seco mudou o comportamento
dos universitários, mos nõo imunizou
todos os riscos do hábito de beber e di
rigir. Apesar do número de estudantes
que admitem misturar álcool e volante
freqüentemente ter caído de 31% paro
20%, 80% deles confessam que ainda pe
gam carona com motoristas embriagados
depois da balado. 'üs jovens mudaram só
o agente do perigo, mos continuam cor

rendo riscos no trônsito ao andor ao lado
de condutores que beberam antes de pe
gar o carrc", afirmo Sérgio Franco, chefe
do departamento de ortopedia do UFRJ e

autor do estudo, que ouviu, no semana

passado, 1.034 universitários paulistanos
e cariocas.

Fonte: Agência Estado

Guido Bretzke fala
de vida e trabalho
Presidente da Acijs revela que depois de aciden
te tenta conciliar os compromissos com lazer
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, reúne associações

��� Empresários querem explicações do Dnit sobre
atraso de estudo e abertura de licitação.
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Relatório da PM aponta para
50 mortes no trânsito este ano
Levantamento da PolíciaMilitar considerou as vítimas fatais rural e urbana do município. O estudo também mostra que,
(quemorreram no local do acidente) e aquelas que faleceram até o dia 30 de setembro, 1.001 pessoas ficaram feridas em
no Hospital São José em virtude da gravidade dos ferimentos. 2.571 acidentes nas ruas de Iaraguá do Sul. Em todo o ano
A estatística leva em conta os acidentes ocorridos na área passado, foram 1.150 feridos em 3.013 acidentes.
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Música é a atmção
nos próximos dias
Orquestra da Amazônia e banda
alemã se apresentam na cidade
no domingo e na segunda-feira.
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Beber nas ruas
pode ser proibido
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EDITORIAL

Existe esperança
O :qlandato é dq partido resifillIIlQu esta

semana o Supremo Tribunal Federal na ten
tativa ae moralizar a postura de alguns po
líticos movidos pelo troca-troca e interesse

pessoal,
A questão envohre temas

polêmicos, que interessam

profundamente à população.
O sistema político passa por
um amadurecimento, embo
ra IIl,:!litos corruptos ainda
procurem nele uma manei
ra de enriquecer ilegalmen
te. A fidelidade partidária é
a sinalização de que o que
o �Je,i�or decidiu nas. urnas .

será respeitado e co�ºca um freíd<na dan

ça das cadeiras.
A decisão deveria ser tomada pelos pró-

prios parlamentares, mas como parecia

'impossível, i.ç€l tomo
cussão. A i rência na nação
poder pelo outró foi criticada, mas o m o

da questão precisa ser respeitado. Para con-
orrer; o candidato precisa
imeiro sé!.fi�iado aum Rar�
o e sem os votos desse, iji

fícilmente consegue sucesso.

Assim, o troca-troca rompe
um equilíbrio' determinado
.p\3IQs elei e, tndí
mente, de o pela
tituição. 'i'\. urna tem voz e

essa voz deve ecoar pelo me

nos quatro anos", afirmou o

ínistro A J3rito,
dente do T o'tegisl quer v
ter credibilidade e indepen ncia que v e

a reforma política de uma vez e coloque fim
em tanta i ralídade,

. A político 'ft(l�a
..

porum
,.

amadurecimento,
emboro muitos

. corruptos·'õinda
procurem nelo uma

maneira de enriquecer
ilegalmente

CHARGE

EM'OOUATRILHO'
VOCÊ ERA MINHA

FAVORITA.1MAS AGORA, SEI QUE A
CULPADA PELA

RISE ECONÔMICA É ...

I

PONTO DE VISTA

Inovaçóo, recurso estratégico

PEDRA SANTANA

ALVES, REITORA DO
CENTRO lINiVERSiTÁR!ü
DE JtlJIAGlIÁ DO SUL
- m�E:Rj

em Jaraguá do Sul pelo Inova se, deixou
a mensagem do quanto é preciso ainda ca

minhar na direção do desenvolvimento da

pesquisa e'da tecnologia. Há avanços sig
nificativos, é verdade, mais ainda somos

tímidos em relação ao que se pode alcançar.
Ficou evidente nas falas dos participantes, li
deranças importantes do campo da tecnologia e
da inovação, que é precisomais esforço e plena
integração da iniciativa privada, do poder pú
blico e da academia para o verdadeiro salto
em qualidade neste campo.

Um dos momentos que chamou a aten

ção está relacionado ao papel das instituições
de ensino. Ficou evidente para os empresá
rios e representantes de entidades participan
tes do debate o que para a academia sempre
foi uma das suas maiores convicções: o am
biente universitário não pode ser apenas um

gerador de conhecimento, mas muito mais
do que isso precisa assumir sua condição de
ambiente de negócios. Ou seja, há necessi
dade não apenas de se estimular a pesquisa
no ambiente educacional, mas propiciar as
condições para que esse aprendizado se efe
tive em novos produtos e serviços, e que dê a
oportunidade aos novos empreendedores,

Neste sentido, podemos comemorar os

bons resultados do JaraguaTec, um espaço
para fomentar novos empreendimentos, que
estrategicamente está situado junto ao cam

pus daUnerj e faz uma convergênciapositiva
dos interesses do setor produtivo com omeio
acadêmico. Muitos resultados positivos já fo
ram alcançados e se percebe grandes possibi
lidades de que esse núcleo possa dar ao nos
so município uma dimensão ainda maior
neste campo.

Mais do que uma palavra da moda, a
inovação vem ocupando espaço importan
te nos meios acadêmicos e empresariais
diante da perspectiva de que o Brasil pos
sa desempenhar papel relevante no cenário
internacional. O País tem um potencial exu
berante, graças à criatividade do brasileiro e

ao talento empresarial, mas ainda há falta de
maior sensibilização quanto ao que se pode
fazer para tornar nossas organizações mais
competitivas frente ao mundo globalizado.

O seminário promovido esta semana

DO LEITOR

Quem ama dá limites!
Ainda é notícia, em especial pela mídia televisi

va, o trágico final de um seqüestro. Diante deste fato,
muitos questionamentos fiz a mim mesma, tentando
observar o que "apreender" com o mesmo.

Muitos assuntos me chamaram a atenção em tudo

que vi e ouvi: o papel da polícia (erros?! acertos?!), a fa- .

cilidade em se obter uma arma (cadê o desarmamento,
discutido em Plebiscito há três anos atrás?!), os direitos
humanos (mais preocupados com os que são desuma

nos!), a justiça do nosso país (que precisa ser revista ur

gentemente!), a amizade bonita e sincera existente entre

as adolescentes (ainda acredito no amor!).
-

Entre tantos temas, reflito sobre algo que não deve
ser desconsiderado em todo esse debate: onde está a

educação? Onde estão os pais? Onde está o "limite",
tão comentado por educadores, psicólogos e profissio
nais afins?

Por qual razão os pais não sabem mais dizer "não"
aos filhos? Que eu saiba os mais antigos tinham essa

maior facilidade. Muitas vezes, um olhar severo já
correspondía ao não, sendo desnecessário palavras.

Por que os pais da jovem permitiram que ela co

meçasse a namorar aos doze anos? Uma adolescente
dessa idade consegue ter discernimento? Sabe se seu

namoradinho é possessivo, machista, qual sua inten
cionalidade? Qual a mãe, qual o pai que permite um

namoro de uma "criança"?'
E os pais do assassino? Em algum momento tam

bém não souberam dizer "não" a ele. Tanto que ele
não conseguiu lidar com o não que recebeu da na

morada, se decepcionou com sua falta de correspon
dência e não conseguiu ter sua vontade contrariada.

Enfim, um mimado, um frustrado, um psicopata ou

coisa do gênero.
Infelizmente, vivemos numa sociedade do "tudo

pode", tudo é "válido", nossos valores se inverteram.
Os pais não têm mais autoridade (difere de autorita

rismo!) sobre os filhos, o que é lamentável.
Frente a tudo isso, fica paramim, essa grande lição:

"acordem pais", dêem mais atenção e amor aos filhos.
Dêem mais limites, visto que se vocês não derem limi

tes, alguém vai dar, mesmo que isso custe muito caro,

como nesse caso!

SAMANTHA RODRIGUES, ASSISTENTE SOCIAl.
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----------pOLíTICA

FALA Aí!

"O tempo posso e o

terminal às traços. "
RONALDO RAULINO (PDn,

VEREADOR, cobrando a construçõo
do novo terminal central do transporte

coletivo urbano.

" Nõo vai ter

segurança público
nesse verõo. "

AMAURI SOARES (PDn, DEPUTADO
ESTADUAL E SARGENTO DA PM,

antecipando greve do categoria por conto
de aumentos nõo concedidos pelo governo.

"Ouol é o papel
do Estado nesse

complexo contexto? "
PEDRO BALDISSERA (pn,
DEPUTADO ESTADUAL,

acusando o governo de cruzar os braços
quanto à preservaçõo ambiental.

DELEGACIA REGIONAL
A Câmara de Jaraguá votou moçõo de
apelo do vereador Terrys do Silvo (PTB)
poro que Djalma Alcântara do Silvo,
marido do delegado Fedra Konell,
seja nomeado delegado regional de
Jaraguá do Sul. Foram oito votos fa
voráveis e duas abstenções, dos verea
dores Pedro Garcia e Jaime Neg�erbon
(PMDB). Constrangendo os aliados do
prefeito eleito Cecília Kopnell (OEM),
que ficaram em situaçõo delicado.
Mos, sobe-se, o indicação não tem, no
momento, o oval do secretário de Se
gurança Público e Defeso do Cidadão,
Ronaldo Benedet.

Bebida nas ruas
A segundo audiência público poro discutir o projeto de lei do ve
readora Maristela Menell (PT do B) que proíbe o vendo e consumo
de bebidos alcoólicos em ruas e praças está marcado poro o dia 27
de novembro, às 19 horas, no Câmara de Vereadores. A proposto
original exclui eventos promovidos pelo Prefeitura, como o Stammti
ch. Com o que não concordo o vereador Terrys do Silvo (PTB), que em

emendo quer o proibição poro todos. Em passado recente, o coso reinava
00 iongo do Ruo Reinaldo Rau onde centenas de jovens se reuniam poro
beber sem limites, chegando o bloquear o passagem de ambulâncias.
Hoje, o situação está sob total controle do PM, mos ainda há os que
insistem. A proibição já é lei em Guaramirim, de onde o idéio foi co
piado. Neste município o Câmara aprovou projeto do vereador Evaldo
João Junkes (PT). E, pelo visto, funciono o contento, mos permitindo o

realização do Stammtich.

MANDATOS
O mandato é do partido e não do
eleito. Assim decidiu o Supremo
Tribunal de Justiça, acusado por
parlamentares federais, como o

presidente do Senado Garibaldi
Alves Filho (PMDB), de ingerência
em poderes independentes. Acon
tece que o STF é um órgão fisca
lizador do Legislativo e, por isso,
se o Congresso não foz, o Tribunal
foz. Agora, Garibaldi acho que o

legislativo deve regulamentar o

perda de mandato por infidelida
de partidário. Alguém duvido que
vão propor o contrário?

IMPORTANTE 1
A diplomação dos eleitos em Jn
raguá do Sul está marcada paro o

dia 10de dezembro, às 20 horos,
na Câmara de Vereadores. Em
sessão aberta 00 público e que
justifica a presença maciça de
eleitores interessados no futu
ro do município. Vão estar lá os

onze vereadores do legislatura
que começo em 2009, o prefeito
eleito Cecília Konell (OEM) e o

vice Irineu Pasold (PSDB). imagi
no-se que, todos, reafirmando os

compromissos que assumiram no

campanha.

_111-
Saint Sebastian

F L A T

!Hotel estaural1te·
: (47) 3275·7500
: www.saintsebastian.com.br
'--- � _ _t............'__
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IMPORTANTE 2
Pelo protocolo, uma sessão solene sem espaço paro a costumeira clío
rumela dos não eleitos paro o Legislativo. Aliás, é o tipo de discurso
perfeitamente dispensável, até porque foi este a vontade da majeria"
expressa nos urnas. Outros conjecturas já é coisa do passado, valendo
pouco ou nada o tempo de mandatos que cada um dos que não voltam
paro as cadeiras que ocupavam exerceu, por justiça ou não. Com diz o

ditado popular, rei morto, rei posto

BICHO
.

Tem dono de boteco irado com matérias que o Correio publicou sobre a

Operação Gome Over, que levou poro a cadeia donos de bancos e até o

é>.delegoda Juremo Wulff. E não é se.!,! ..
razão, mesm9ggue a contravenção. ,

seja a mesma. Nos tempos dos miíquinas caço-níqueis, além de gordos
comissões resultantes dos opostas, os 'bicheiros', ainda pagavam a

conto de energia elétrico. E em pontos de bom volume de opostas,
20% sobre cada uma delas. E, mais: em situações de aperto de caixa,
as bancas faziamas vezes de insti.lyições finance!ras, concedendo
préstimos. Em tempo: se o polícja procurar vai f·logror locais on

opostas voltaram o ser feitos em Jaraguá mesmo depois do arro

coordenado pelo Ministério Público Federal.

>
..:ABONO .«(. "7
O abono salarial dos servidores àâ Câmara de Jaraguá será menotem
2008, segundo resolução do mesa diretora do Legislativo. A presidente
Maristela Menll (PT daB) justifico o valor de R$ 150 porque estaria
sendo 'massacrõda' pelo imprensa por conto dos reformas no prédio
do Legislativo que vão custar llJ.nisoe R$ 300 mil. Em 2007 os servido
res receberam R$ 350 e, em 2000, 250 cada um. Um colega vereador
chegou o dizer poro o presidente do Coso que se for poro dor tão POv
co, então que nõo se dê nado. Por enquanto, o proposto ainda não foi
votado. Perguntar nõo ofende: servidores do Câmara são culpados

OtOntr�t9' ado com ora onde o es físico adeq
EO os trií�s � s'das se corre por con egislativo.

ELES 1
Do leitor Antoqio M�rini, sobr�. o noto do colupa "Dando o trocou/:i;�)!� bom lembrar que Adernar Br9z Winter (PSDBJi;fói cabo eleitorali,�D.

deputado federal João Pizolatti (PP) e do deputado estadual Gilmar
Knaesel (PSDB)emeleições passados.. Eu presenciei ambos visitando
seu estabelecillJênto comercial, almoçando e pedindo votos em J9ra- .

u.á do Sul.
....
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MÚSICA

VARIEDADES---------

BRASIL E ALEMANHA EM SONS

Palco giratório
com duas peças
JARAGUÁ DO SUL

A Praça Ângelo Piazera,
no Centro de Jaraguá do
Sul, serve aos gaúchos da
Cia Gente Falante neste
sábado. A trupe porto-aleg
rense apresenta a peça Circo
Minimal a partir das 10h de
hoje. O espetáculo é curto,
de apenas quatro minutos
de duração, e por isso acon

tece em 15 sessões para sete

pessoas cada. A peça já foi
vista por cerca 25 mil ex

pectadores tanto da capital
gaúcha, quanto em festi
vais de formas animadas do
mundo inteiro.

Já amanhã, os olhares do
público se concertam no grupo
jaraguaense Gestus. Os atores
encenam ''A grande história de
um pequeno boi", dessa vez

no Sese (Serviço Social do Co
mércio). As duas montagens
integram o projeto Paleo Gi-

. ratório, organizado pela enti
dade. O acessoé.gratuíto,

Orquestra da Amazônia e banda alemã se apresentam na cidade
JARAGUÁ DO SUL

Aguce os ouvidos se você é

daquelas pessoas que aprovei
ta a música como meio de via
jar pela cultura de diferentes
partes do mundo. Nos próxi
mos dias, não será necessário
nem sair do Vale do Itapocu
para embarcar num roteiro
com partida em Jaraguá do Sul
e chegada na Alemanha.

O passeio fica por conta
da Original Markgrãfler Blas
kapelle. A orquestra, formada
no município de Steinenstadt
há 18 anos, traz nas malas a

verdadeira "volksmusik". Para
isso, 28 instrumentistas sobem
ao paleo da Associação Recre
ativa Duas Rodas na segunda
feira. O concerto inicia às 20h
e tem entrada gratuita. Esta é a

sétima vez que o grupo aparta
em território jaraguaense. A

primeira foi durante a Schüt
zenfest de 1990. Além da apre
sentação do dia 17, a orquestra
ainda vai parar em São Bento
do Sul e nos estados de Minas
Gerais, Espírito Santo e Rio de
Janeiro.

Mas, antes de apreciar as

canções alemãs, o público da

microrregião pode fazer uma
excursão local. O projeto So
nora Brasil, do Sesc (Serviço;
Social do Comércio) sugere o

itinerário: ele invade a obra
de Heitor Villa-Lobos. Os

guias são os músicos do Quar
teto de Sopros da Amazônia.
A inspiração veio por causa

da vontade de homenagear o

compositor carioca, morto há
50 anos e considerado um dos
mais importantes nomes da
música erudita do país.

O repertório do concerto,
marcado para amanhã no

Pequeno Teatro da Scar, com
prova esse título. Os quatro
instrumentistas se debruçam
sobre partituras para formações
camerísticas, que incluem so

los, duas e trios também. O pro
grama é: Bachianas Brasileiras
n" 6, Choros n? 2, Trio (1921) e
Quatuor (1924). O Sonora Bra
sil ainda leva Cláudio Abran
tes (flauta), Ravi Domingues
(oboé), Vadim Ivanov (clari
nete) e Romeu Rabelo (fagote) a
outras 16 palcos brasileiros até
o final do ano.

KELLY ERDMANN

CONCERTO: Quarteto"de SopWstd
QUANDO: amanhõ LOCAL: Pequeno Teatro ckJ SC

HORÁRIO: 20h INGRESSOS: R$ 10

Original Markgrüfler Blaskapelle
QUANDO: segunda-feira ,�

LOCAL: Associaçõo Recreativa Duas Rodas �

\ HORÁRIO: 20h INGRESSOS: entrada gratuita �
__ ....r__õ

Cachoeiras de Orquestra alemã já percorreu o mundo com a volksmusik. só em Jaraguá, esta é sétima apresentação

BOSSA NOVA PELO CORAL DA UNERJ
JARAGUÁ DO SUL

A programação cultural do
final de semana jaraguaense se

completa com a apresentação
do Coral da Uneri, Regidos pela
maestrina Liara Krobot, os cor

alistas do Centro Universitário
cantam somente obras que inte

gram um dos movimentos mais
expressivos da história da músi
cabrasileira. O showBossaNova
relemhra composições que con

quistaram o público e ganharam
o país. Entre os homenageados

estão ícones como Vinícius de
Moraes, Antonio Carlos Jobim,
João Gilberto e Luiz Bonfá.

O clima sussurrado deles tam
bém leva a histórias imortalizadas
na zona Sul do Rio de Janeiro
durante reuniões em belos apar
tamentos próximos ao mar. Um
deles era o deNaraLeão, emplena
Avenida Atlântica, no Bairro de
Copacabana Mas, a Bossa Nova
não ficou apenas nas salas da
classe média carioca. As músicas
viajaram o mundo e, agora, tam-

bém param no Centro Cultural
de Jaraguá do Sul.

O Coral da Unerj abre as

cortinas do Pequeno Teatro às
20h. Os ingressos custam R$
10 e podem ser comprados na

bilheteria da Scar e no Setor
de Pós-Graduação da univer
sidade. Estudantes e pessoas
com mais de 60 anos de idade
pagam apenas a metade do
valor. Outras informações por
meio dos telefones 3275-2477 e

3275-8253.

Dançainvade
palco escolar
JARAGUÁ DO SUL

O Instituto Educacional
Jangada foi transformado em

um grande palco na noite da.
última quinta-feira. É que
120 alunos apresentaram 11

coreografias aprendidas du
rante o ano letivo em aulas
de dança organizadas pela
própria escola. A mostra in
terna reuniu desde pequenos
bailarinos de menos de dois
anos de idade até adolescen
tes prontos para concluir o

Ensino Fundamental.
Sem caráter competitivo,

a exibição teve como objetivo
principal proporcionar o con

tato dos dançarinos com o pú
blico e o tablado, segundo a co

ordenadora Jalile Lazzaris. Esta
.foi a segunda edição do evento,
que foi assistido por cerca de
280 pessoas. Em suma, a pla
téia esteve formada de pais e

familiares dos estudantes. Elés
viram apresentações infantis e

de dança de rua.
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OUTRO CANAL

Patrício Pillar e
Murilo Benício
protogonizom

o tramo de
João Emanuel

Carneiro
interpretando
uma duplo de

assassinos

Reta final reserva muitas emoções
Autor de A Favorita guardou o melhor da história

para contar nos momentos finais
A novela ''A Favorita"

caminha para seus momen

tos finais reservando fortes
emoções aos seus telespecta
dores; começou tímida e tem
se revelado boa de audiência,
para a alegria da Globo que já
estava preocupada com a re

percussão da história exibida
em horário nobre.

No início de ''A Favorita",
alguns personagens pareciam
deslocados na história de João
Emanuel Carneiro. É o caso

de Zé Bob (Carma Dalla Vec

chia), um jornalista mal ves
tido e meio atrapalhado que
não tinha muito a ver com o

contexto, no entanto, como

se diz no jargão popular, ele
"cresceu" e agora tornou-se
essencial para desmascarar
Flora (Patrícia Pillar) e Dodi
(Murilo Benício).

E falando na serial killer,
mesmo apaixonada por Zé
Bob, Flora percebe que pre
cisa livrar-se dele, pois desco
bre que o jornalista investigou
suas ações e sabe demais, tan-
"to que poderá mandá-la para a

cadeia. Juntamente com Dodi,
planeja o assassinato atraindo
Zé Bob para uma armadilha.

Tudo começa quando Zé
Bob procura o vigia do galpão
onde o Dr. Salvatore (Walmor
Chagas) foi exterminado. Ele
se recusa a revelar detalhes
sobre aquela noite, pois teme
acabar como a moça que in

vestigou o caso. É aí que Zé
Bob conclui que o vigia está
falando de Maíra (Juliana
Paes). Intimidado, o vigia
conta para Dodi que fora pro
curado e o bandido manda
que ele chame o jornalista no

vamente para uma conversa.

Apesar do medo de Donatela
(Cláudia Raia) que tem certe
za de que se trata de uma ar

madilha, ele vai ao tal encon
tro e é surpreendido quando
usa o elevador e este despenca
de uma grande altura, Dodi
acredita que eliminou o jor
nalista e Flora desespera-se,
mas se controla porque pre
cisa manter as aparências pe
rante os Fantini. Quanto a Do
natela, sente-se abandonada,

Quanto a Halley e Lara, não '"
cc

poderia ser melhor, a família �
Fantini finalmente unida e fe- � .

.

liz. Donatela volta para casa � �'.;� �'.j\i
e perdoa os sogros por todos 'Q �', �

os enganos; Lara continuará a

desfrutar de todos os carinhos
e mordomias, mesmo tendo sua

verdadeira origem revelada.
E tem mais revelações.

Damião (Malvino Salvador)
descobre que seu pai é o dep
utado Romilda Rosa (Milton
Gonçalves) e fica pasmo quan
do sua mãe Arlete (Ângela Vie
ira) revela que, apesar de tudo,
ainda é apaixonada por ele.

Mas, o que o público-fã de
''A Favorita" gostaria mesmo

de saber é qual será o castigo
de Flora, Dodi e Silveirinha
(Ary Fontoura). Isso somente o

autor João Emanuel Carneiro é

quem sabe e só vai contar nos
últimos capítulos do folhetim.

pois perdeu seu grande amor

e protetor, no entanto para
sua alegria, Zé Bob reaparece.
Muito ferido, ele conta como

conseguiu escapar da morte.
.

Outro desfecho muito espe
rado pelo público, é o sucesso

do amor entre Lara (Mariana
Ximenes) e Halley (Cauã Rey
mond). Vale dizer que os fãs
não estavam muito contentes
com o caso de amor entre a

moça e Cassiano (Thiago Ro

drigues) e torcem para que a

filha de Flora se entenda com

o filho verdadeiro de Dona
tela, já que seu pai é o megera
do Dodi.

Cassiano sempre descon
fiou da história da gravidez de
Maria do Céu (Deborah Secco)
e insiste para que ela faça um

exame de DNA na criança, as
sim que nascer. Mesmo relu
tante, Maria do Céu vislumbra
a possibilidade de conquistar
Cassiano de vez, já que sempre
fora apaixonada por ele, e aca
ba fazendo o teste. No resul
tado, aparece o músico como

pai do bebê. Completamente
apaixonado pela criança, ele
se rende aos carinhos da ex

retirante e acabam felizes para
sempre.

FINAL FELIZ

Cláudio Roia e

Carmo Dalla
Vecchio fazem

por romântico em

nA Favorito

Deborah Secco e

Thiago Rodrigues
podem acabar
juntos

BIOLOGIA' EDUCAÇÃO FíSICA' ENfERMAGEM

Jangada
FACULDADE

,_"" �..>#'.J:t�,.�
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SARADO, 15 DE NOVEMBRO DE 2008

CRÔNICA

CARLOS HENRIQUE SCHROEDER, ESCRITOR

o cronista careca
Ricardo acordou às 4 horas. Assustado. O sonho:

José Saramago, Gonçalo M. Tavares e António Lobo
Antunes, os três maiores escritores portugueses em
atividade, discutem ferozmente e, como nos melho
res contos deHemingway, se engalfinham numa luta
de boxe. Jab pra lá, cruzado pra cá, gancho, esquiva,
pêndulo ... Três num ringue? Sonho ... Oras ...

Ricardo liga o computador e tenta terminar seu
primeiro romance, uma tremenda porcaria sobre a

Guerra. do Paraguai. São 4h15 do dia 15 de novem
bro de 200S (maldito feriado num sábado!). Não
consegue produzir. Toma um café. Não sabe se está
chovendo lá fora, afinal, nas últimas semanas chu
va e Jaraguá tornaram-se uma palavra só. Volta para
cama e retoma à leitura de "Os Cus de Judas", se
gundo livro de António Lobo Antunes onde impera
"a dolorosa aprendizagem da agonia." São relatos

.

em que um narrador inconstante perscruta aAngola
tentacular a serviço da pátria portuguesa: o absurdo
da Guerra e da existência. Decadência, pestilência,
morte, canalhice e violência (o substrato da contem
poraneidade) invadem a mente de Ricardo a cada

página. São 6h15. Ricardo termina o livro. Folheia
rapidamente, sente a brisa das folhas em seu rosto,
vinte e três capítulos curtos, seqüenciados de A a

Z, ações em dois planos temporais: um cronológico
e um tempo elástico (psicológico) reconstituído a

partir de fragmentos soltos, recolhidos dos escom

bJ!l@)s das memórias (uma coleção de insucessos que
levam o personagem a sentir-se um looser). Pensa.
Cochila. Lobo. Cochila. Guerra. Antunes. São Sh15
do dia 15 de novembro de 200S. Enfastiado, vai em
busca de seu jornal de sábado, O Correio do Povo, já
na soleira da porta. Ao lado da programação do ci
nema, no espaço da crônica, um escritor careca (não
sei a pronúncia do nome dele, se é xereder, ou iscrói
der), lança loas à obra de Lobo Antunes. Ricardo lê
um trecho da crônica, em tom de deboche: nascido
em Lisboa no dia l°de setembro de 1942, Lobo An
tunes licenciou-se em Medicina e especializou-se
em Psiquiatria. Como romancista, vem publicando
desde 1979. Seus três primeiros livros, Memórias
de Elefante (1979), Os Cus de Judas (1979) e Conhe
cimento do Inferno (19S0) constituem uma trilogia
autobiográfica ... Blá blá blá.

Eu deveria ser cronista. Não esse careca orelhu
do aí!. Deixa sair meu romance sobre a guerra do

Paraguai. Linguagem neo-barroca para tratar das
atrocidades do Brasil no Paraguai. Todos vão sentir
o poder daminha prosa. Eu serei cronista. Tereimi
nha foto estampada no quadrinho. Eu serei maior

que Lobo Antunes. Vou mostrar. como se escreve

sobre a Guerra. Ricardo toma mais um café. Tre
mendo. Se imagina lutando boxe com o cronista e

com Lobo Antunes. Nocauteando os dois. Escreve
um e-mail para o cronista, desancando sua postu
ra ... Onde já se viu, falar de um autor português ... E
nossos talentos brasileiros? Um autor amoral... que
pode influenciar...

Ricardo tira o pijama e veste uma roupa social,
coloca um chapéu (no melhor estilo Henry Miller)
e faz a via sacra Grafipel/Livraria do Pedrínho/Sebus
para comprar todas as obras disponíveis do cronista
careca e de Lobo Antunes.

NOVELASCINEMA

• Cine Mueller 3
• High SchoolMuslcal3 (Dub)
(13h45, 16h - ttldos os dias)
• Jogos Mortais V (leg)
(l8hl0,2 - todos os di

• Cine Reumorkt 1
• 007 -e- Quantum Of Solace (Dub) .�

(14h,16 lh30 - todos ôs dias)

w

• Cihe
• Jogos Mortais·V (legl
(14h30, m, 19b30, 21h20 - todos os dias)

.Cine N
• Mort

, (14h05, 5, 20h05.,- to
• Oltima Porodo 174 (leg)
(22b - todos os dias)

DVD

Guerra das

aparências
Erika, a melhor aluna da classe tem

uma família estranha e na escola não a

consideram legal, por mais que ela seja a

melhor aluna da classe. Seu reinado está
ameaçado assim que inteligente Alison
chega à turma e conquista todos, menos
Erika. Quem será a melhor?

VARIEDADES---------

JARAGUÁ DO SUL
• Cine Shopping 1
• 007 - Quantum Of Solace (leg)
(14h30, 16h40, 19h,21hl0-todososdios)

• Cine Shopping 2
• Morte Súbito (leg)
(15h15, 17h15, 19h15, 21hI5-todososdios)

• Cine Shopping 3
• Jogos Mortais V (leg) (19hZO, 21hl0- todos os dias)
• High School Musicol3 (Dub)---
(15hOO, 17hl O - todos os dias)

• Cine Cidade 1
• 007 - Quantum Of Solace (Dub)
(14h30, 16h40, 19h, 21hl0 -todos os dias)

• Cine Cidade 2
• Era uma vez... (Dub)(15h, 17h20 - seg, qui, sex) •

(17h - ter, quo, sob, dom)
• Os Mosconoutas (Dub) (15h- ter,qua,sob,dom) W'
• Morte Súbita (leg) (19h40, 11 h30 - todos os dias)

• Cine Mueller 1
• 007 - Quantum Of Solace (leg)
(13h30, 15h40, 17h, 20h, 22hl0 -todos os dias)

• Cine Mueller 2
• Ensaio Sobre a Cegueira (leg)
(14h, 16h40, 19h10, 21h40-todosos dias)

LIVRO

Biografia de
Elis Regina

Vinte e cinco anos após a morte de
Elis Regina, uma biografia pungente
sobre a cantora sai em versão ilustrada,
trazendo capas de discos, matérias de
jornais e uma seleção das fotos de sua

carreira. O livro, lançado pela primeira
vez há 23 anos, foi atualizado e, nessa

versão, foram incluídas novas entrevistas
com jornalistas e músicos.

NEGÓCIO DA CHINA
Júlio recusa o convite de Adriano para ir com
Diego o São Paulo. Flor de Lys devolve o boneco
chinês o Tio Saudade e fico com um popel. He
raldo diz a Myrna que acha que Lívio está train
do Heitor. Denise diz ter medo do gravidez. João
diz iJ Flor de lys que quer abrir uma podaria.
Romiro mente poro Myrna que Lívia se insinuo
poro ele. Aurora diz a COFmindo que Celeste vai
pro Japão. Adriano e Evondro contam o Olímpio
que estão encantados com Diego. 'Heraldo diz o

Heitor que tem algo paro falar a ele.

TRÊS IRMÃS
Virgínia se assusta quando Lázaro se apresen
ta como o novo dono do antiquário. Gennaro
conta o Vidigal e Chuchu que não hovio o ce

mitério quando enterrou os esmeraldas. Alma
e Suzana comprovam que lázaro não é Augusto.
Wolquíria e Alcides trocom olhores.lázoro diz o

Suzana, Dora e Alma que é historiador e resol
veu morar em Coramirim. Nélson chego iJ fu
nerário, ocho um bilhete ossinado por Leonora
e se deito no caixão, seguindo instruções. Wal
dete o tranca. Virginia exige que lázaro conte
o verdade.

A FAVORITA'
Manu diz o Zé Bob que não confio nele. Zé Bob
diz iJ Donotelo que tirou cópias do corto e vai
devolver o original. lolondo fica triste quando
Copolo sai de cosa. lora vibro quando Gonçalo
diz que ele e Irene vão ficar juntos. Diva procura
Elias. Arlete revelo o Damião que teve caso com

Romildo e demonstra gostar dele. Elias conta a

Dedino que Rosano está vivo e o visitou. Cido
tenta superar as diferenças com lolondo. Dodi
diz iJ Floro que Zé Bob e Manu têm um coso e

diz que os dois vão se encontrar.

OS M UTANTES -

CAMINHOS DO CORAÇÃO
OS soldados reptilianos apontam os armas para
Maria e Marcelo, ela ordena que eles soltem as

armas ou então atirará em Kídor. Os dois soem
levando Kídor como refém. Tali decide enfrentar
o cobra, elo lanço onda de energia e a cobra
foge. Curupira 'pega o porrete e vai contra Mel
quior. O Rei levanta o cetro do poder e derrubo
o porrete no chão. Curupira não desiste, mos
Melquior o atinge novamente. Curupira prome
te se vingar. A Mulher-Zumbi vai paro cimo de
Perpétuo e diz que irá acabar com ela.

CHAMAS DA VIDA
Andresso pede que Vivi vá falar com Lipe pro ele
contor onde está Demorõ. Elo diz que não quer
vê-lo. Miguel, Andresso e Docinho vão o de
legacia tentar conyencer Lipe o falar. Rosecloir
fala paro Wolter que não tem como impedir Ar
lete de ser diretora do fábrica. Andresso implo
ra poro Lipe falor, ele falo que preciso ver Vivi.
Roberto vê Miguel animando Andresso, e fica
com muito ciúme. Eurico falo poro Arlete que
elo está arriscando 00 enfrentar Vilma. Wolter
volta poro coso e vê Arlete e Eurico.

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

Jonas Brothers
virá 00 Brasil
o público teen pede comemorar. Os
irmãos Kevin, Joseph e Nicolas Jonas,
que formam o grupo Jonas Brothers
anunciaram que pretendem fazer
shows no Brasil. Ainda não foram
confirmadas as datas e nem os locais.
Só para lembrar, o grupo de rock
conquistou adolescentes do mundo
inteiro quando lançou o seu primeiro
disco em 2006 e também por partici
par de produções da Disney.

Floro resolve se

vingar de Zé Bob
Mesmo estando apaixonada por Zé
Bob, Flora concorda com Dodi que é
preciso eliminar o jornalista. A dupla
descobre que ele está investigando
a vida deles e sabe de muita coisa
capaz de incriminá-los. Dodi atrai Zé
Bob para a armadilha, faz o elevador
onde ele está se descontrolar e tenta
ocasionar a sua morte, mas Zé Bob
consegue escapar com muitos feri
mentos e reaparece para Flora.

Sandy preocupado
com o novo rotina
A cantora Sandy disse que está se

desdobrando para conciliar vida
nova de casada e o último ano de
faculdade. "Tenho que me virar em
cinco para dar conta", falou. Mas a

correria não é nenhuma novidade na

vida de Sandy. "Desde os sete anos

eu conciliava a escola com shows. É
uma rotina nova, ou melhor, não tem

.

rotina. Mas com organização e foco
dá para fazer tudo sim!", contou.

SUDOKU
Novidade
DIVIRTA-SE

O caipira comprou uma câmera digital
e levou para o sítio.
Chegando lá com aquela novidade
que ninguém conhecia ele diz:
- Pessoar todo mundo pra perto da
cerca de arame farpado que eu vou

tirá uma foto!
Ele programou o temporizador e
correu pra junto de todos. Ouando
os outros o viram correr, saíram cor

rendo.
Ele perguntou:
- O que aconteceu uai?
Sua tia respondeu:
- Se ocê que conhece esse negóço
ficou com medo, imagina nóis que
num conhece ...

.. SOBRE O JOGO
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 repelir números em codo quodrodo de 3x3. PREVISÃO DO TEMPO Fonte: Ciram/Epagri

SOLUÇÃO
Uma masse de ar seco deixa o tempo firme em Santa
Catarina com presença de sol em todas as regiões.
A temperatura fica elevada e tende a declinar no
início da semana, predomínio de vento.

� Jtu(iguâ do Sul e Região

HOJE

Mí�: 17°C.�.
.

.

MAX:27ac�
Nublado

�I ÁRIES

4:,,' (20/3 a 20/4)
Através de muitos

r l rompimentos, você
é obrigado a deixar

valores, que já não faziam mais
sentido em sua vida. Rompi
mentos fora de nós sempre são
avisos de que algo dentro de nós

já morreu. Portanto, comece a
.

caminhar para frente.

)(
GÊMEOS
(21/5 a 20/6)
Você tem poucos
dias para se livrar
dos problemas que

o afligem, especialmente nos

relacionamentos. Converse e

procure salvar o que ainda tem
conserto. Uma nova vida, mais
tranqüila, espera você. Mas você
tem que fazer a sua parte.

� �
CÂNCER

��._.�� ��1�::S:ã1fs)
: ; afetivas continuam

afloradas hoje.
Mais objetividade em seus

desejos trará a possibilidade de

soluções. Algumas coisas saíram
do seu controle, e isso significa
insegurança para. Você pode
decidir o que quer para sua vida. .

NOVA CRESCENTE

(\. 5m1/11

DOMINGO SEGUNDA

Mí_N: 15 C r� Mí_N: 15° C
MAX: 23° C� MAX: 23° C ,.,'-,"-,�

Nublado Sol com pancadas
dechuva

L� LEÃO

�,:> (22/7 a 22/8)
� ') Seu romantismo

� u,.......; e capacidade de

doação estão à
flor da pele. Procure lugares
mais tranqüilos, pois seu campo
energético e sistema nervoso

estão mais sensíveis. Respirei!
faça uma alimentação saudável.
Isso manterá o seu equilíbrio.

#
LIBRA
(23/9 a 22/10)
Os excessos nos

gastos só trarão
problemas, cuide.

Se já houve excessos, procure
organizar e retome o controle
da situação. É importante que
isso'seja feito até o final do mês,
quando você estará voltado para
o aprendizado de lições.

TOURO
(21/4 a 20/5)
Fase em que algu
mas dúvidas sobre
você incomodam.

Toda mudança envolve sofrimen
to, especialmente para você. Sua
auto estima é testada. O melhor
que tem a fazer é saber dife
renciar a fantasia da realidade
antes de qualquer atitude.

rrr
VIRGEM
(23/8 a 27/9)
Éomomento
decisivo para
você decidir o que

quer. Acontecimentos fugiram do
controle, você deve parar para
retomá-lo, este é o momento
certo. Procure investigar dentro de
você, reorganize seus sentimentos
e dê os passos necessários.

ESCORPIÃO
(23/10 a 21/11)
O relacionamento
com pessoasmais
próximas, como ir
mãos e amigos passo

por uma reciclagem e isso é impor
tante a você, que nestemomento
pretende resolver as questões do
passodo. É hora de limpar o terreno
e�r uma nova plantação.

MitJGUANTE

13111 "V 20/11

TERÇA
MíN: 16" C-
MÁ)(: 24° C,', ti I

Sol com pancadas
de chuva

. SAGITÁRIO
(22/11 a 21/12)

� Procure organizar
( suas finanças até o .

final do mês. Você
entrará em uma fase voltada para
a revisão de valores. Plutão em
copricórnio pedirá prestação de
contas e você será obrigado a

colocar em andamento todo o

seu aprendízado.

CAPRICÓRNIO
(22/12 a 20/1)

...t Júpiter em seu

signo faz aspecto
com Saturno em

Virgem, e isso traz a você a pos
sibilidade de retomar o controle
sobre questões de trabalho.
Viagens e estudos estão favore
cidos nesta fase. Continue dando
atenção à sua vida emocional.

O CORREIO DO POVO mSABADO. 15 DE NOVEMBRO DE 2008

ANIVERSÁRIOS

15/11
Alexandra Fernandes Ruysan
Almir Rogerio de Souza
Andréa F. Urbanski
Andrea Urbanski
Beno Kopp
Benvindo Motta
Cristina W. Colle
Dircélio A. B. dos Santos
Eloísa Steffens
Gabriel Steindel
Gustavo Luis Bussolaro
Ivoni L. Kruger
José Carlos Junckes
José Ferreira dos Santos Filho
José L. Abreu
Juliane C. Ternovi
Juliane L. Ribeiro Stassun
Liniter Parma
Luiza Hein
Marcelo Correa
Mauricio Bonglowiski
Modesta H. Kanchen
Nadir Klein da Luz
Odilo Rosswiller
Odirlei Marcelo Krenchinski
Paulo Sérgio Schiochet
Tamara Suelen Kopp
Thaína Correa
Vinicios Vaz
Volmar Max dos Santos Thibes
Wilmar Luiz Baratto

16/11
Angela Cristina Rahn Schmidt·
Antonio F. Godoy
Catarina Oliveira da Silva
'Cristiano de Souza
Diego Bottara
Dirceu L. Puhl
Dirceu Renato Lemke de Souza
Djones Carlos Paglia
Éder de O. Finta
Eliazer Justina
gEmilio Braier GusfJa
Eunice de Fátima Silva Alves de
Oliveira
Evandro Kern
Gilberto Cardoso da Silva
Ingomir Krueg

'vf.lenifer Campe
José Alceu AI¥ Theodoro
Kelly Corrêa
Leandro E. Krohbausch
Marcia Luiz Kasprissen
Maria E. F. Tomio
0Renuto AntunesVieira
T'Romiida Winteri'
Sergio Luiz dos Passos
Sergio Neitzel
Valdecir Lopes

AQUÁRIO
(21/1 a 18/2)
Seu romantismo
estará mqis forte
e as atividades

estarão prejudicadas. Você vai
ter que se esforçar até cumprir
os compromissos. A não ser que
seu trabalho esteja ligado à arte
ou à cura. Procure não perder o
contato com a realidade.

PEIXES

III.. (19/2 a 19/3)
•• Par: de brigar com..,.,,� voce mesmo e se

prepare para uma

fase mais branda. Relaxe, a vida
começa a voltar a sorrir. Pro cure
amenizar suas ambições. A fase

.

que começa no final deste mês
será mais tranqüila. Só não deixe
nada pela metade.
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Por Jéssica Ehmke Kraetzer
recepcao@ocorreiodopovo.com.br

Na foto alunos do Instituto Educacional Jangada.
que se apresentaram na noite'de quinta·feira dia 13 na Scar.

, COLÉGIO
11 . W MARISTA

. � SÃO Luís

VARIEDADES-------�-

)'
't
f;,... •

.

'":d tia Nane e tiO
Os pois Lucelade SI.:��elicidades poroVirlei e Kavr�l.kes,elVI B Krüger. que dia
o Iindinha .... 1 ae .

.

10 completou 3 anmhos.

"'-.: ".

Parabéns poro o garinho Cadu, quec�mpletou seu 10 aninho dia 5 A" '

Somo e o mO li'
. .ovo

ae amora desejam felicidades.

...

- Shirle monda os
A mamae

filho GustaVO,
parabéns poro o

7 anos dia 6.
que completoU

Parabéns po .

Letícia Schneide
ra o fofmha POllyana

d· r. que comp/er'0 6. Todo família d . o.u 2 aninhos
eseJa muna 'dalegria e felicidad

sou e.
es .

../

/ar.abéns para o linda Isadora Paulinaog"a, q.ue �manhõ complefa 4 aninhosOs ��,s D,o�es e Crisriane e rodo o
.

fam'''a deseJam muitos felicidad'es.

Camlla Siqueira. que
Na foto a pequen� de vida dia 2. paro
comemorou � mes

no e Sidnei. do irmão
alegria dos �als Brdue toda a família.

João Vitor e

Os primos Bruna e Tia�o ma�dam
os parabéns poro gatmha Nicole

Schroeder Soares. q�e completou
7 aninhos dia 6.

A tio t:lIira e

todo família.
mandam os

parabéns pa�a
o gotinha 1alsa

Vieira que
completoU
6 aninhos
este mês.

r do Amando Donini.
Parabéns paro o I�nhos dia 11. Os pois
que co�pleto�:n:�o e o irmão Diego.

Luciano e
I' 'd des

desejam muitos fe ICI a .
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ESTOFADOS
IS COBiÇADOS"
NAMELHOR

OPORTUNIDADE
'

. DOAMO!

Loja com
toda linha

em

condições especiais

ESTOFADOS
BELl'ARTE

,A PBEÇO
DE FABRICA

Até

60%off

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



COMPRA· VENDE· ALUGA • ADMINISTRA 3055-0900
e�\\zando Sonho8/

.
.

Plantão 9987-1004

CZERNIEWICZ - CASA ALTO PADRÃO 1 suíte cf
closet, 2 quartos, 2 bwc, 2 salas, escritório,

lavabo, cozinha mobiliada, área de festas, quintal,
garagem pf 3 carros. R$ 380.000,00. Aceita outr

imóvel como parte do pagamento

Cod. 383 - Casa Nova Jaragua Esquerdo - 1 suite, 2
quartos, sala c/ 2 ambientes, cozinha, lav. garagem e

churrasqueira. R$ 235.000,00 neg,

VIEIRAS - ULTIMAS UNIDADES - Sobrado
geminado cf 2 suítes, 1 qto, 3 salas, COZ., bwc,
lav., chur. e gar. Área total construída 170m2

Geminado no Joao Pessoa, com 2 quartos, sala, cozinha, bw, lavanderia, varanda e garagem.
R$1 05.000,00, avista ou 30% de entrada e o saldo ate 60 meses, entrega em março de 2009.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



IMOBILIÁRIA
(47)3275-1594

Plantão de vendas- 9902 6380/9121·9933 www.parcimoveis.com.br
achave@netuno.com.br

H. WOLF CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA Rua Barão do Rio Branco, 221 - Jaraguá do Sul - se - www.imobiliariaachave.com.br

Ref. 3816 - Centro - Edifício Klein - 01 suíte,
03 dormítórios, 02 salas, copa, cozinha, 02
BWC, área de serviço, sacada grande
cf chur. e 02 garagens. +apartamento ao lado
cf 01 dormitório, cozinha, BWC, área de

serviço. R$ 350.000,00

Belvedere Residence:
3 suites, sendo 01 suite

. com banheira de
hidrornassapern, sacada

ampla com

churrasqueira, tubulação
split, tubulação para

aquecimento a gás, 02
vagas de garagem,

localizado no centro da
cidade. Venha conhecer
o apartamento modelo

REF. 3852 - Baependi
- Residencial

Ipanema! Leblon - 01
suíte, 02 dormitórios,
sala, copa, cozinha,
BWC, área de serviço

e garagem.

CORRETOR DE IMÓVEIS

REF. 601 - Nova Brasnia - Sobrado
Alvenaria ,31 0,00m2 com 01 suíte,
03 donnitóJios, 02 salas, COl., 02
BEC, área de serviço, área de
testis com churrasqueira e

garagem. Terreno com 473,00m2.
-Imóvel ideal para fins

comerciais

�3371-2357
Plantão: 9135-8601

R.CeI.ProcÓpioGomesdeOliveira,1207

www.parcimoveis.com.brlvilson@parcimoveis.com.br

CÓD. 121 - BARRA DD RIO MOLHA, casa de madeira com

110m', com 3 quartos, terreno com 42om':R$l 07.000,00,

138-Vieiras, próx DG Weg, casa com 166m' em
alvenaria com 4 quartos, sendo 2 suítes, Terreno com
488m'. R$198.000,00. Pode ser financiada via banco,

CÓD. 103 SÃO LUIS, casa alvenaria com 60m', 2 quartos;
terreno com 420m'. R$ 85.000,00, Não pode financiar via
banco.

CÓD. 123 - CHICO DE PAULA, casa alvenaria com

132m', com 1 suíte + 2 quartos, terreno com 445m'.
R$160,000,00

GUARAMIRIM - LOT. DENKER, terreno com 360m2, R$ 35,000,00, R$ 45.000,00 e R$ 55,000�OU,
( NÃO PODEM SER FINANCIADOS VIA BANCO)

R�F. 3805 - Edifíc.io
Joverli - Nova Brasília

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

garagem dupla.
R$ 130.00à,00

churrasqueira, Área de

serviço, Sala para 02
ambientes, Tubulação
para aquecimento à gás
Pontos de telefone, TV
e Internet, Medidor
individual de água

Ref. 05 - Centro -Terrenocomercial de 1.446
m2contendo 02 casas em alvenaria, sendo 01 com ReI. 104 - Vila Nova - Casa mista - 03 damn. sala. COZo BWC c/

1,93,07m2eoutracom 1 01 ,04m2. garagem. Terreno com 373,00m2. Valor R$ 150.000,00

�
, IMOBILIÁRIA

�\Cha�e,
WOLFEPAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LIDA. BarraSul

A imobiliária da Barra

/.•

�tª
Reoba 4eu 40ffkl

Empreendimentos Imobiliários

N PiÃZERA
Corretor de Irnóveis

ICRECI4936

CREel 5330

GIRASSOL
IMÓVEIS

CRECI 2567J

www.parcimoveis.com.br I
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47 3371.8814

�-------------------------------------

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. poste mime) R$ 600,00
- Ed. Tulipa(Centro - próx. Beira Rio) cf 74m2 cf mesanino R$ 700,00
- Sala Comi (Barra-prox. Ponte da Argi) cf aprox. 100m2, 02

vagas de est. R$ 1.000,00
- Sala comI. (Nereu Ramos - próx. semáfaro) C/ aprox. 100m2 C/ mezanino. R$ 1.000,00
- Sala cml.(Guaramirim -lateral Br 280) cf aprox. 90m2, cf 02 BWC. R$1.100,00
- Ed. Bárbara(Centro - próx. Jangada) cf aprox. 200m2. R$ 1.800,00
- Salas NOVAS (Centro - próx. Procon) Diversos tamanhos: de �2m2 a 123m2.

De R$ 420,00 a R$ 1.600,00

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.

13 anos

Rua Pres. Epitácio Pessoa, 415

www.parcimoveis.com.br

www.seculus.net 47 3371.8818
imobiliariaseculus@netuno.com.br. Shopping Breithaupt - sala 206

alse
Aptos com suíte+ 2 quartos,
sala, cozinha, sacada com

churrasqueira,bwc,
área de serviço com sacada e garagem

- Localização privilegiada
- Playground

- Internet coletiva via WI-FI
- Central de gás

- Medidor de água individual
- Sistema de coleta e reaproveitamento

de água da chuva.

E muito mais...

, ,.",-iI@!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!f
IMOVEIS 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 detestas. A partir de R$ 650,00.

Plantão:
9973-8335

LOCAÇÃO RESIDENCIAL

01 Quarto:
- Ed. Nathalia Schiochet(centro - Próx. Angeloni antigo) R$ 400,00
- Apto Centro(Próx. Cilo Desp.) cf hidro, cozinha mobiliada. R$ 800,00
- Ed. Manacá(Centro - fundos Museu WEG) R$ 410,00
02 Quartos:

- 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$540,00
- Ed. Maria Alice(lIha da Figueira- próx. Hotel Panorâmico) A partir R$ 650,00
- Apto Centro de Schroeder (próx. prefeitura) R$ 600,00
- Ed. Algaive(Amizade - próx. Arsepum) R$ 500,00
- Ed. Amaryllis(Viia Nova - próx. Via Pão) com suíte. R$ 650,00
- Ed. Imigrantes(Rau - próx. UNERJ) R$ 500,00
- Ed. Astral(lIha da Figueira) R$ 580,00
- Ed. Rebello II(Centro - em cima Rosa Choque) R$ 600,00
03 Quartos:

- Ed. Bela Vista (Vila Nova - próx. Bar do Dca) R$ 600,00
- Ed. VITória Régia (Vila Lalau - próx. Atacadão da Cerâmica) R$ 620,00
- Ed. Amaryllis(Vila Nova - próx. panificadora Via Pão) R$ 630.00

- Ed. Astral(lIha da figueira - próx. posto Pérola) R$ 630,00
- Ed. Emilie(Centro - em cima da Imob. 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 madeira Guaramirim(Havaí) R$ 550,00
- Casa alv (Schroeder) R$ 600,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Empreendimentos lrnoblllários Ltda. 5
VENDA �LUGA .ADMI.NISTAA"

13 anos

Pá�móveis
www.parcimoveis.com.br

www.seculus.net
imobiliariaseculus@netuno.com.br

Rel1003 • Cllntro - Ed.
Dianthus -:Cobertura Duplex
com 3 suites.f bWc, amplas

, salas de êsiãr, jantar,
chusquareíra integrada,

cozinha, lavanderia, 2 vagas
de garagem, area total de
422m2. R$ 590.000,00

mals-íntcs .em
www.secilr�s.net.

ReI. 1028 - Centro - Ed.
Garden Flowers - 1 suíte

mais 2 quartos, 2
banheiros, churrasqueira, 2
vagas garagem. Prédio

dispõem de piscina, sauna,
sala de jogos, mini cinena,

salão de testas.
R$ 315.000,00.

Rel.1010 Ce'ntro - Ed.
Juliana '- Apto - 1
suite + 2 quartos,
demais depsacada,

churrasqueira:
garagem. 'R$
138.000;00.

ReI. 1008-
Czemiewicz - Ed.
D'ltália,1 suite mais
2 quartos, demais
dep., 1 garagem.
R$ 128.000,00.

Ref 0038 Barra do Rio Cerro-Terreno c/ 1.309m' com
1 casa acabada de 53.8m' de 2 quartos e demais

dependências, emais 1 casa em construção já coberta
com telhas cerâmicas. Ótimo terreno para construção
de edifício. R$498.000,00.

ReI. 002 - Centro - Casa cl 3 quartos, e

demais dep., boa localização pi ponto
comercial. - R$ 345.000,00

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

de festas e demais dep .. Garagem para 2
carros. R$ 420.000,00.

Ref. 1017 - Baependi - Apto cf 1 suíte + 2

quartos. demais dep, garagem. Aceita
financiamento bancário. R$125,000,00.

Ref. 0010 - Jaraguá Esquerdo - casa nova c/ 148
m2. sute + 2 qtos, sala. cozinha, bwc. lavabo, área
de festas. garagem para 2 carros. - R$ 215.000,00
Aceita financiamento bancário.

Ref. 020 - Estrada Nova - Casa cf 2 quartos. 2
banheiros. demais dep., 2 vagas garagem,

ampla área de festas.R$120.000,ilo.

47 3371.8814
Plantão 9658-6786

Rua Pres. Epitácio Pessoa, 415 ou

Shopping Breithaupt - sala 206

ReI. 1016 - Vila Lenzi
- Edit. Novo Horizonte.

Apto cf 1 suíte + 2

quartos, 2 banheiro,
acabamento

personalizado, teto
rebaixado em gesso,
possibilidade de

alterações internas.
R$179.691,57.

Ref. 1000 - Ed. Argus
-Apartamentn cf suíte
mais 2 quartos, semi-
mobillado, sacada,

.

sistema de água quente
. á gás, 1 vaga de

garagem. Prédio com

elevador.
R$160.000,OO.

ReI. 1002: Vila Nova

-Apto com 2

quartos 2 banheiros,
demais dep.,

garagem, cozinha
mobiliada. Aceita
financiamento
bancário.

R$122.000,00.

ReI. 1020 - Ilha da

Figueira - Edif Maria
Alice - Apto novo, cf
1 suíte + 1 quarto,
sala, cozinha, bwc,
área de serviço,

sacada cf
churrasqueira, 2

vagas de garagem,
prédio cf salão de

testas.
R$130.000,00 .

... ,
....

- Ref. 005 - Figueira - Sobrado com suite com

closet + 2 qtos, bwc social. sala de estar e

jantar. lavado. cozinha mobiliada. área de festas
e 2 garagens. Acabamento de primeira linha
R$ 365.000,00 (Aceita financiamento bancário)

Ref. 003711ha da Figueira- casa cf 152m'. 1 sufte
+ 2 quartos. Churrasqueira. despensa. interfone,
lavanderia, portão eletrônico. Acerta financiamento

bancário. R$180.000,00.

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

98.000,00 Aceita finan. bancário

Ref. 0016 - São Luis - cf suíte máster e closet, 2
qtos, 3 salas, escritório e demais cep., área de

festas, piscina, garagem para 2 carros-
R$ 340.000,00

Ref. 0031 - Gu'aramirim - suíte + 2 qtos e

demais dep., semi-mobiliada (aceita
financiamento bancário) - R$160.000,00

- ReI. 08 - Estrada Nova - Casas
novas cl 2 ou 3 qtos e demais dep. - a

partir de R$ 70.000,00 com entrada
de R$ 10.000 e saldo COlli.
linanciamento bancária.

Ref. 4005 - Rio Cerro II - Chácara com
155.000m', casa com 170 m' estilo moderno e

aconchegante. Suite + 2 quartos, closet
conjugado, instalação pf água quente. Sala,

cozinha e área de churrasco integradas. Fogão à
lenhae lareira. R$ 345.000,00

Ref.2010 "Vila Lenzi - Terreno cf4.585,00m',
cf casa aprox. 150,00m2 R$ 500.000,00

Ref. 2016 - Centro - Terreno cf 774m', com
casa mista de 150m'. Ótima localização para

construção de edilicio. R$375.000,00.

- Rei. 3000: Corupá - Galpão industrial
no Parque Ano Bom, com 4.000 m',

terreno com 22.000 m' - Consulte-nos -

TERRENOS
Ref 2023 - Amizade Terreno com 346,50m2

(14X24,75) R$ 70.000,00.

Ref. 2000 - Schroeder I - Terreno cf 336m2. R$28.000,00

Temos terrenos prontos pf construir, consulte-nos.

13
w

Empreendimentos Imobiliários Ltda.5

Visite nosso plan-tão de vendas na sala 206
do Shopping Center Breithaupt

Fone: 47 3371.8818
47 9658.6785

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



IP;II O CORREIO DO POVO
.:II FIM·DE·SEMANA, 15/16 DE NOVEMBRO DE 2008

Á

MENEGOTTI
R AoM B I . L

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

Rua Barão do Rio Branco, 545 - Centro

COMPRA - VENDE - ALUGA - ADMINISTRA

5932 - ILHA DA FIGUEIRA - SOBRADO 5921 - GUARAMIRIM - CENTRO - 5969 -BARRA DO RIO CERRO - CASA ALIl
NOVO (ENTREGUE PRONTO), 03 QUARTOS, SOBRADO COM/RES - 520,00M2 -

176,00M2, 4 DORM, SALA, COPNCOZ,2 5710- GARIBALDI- SíTIO - 33.000m2 -

02 BWC, SALA, Cal, CHURR, LAV, E GAR TERRENO COM 1.054,00M2 - RS BWC, LAV, 2 VAGAS GAR. - TERRENO CASA ALVEN· 60,00m2 - 3 OORM - SALA 5972 - ÁGUA VERDE - TERRENO COM
PARA 02 CARROS. RS 220.000,00 1.000.000,00 417,48M2 - RS 110.000,00 - Cal - BWC· GAR - R$ 55.000,00 465,00M2 • R$ 90.000,00

'-

VENDE-SE ÁREA
VENDE-SE LOTES

DE 4.100,OOM2 NO
COM 360,OOM2CENTRO DE

GUARAMIRIM - SC
NO CENTRO DE

5975-RAU-CASAALv'70,00M2-200RM.1 VALOR DE M2
GUARAMIRIM

BWC, SALA, COPNCOl, LAV, 1 VAGA GAR. VALOR R$ 85.000,00
TERRENO 300,OOM2 - R$125.000,00 (ACEITA R$ 236,00
TROCACASA NABARRADO RIO CERRO)

VENDE-SE
ÁREA EM SCHROEDER - SC

105.000,00M2
(ÓTIMA PARA

5974 -llFAMARTlNS -CASAALv'170,OOM2 LOTEAMENTO)
5914 - JARAGUÁ ESQUERDO

- 3 DORM, 3 BWC, SALA, COPNCOZ, LAV, R$ 1.300.000,00 5979 • VILANOVA· PARADISE RESIDENCE· APTOS 1
5976 - ESTRADA NOVA - TERRENO lVAGA DE GAR, CHUR, TERRENO 300,OOM2 SUITE 1 OU 2 DORM.COPAlCOZ, LAV. SALA, SACADA·

Terreno com 900,OOm2 (18 x 50)

483,OOM2 - R$ 50.000,00 -R$175.000,00 1 GAR. A PARIIR DE AS 103,550,00 R$ 140.000,00

TERRENOS

5788·ÁGUA VERDE 450,00m2 R$ 70.000,00

5844· ÁGUA VERDE 450,00m2 R$ 80.000,00

5926· CHICO DE P. 435,00M2 R$ 55.000,00

5973 SCHROEDER 105.000,00 M2

R$ 1.300.000,00

5696-POMERODE 412,OOM2 RS50.000,OO

5914-JGUÁ ESQUERDO 900,00M2

RSI40.000,00

5928·RODOVIA DO ARROl 166.000,00M2

R$ 220.000,00

5924·TRÊS RIOS DO SUL· 20.000,00M2

R$ 250,000,00

5837·ÁGUA VERDE·14.700,00M2·

R$ 300.000,00

5920·GUARAMIRIM· 55.7Q.0,00M2
RS 300.000,00
5929·RODOVIA DO ARROl 372.000,00M2

R$ 495.000,00

5937· VILA LENll·609,00M2·R$ 65.000,00

5938·VILA LENll 609,00M2 R$ 65.000,00

5972·ÁGUA VERDE· 465,00M2 R$ 90.000,00

5966·ÁGUA VERDE-465,00M2·RS 53.000,00

5978·ÁGUA VERDE 450,00M2·R$75.000,00

LOCAÇÃO
CASAS.:.

CENTRO· RUA JULIO TAVARES CUNHA

MELO,3? • 03 OTOS, 02 SLS, COP/COl, BWC,
LAV, GARAGEM VALOR DO ALUGUEL: RS

1,000,00
CASA EM SÃO 8ENTO DO SUL· RUA ANO

BOM, 1380 • 02 QTOS, SL, COl., BWC, LAV. E
GARAGEM. TERRENO BEM GRANDE COM
MAIS 02 RANCHOS·PRÓXIMO A CORUPÁ.
VALOR DO ALUGUEL: R$ 300,00
·BAIRRO ÁGUA VERDE· RUA THEREZITA

MENEGOTTI ROCHA, 393·RESIDENCIA ÁGUA
VERDE ,01 SUíTE + 02 OTOS, SL, COZ, Bwe,
GARAGEM.VALOR DO ALUGUEL: RS 1,000,00
·RUA ERICH SPRUNG, 130· DISPONíVEL
APARTIR DE 10/12/2008, 01 SUíTE + 02

OTOS,Sl, COZ, BWC, LAV, GARAGEM,
PISCINA.vALOR DO ALUGUEL: R$ 700,00
·RUA CARLOS HRUSKA,240·PRÓXIMO A

UNERJ, 02 aTOS, si, COZ, LAV., BWC
BANHEIRA E GARAGEM, GÁS CENTRAL PARA

COZINHA E BWC - VALOR DO ALGUEL: R$
700,00
·BAIRRO TRÊS RIOS DO SUL· RUA CONRAD

ERDMANN·LOTE 66·ENTRADA MERCADO

LARISSA, 04 OTOS, SL, COl, LAV., BWC E

GARAGEM.VALOR DO ALUGUEL: RS 460,00
·8AIRRO ESTRADA NOVA ·RUA JORGE
VERBINE· RUA 1183·CASA ALVENARIA, 01
SUíTE + 02 aTOS, 02 SLS, COPA,COZ,
BWC,LAV, CHURRASQUEIRA E GARAGEM.
VALOR DO ALUGUEL: R$ 900,00

APARTAMENTOS:

·BAIRRO CENmo - RUA MAL DEODORO DA

FONSECA· APTO EM CIMA OA LOTÊRICA,02
OTOS, SL, COPA, COZ., LAV,
BWC.GARAGEM.VALOR ALUGUEL:RS670,00
·RUA JORGE LACERDA, 310· AP. 203·EDE SI'
LUZIA, 01 SUíTE + 01 QTO, SL, COl, BWC,
LAV, GARAGEM,SACADA COM

.

CHURRASOUEIRA. VALOR DO ALUGUEL: RS

660,00 + 60,00 CDND.
-BAIRRO VILA NOVA· APTOS NOVOS· RUA
ANTÕNIO FRANCISCO DIEMONN - EDIF.

TORRE DE LUNA - 02 QTOS, SL. COPA, COl.,
BWC, LAV, SACADA C/CHURRASOUEIRA,
GARAGEM - VALOR 00 ALUGUEL: RS 600,00
·BAIRRO ILHA DA FIGUEIRA· RUA S1' JULIA,
181·AP'05,03 OTOS, SL, COl, BWC. LAV,
GARAGEM,VALOR DO ALUGUEL:"AS 550,00
+ CONO
·RUA GUILHERME BEHLING, AP.302· 01
SUíTE +02 OTOS, SL, COl, BWC. LAV,
GARAGEM,SACADA. VALOR DO ALUGUEL:

RS 700,00
·BAIRRO CZERNIEWICZ . RUA JORGE

ClERNIEWICZ, 960· RES, GUILHERME APTOS
DE 02 E 01 QUARTO.

K!J.lli.ETE:
·RUA FRANCISCO HRUSCKA·LOTEI48·
JD.SÃO LUll - 01 QTO, SL. COl .. LAV, BWC.
VALOR DO ALUGUEL: R$ 250,00

SAl.A.C.Q.MERClAl.;
·BAIRRO VIEIRAS • AV. PREF. WALDEMAR

GRUB8A, POSTO BOGO & BOGO, SLS (01 ti

08) da frente RS 600,00· SLS (07, 08 E 09)
RS 500,00.
·BAIRRO CENTRO - CENTRO COMERCIAL

RUA PROf. MARINA FRUTUOSO • PROX. SUP.
ANGELONI

lM!lEt!JI;.
·BAIRRO ILHA DA FIGUEIRA· 1 ,200m2 -

RUA JOSÉ THEODORO RIBEIRO, LT 36 e 37 -

R$ 600,00 + IPTU
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BarraSul
A imobiliária da Barra

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

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

c/408,90m'(14,50x28,20), 3qto, sendo 1 suite c/hidro-massagem, 3
bwc, sala de estar, sala TV, copa, essastrês peças com sancas de gesso,
coz. mobiliada, lavand.churrasqueira, 3 garagens, fogão a lenha, área de
festas, paredes com massa corrida, piso cerâmico, desp. aberturas em

vidro temperado cor verde, portão eletrônico, inter-fone, alarme, alto
padrão de construção, Rua Vergilio Satler, n° 133, R$ 315.000,00, aceita
Ap, como parte de pagto no centro até R$120.000,00.

Ref. - 325 - BARRA DO RIO CERRO sobrado em avenana c�aje,
235m', terreno cj 405m'(13,50x30), murado c/portão eletrônico,
sendo aparte infenorc/116,m', copa, coz,.lavandena,2 garagens,bwc,
sala de estar, churrasqueira, parte superior cj 119m' em -tase de

produção cl aproximadamente 45% concluido e constituido de suite e

hidro, 2qtos, bwc social, sala intima, sala de 'TV e sacada e nosfundos
uma edicula c/27m' , Rua 522-Mana Alves de Sales, n° 71 -

R$ 205,000,00, aceita carro atéR$ 20.0QO,00

'Ret-
lotes com 333,26m', 56g,25m',

58r,35m2 B SOO,40m2 , tocatzados na

Rua 731 - Rua Cartas Boeder, lateral da
;Rua Pastor Albert Schneider pelos preços

de R$ ;45.000,00; R$ 57.000,00; R$
60.000,00 e R$ 60.000,00,

respecnvarnenís.
• Ref. - 353· BARRA DO RIO CERRO -

ReI. 347 - BARRA DO RIO CERRO - casa alv. c/laje 221 ,75m2, sendo
171,75m2 averbada, terreno c/ 652,32m2(14x,46,59) murado com

portão eletrônico, 4qtos, sendo o quarto de casal com roupeiro
embutido, 2 banheiros, 2 salas, sendo os quartos e salas com piso
laminado, coz.obalcão de granito e prateleiras, copa, lavanderia, 2

despensas, 2 garagens, churrasqueira com área de festas e banheiro ,

Ruajosé Papp, n069-R$ 31 0.000,00

Ref. - 230 - CHICO DE PAULO - sobrado em alvenaria com 612m', terreno
c/l.005,50m'(47X22) sendo a parte superior com 234m', suíte + 2 qtos,
sala, copa, coz.2BWC, lavanderia, sacada, e parte térrea uma sala com
198m', tendo escritório, bwc, 2 garagens e mais um galpão pré-moldado
com aproximadamente 180m' Rua Durval Marcatto, n° 80 - R$ 360.000,00.

ReI. - 345 - RIO CERRO 1- sítio com 1 00.000,00m'(1 00x1.000),
sem benfeitorias, 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 IMÓVEIS (47) 3371-7931

Rua Cel. Procópio Gomes de Oliveira, 654 - Centro

Horário de Atendimento: 8hs às 12hs e 13h30m,in às 18hs de segunda a Sexta.

PLANTÃO DE VENDAS

9955-4774

Côd.1280 - Casa no bairro Jaraguá Esquerdo com 3 dorm. 1 sufie, 1
bwc, 2 vagas na gar. e demais dep. R$175.000,00 Ótima oportunidade:
R$50.000,00 de entro e saldo parco direto c/ prcpríetárío.

Cód.3193 - Terreno comercial,com 6.210m',ótimo para prédios e

galpões.Bem localizado,confira!!!R$600.000,00.

Côd. 1270 - Condomínio fechado Jardim das Flores - Casas de
alv. de 2 a 3 dorrn.c/ entrada de R$12.000,000,saldo financ. pela
CEF e saquede FGTS.Casa por R$72.000,00e R$84.000,00.

Cód.2105 - £ Aptos sendo 1 com 3 quartos e outro com 2
Cód. 1264 - Vila l.enzi-Casa Averbada - aIv. cJ 3 donn. sendo 1 suãe, quartos.4 salas comerciais para aluguel e 4 Kitinetes.Todas já

eód. 3192 - Cenlro - Sobrado com 230,00m', terreno 666,27m'. aBS: bwc, COZo embulda, la�, cJ 2 vagas na gar e demais dep. cJ saia comi locadas,num total de R$3.700,00'.Mais terreno com área de
Possui casa demadeira e um sobrado em avensra R$ 450.000,00 70m' + t bwc. R$2oo.000,00. 390m'.R$890.000,00 Analisa propostas.
------------------------------------�---------------.----��--�--�--------------------------------�------------------------------------------------------------------!

.

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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?FfJSlVla; 3370-0022 www,P
I M Ó vel... Rua Max Wilhelm, 729 - Baependi

WWW.PRISMAIMOVEIS.COM

, .

ovels.com.br

prisma@prismaimoveis.com

2289 ·BARRA DO RIO CERRO -Loâ 195m' terr. 4OO,00m' 2 suites,
llavabo, Sala, Cozinha, Lavanderia, Gar, para 1 Carro Totalmenle

legalizada pronta para Financiamnento.
Consulte-nos

2233 - CENTRO
RUTH BRAUN -146,56
m' - 1 suite, 2 quartos,
copa, cozinha, sala
lavanderia, sacada cI
churr., 2 vagas na

garagem
Entrega da obra outubro
2008,
Consulte-nos outras

opções

AMIZADE
0654 - Terreno padrâo 339,47m' R$ 55.000,00
2210 - Terreno padrâo 1.633,DOm' Rt 170.000,DO
JOÃOPESSOA
2285-Terreno. 620,00m' 26m delrente R$110.000,DO
TIFAMARTINS
2229· Terreno32Sm' R$60.000,OO.

2284- JOÃO PESSOA,Casa 81 m' terr. 1.155,OOm',
2 quartos, sala, banheiro, lavand, e garagem

Consulte-nos.

22S2·ESTRADA NOVA .Casa 82 m'terr. 3iS,DOm',
2 quartos, sala, banheiro, lavand, e garagem

Aceita Financiamento Bancário
R$98.000,OO

2286 -Casa em ContruçãoVILANOVA 3OS.00m' terr. S50,OOm' i
qto, 2 suites, bwc 2 vagasde garagem ConsuHe·nos

22101 - JARAGUÁ ESQUERDO - Casa 3S0,OOm'
terreno 560,OOm'
R$ 375.000,00

2274- Chácara 20.580,OOm2
"

R$ 80,000,00,

CARTÕES DE VISITA PANFLETOS
A PARTIR R$ 44,50* o milheiro
Fazendo sua doação você paga somente

R$ 40,05 * o milheiro
* (mil panfletos em papel sulfite 75 gramas 4xO)

A PARTIR R$ 49,90* o milheiro
Fazendo sua doação você paga somente

R$ 44,90*0 milheiro

*(mil cartões 4xO, verniz total na frente, papel importador 300 gramas)
.. �.

Super otertas em CARIMBOS consulte-nos!
APROVEITE, AJUDE E ECONOMIZE'
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,

JARDIM AMERICA WWW.LEIER.COM.8R

I
I L I

2107-

CÓD.68.I-ANltAKEtIIO NOVO PARA
ENTREGA EM JUNHO DE 2009 CONTENDO

2 QUARTOS. COZINHA, SALA ESTAR E

JANTAR. ÁREA SERVIÇO, SACADA,
E UMA VAGA DE GARAGEM. CENTRO.

ED. BARCElONA· VILA NOVA·
I SUíTE + 2 QTOS•• SALA DE ESTAR/JANTAR.

SACADA COM CHURRASCQUEIRA,
I VAGA DE GARAGEM, PRÉDIO COM
sALÃo DE FESTAS. CONSULTE-NOS!

ED. SANTA CATARINA· PRÉDIO NOVO,
BAIRRO VILA NOVA - I SUíTE + 2 QTOS.,
SALA DE ESTAR/JANTAR, SACADA COM
CHURRASCQUEIRA, SALÃO DE FESTAS.
IOOMI PRIVATIVO, I VAGA DE GARAGEM.

tÓo.ll4.1- APARTAMENTO CENTRAl.
I SUíTE MOBILIADA COM CLOSET E BWC

HIDROMASSAGEM, 2 QUARTOS, BWC

SOCIAL, SALA TV E ESTAR, COZINHA
MOBILIADA., ÁREA SERVIÇO, PRÉDIO
COM PISCINA, SALÃO DE FESTAS.
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Do CORREIO DO POVO
FIM-DE-SEMANA. 15/16 DE NOVEMBRO DE 2008 IMÓVEIS

COMPRA· VENDA - ALUGUEL .. ADMINISTRA ÁO � ASSESSORIA EM FINANCIAMENTO

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

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

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

240000.00 (neg.)"
0485 Barra do Rio Cerro. 79.220m'. R$
520.000,00
0618 Barra do Rio Cerro. 51.260m'. R$
265000,00
0771 Estrada Nova. 340m'. R$ 45.000,00
0820 Centenário. 750m'. R$

---------1 315.000,00 (neg)
0902-ViiaLenzi 630m2 RS55.000,00
REF. 0856 - Agua Verde -15x30 total de

450m'- R$130,000.00 (Negociável)
0862 - Terreno - Rau - R$150.000,00
0862 - Terreno, Bairro Bau. R$
150.000,00
0902 - Terreno- VILA LENZI. Com 630m2
R$ 55,000.00

.

0047 - Jaraguá Esquerdo. Com
900,00m' sendo 20,00 x 45,00, R$

_�====��-I-__= -I-_..t:::.=::'::"'::::.::...!:==�_-l108.000,00
0116 - Rau. Terreno próximo a

Associação da CELESC, com 373,1 Om'.
R$ 45.000,00 (negociavel).
0553 - Terreno com 1-32.500,00 m' em
Schroeder, Bairro Schroeder I. R$
900000,00

0721 - Rau. Condominio Renacençaarea
364,70m'. R$ 82,000.00
0754 -Ilha da Figueira. Com 400m2. R$
135,000 00 (neg)
0354 - Bairro Amizade. R$ 65,000.00

Invista seu 13° salário.
* Financiamento direto, com entrada parcelada em 3x

e saldo em até 72 meses (1" parcela para janeiro/2009).
Ou financiamento com a Caixa Econômica Federal.

* A vista com desconto de 5%.

EMPREENDIMENTO VENDASPLANEJAMENTO

Amizade. 3 dorm. R$ 750,00
.l!!!.I!I\I1.AI! Apto Vila Nova - 2 dorm. - R$ 620,00 +

condo
Barra do Rio Cerro - 2 dorm. R$ 460,00
Barra do Rio Cerro - Apto 2 dorm. R$
750.00
Barrado Rio Molha - 2 dorm. R$ 550.00
Centro - Apto 1 dorm - R$ 400,00 mais
condomínio
Centro - Apto 1 dorm todo mobiliado. R$
1.500,00
Centro Guaramirim. Sala comercial
52m2. R$ 330,00
Gentro. Apto 3 dorm. R$ 750,00
Centro. Sala comercial32m'. R$ 400,00
Centro Sala comercial. R$ 2.200,00
Centro. Sala Comercial. R$ 500,00
Centro. Sala Comercial. R$ 600,00
Centro. Sala Comercial. R$ 600,'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 300m' - R$
1.200,00

.

Galpão Três Rios do Norte 340m' - R$
2.000,00

'

Galpão Três Rios 'do Norte 51 Om' - R$
3.200,00
Galpão. Schoroeder 81 Om' R$3.000,00
Ilha da Figueira - Apto 3 dorm. R$ 650,00
Ilha da Figueira. 4 dorm. R$ 700.00
Jaraguá Esquerdo - 3 dorm. R$ 550,00
Jaraquáêsquenío - 3 dorm. R$ 650,00
Nova Brasília - 2 suítes, 2 dorm. R$
2.000,00
Nova Brasília. Apto 3 dorm. R$1.000,00
Nova Brasília. Quitinefe 1 dorm. R$ 250,00
Nova Brasilia. Sala Comercial R$
1.000,00
Rau - Apto.l dorm. R$ 530,00 + condo
Rau - Apto. 2 dorm. R$ 550,00
Rau. Apto 2 dorm. R$600,00
Rau. Sala Comercial R$600,00
Sala Comercial Centro - R$ 550,00
São Luis - Apto 3 dorm. R$ 560,00
Vila Lenzi - 3 dorm. R$1.S00,00
Vila Nova - 2 dorm. R$ 700,00
Vila Nova - Apto 2 dorm. R$ 650,00
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IMÓVEIS
Rua: Angelo Rubini, 972 . Barra do Rio Cerro

Corretor de ImóveisDD
DO ' isacarlini@hotmail.com

ISQle�CQrlini 3310-6310 Compra, Venda, Locação e Administração

Corretora de Imóveis

Plantão de Vendas

9965-9934 CRECI/SC 9.419

9111-8051 CRECI/SC 11.155

CRECI . 13252

Terreno com 72.000m',
próprio para chácara,
parque aguático ou Hotel
Fazenda, a 18Km do
centro de Jaraguá, pelo
valor de R$ 65.000,00.
Schroeder, Estrada
Macaquinho.

Casa com 112m', terreno!
567m2, 02 quartos, 01 i
suite, aquecimento solar, i
cozinha, copa, sala;]
banheiro, garagem, toda i
murada, portão eletrônico, :
excelente acabamento.'
valor R$ 110.000,00 mais!
financiamento de R$:
50.000,00.

'

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

Sobrado de alv., de
282m', 03 moradias, 03
sala comerciais(11 Om').
Lote 729m', fazendo

de 414m2, em frente ao fundos para o rio, ótima
portão da WEG I. Valor R$ vi.sta, propicio para
185.000,OO.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,
Carupa. Valor R$.
45.000,00.

Casa pré moldada com
dois quartos, sala,
cozinha, lavanderia, we,
localizada no bairro Ano
Bom. ValorR$59.000,00.

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

Ref. 1053 Área de

47.696,00m2 cf casa e 2

lagoas, 3.000 Pés de
Palmito, ribeirão cf nascente,
Guaramirim bairro Amizade

R$ 380.000,00

Ref. 1058 Sobrado
no Ghampagnat
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.1045
Sobrado na

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

Ref. 1015 - Ilha da

Figueira, 361 m2
R$ 55.000,00 Ref. 1 065 Casa de alv. No

São Luis - 1 dorm c/closet,
2dorm, sala estar e jantar,
coz, área serv., mezanino,
escritório, lavabo, varanda,

bwc R$ 162.000,00

Ref. 1057 Terreno na Vila
Lenzi - metragem

384,00m2 R$83.000,00

Ref. 1062 Em
Guaramirim Prox. O

Diana, área 391,74m',

construção. 1 suítll_+
2dorm, garagem, em

Guaramirim, Bairro �vaí,
R$165.000,00

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

bairro Avaí, R$ 110.000,00

Ref. 1024 - 1 suíte, 2dorm,
garagem. R$ 148.000,00
Lib.Pf financiamento GEE
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.. O CORREIO DO POVO

... FIM·DE·SEMANA. 15/16 DE NOVEMBRO DE 2008 IMÓVEIS------------

COMPRA - VENDE - ADMINISTRA
Plantão

9924-9819

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

•

ca

E : localização: Balneário Camboriu

e
�

A
, o edifício
, Portão e porteiro eletrônico
: 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
(2" vaga opcional)
Acabamento em pastilhas e grafiato
Piso em porcelanato

.

Moderno elevador para 08 pessoas
, Tubulação de espera para
! TV à cabo, internet, antena
)' paraból ica coletiva e telefone
li Sistema de segurança com

;' circuito fechado de TV
1

i 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

- Ampla Sacada com Grill;
- 01 Suíte com sacada;
- 02 quartos;
- Banheiro Social;
- 02 Vagas de Garagem;
- Área Privativa .de 126m2 (Tipo I) e 128m2 (Tipo II);
- Elevador para 10 pessoas;
- Salão de Festas;
- Sistema de Segurança circuito de TV fechado;
- Medidor individüal de áqua, luz e"gás;,

"

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.

..,LI. or '11,

QUANTIDADES DE LOTES: Residenciais: 26 I

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



IMÓVEIS

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

(47),3275-11,33'1 PLANTA0 965Q��5584
, '

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

no Amizade com

03 quartos, sala,
cozinha, banheiro.
R$70.000,OO 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

garagem.
R$350.000,00

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

R$150.000,00.

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. 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. 202.1 - Apto
no Czerniewicz

___�""
com 01 suite +

_---,-..;l 02 quartos, sala,
..t cozinha, bwc,

lavanderia, 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. 219.2 - Casa
nova no Amizade
- 01 SUITE + 02
QUARTOS, SALA,
COZINHA, BWC,
LAVANDERIA,
GARAGEM E

--.;;:.;;;;::;;;;=�- .�I!�II>,1I�.w,=II,��:c:��"tI�i AREA DE FESTAS.
�-:---c::.�=:--

-
-

R$ 225.000,00.
t"�-ã../ �

6. - �-)...�- __.....",

Ref. 219.1 - COBERTURA
PRÓXIMO A ARENA - ED,
MORADA DA SERRA - PISO
INFERIOR: 02 QUARTOS,
SALA, COZINHA,
BANHEIRO, LAVANDERIA E
SACADA COM
CHURRASQUEIRA. PISO
SUPERIOR: 01 SUITE COM
CLOSET, SALA E SACADA.
R$267.000,00.

Ref. 201.1 - Casa no

Centro - 10 Pav: 02
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

Apto no Centro
com 03 quartos,

-

sala, cozinha,

"_.� bwc, lavanderia
.-.-1'" � e garagem..""

f
_ '

.. R$120.000,00.
Ref. 116.1 - Terreno na Nova

Brasilia com 880,00m2•
R$ 170.000,00

""'; ...
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IMÓVEIS

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

www.imoveisemjaragua.com.br

ReI. 2711 - Garibaldi - 4 dormitórios, 1 bwc, garagem R$ 55.000,00
ReI. 2451 - 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 - Estrada Nova - 3 dormitórios, 1 bwc, garagem R$ 82.000,00
Rel.2111- Guaramirim-4dormitórios, 1 bwc,garagem R$85.000,00
ReI. 2421 - Figueira - 2 dormitórios, bwc, garagem, R$85.000,00
ReI. 1401 - Barra Velha - casa5 dormit.demais depend ..R$95.000,00
ReI. 2721 - Vila Lenzi - 3 dormitórios, 1 bwc R$1 05.000,00
ReI. 2411 - Figueira - 3 dormitórios, bwc, garagem R$ 11 0.000,00
ReI. 2491 - Tila Martins - 4 dormitórios, 1 bwc, garagem e demais dependências
- R$110.000,00
ReI. 2371 - Chico de paula - 3 dorm., 1 bwc, 1 vaga de garagem R$110.000,00
ReI. 2161 - Figueira - 3 dormitórios, 1 bwc, garagem e demais dep. R$
110.000,00
ReI. 1901 - Rau - 1 suite, 1 dormitório, bwc, garagem p/ dois carros. R$
110000,00
ReI. 2561 - Vila Lenzi - 3 dormitórios. 1 bwc, garagem, demais dependências.
R$110.000,00
ReI. 2681 - Estrada Nova - 3 dormitórios, 1 bwc, 79m2 - R$116.000,00
ReI. 1 091 - 3 dorm. 2bwc, 2 salas portão eletr., piscina R$125.000,00
Rei. 1811 - Chico de Paula - Casa mista com 3 dormitórios, 2 saías, área de
festas c/chur. e piscina + 1 kitinet + area de 60m2 - oficina R$160.000,00
ReI. 2581 - Vila Lenzi - 2 suites, 3 dormitórios, 2 bwc, demais dependências,
garagem R$160.000,00
ReI. 831 - Vila Lenzi - 5 quartos, sala, copa, bwc, suite, chur, cozinha R$180.000,00
ReI. 1512 - Barra Velha - Sobrado c/ suite, 2 dorm., lavabo, churrasqueira R$
200.000,00
ReI. 2141 - Figueira - Sobrado c/ suite, 3 dorm., 2 vagas de garagem R$
210000,00
ReI. 1211 - Vila Lenzi - Suite, 2 dorm., chur. R$ 250.000,00 - àtimo para ponto
comercial.
ReI. 1831 - Chico de Paula, 4 dorm., 2 bwc, 2 vagas de garagem R$ 245.000,00
ReI. 1511 - Barra Velha - sobrado "alto padrão" R$ 260.000,00
ReI. 1911 - Figueira - suite, 3 dormitórios, 2 bwc, garagem 2 carros R$
270.000,00
ReI. 2601 - Centro - 206m2 - 1 suite, 4 dormitórios, 2 bwc R$ 420.000,00
ReI. 1521 - Baependi - sobrado alto padrão "interno inacabado" prox recr.
Marisol R$ 450.000,00
ReI. 281 - Penha-casaato padrão "frente p/ o mar" R$ 550.000,00

APARTAMENTOS
ReI. 1671 - Vila Lalau - apto em construção, Residencial Vermont, com 2
dormitórios, sacada c/churrasqueira, garagem, a partir R$1 05.000,00
ReI. 2302 - Nova Brasília - 1 suite o/sacada, 2 dormitórios, bwc, 1 vaga de
garagem, Entrega em setembro 2009 R$11 0.000,00
ReI. 1661 - Centro - apto em construção, Residencial Aquarela, com 1 suite, 2
dormitórios, cozinha, garagem, sacada c/chur. c/119m2. R$145.000,00
ReI. 2401 - Centro - Ed. Isabella - 1 suite, 2 dormitórios, 1 bwc, 1 vaga de
garagem R$160.000,00
ReI. 2321 - Centro - suite, 2 dorm., bwc, 1 vaga de garagem. R$165.130,00
ReI. 2341 - Bombinhas - 1 suite, 1 dorm., sacada c/chur, prédio c/ piscina, play
ground, área de festas, elevador. R$ 250.000,00 - Aceitatroca c/imóvel em Jaraguá.
ReI. 2001 - Vila Nova c/1 suite, 2 dorm., 1 vaga de garagem R$ 250.000,00
ReI. 2621 - Balneário Camboriu - próximo igreja Santa Ines - 1 súite, 2
dormitórios,1 bwc, 1 vagade garagem R$ 340.000,00
ReI. 2441 - Balneário Camboriú, COBERTURA, alto padrão, 4 suites, 1 dorm.,
dep. de emp., 4 vagas de garagem + espaço p/jet ski e 1 moto, piscina privativa e
demais dep. R$1.500.000,00 (entrada de R$ 500.000,00) e saldo em 72 vezes.
TERRENO
ReI. 1731 - Jaraguá Esquerdo R$ 50.000,00
ReI. 2472 - Terreno - Rau - 416m2 - R$ 50.000,00
ReI. 2352 - Terreno -Jaraguá Esquerdo - 300m2 - R$ 55.000,00
ReI. 2461 - Terreno - Barra do Rio Cerro - 510m2 - R$ 65.000,00
Rei. 2671 - Terreno - Figueira - 380,80m2 - R$ 65.000,00
Rei. 2691 - Terreno - Amizade - 429m2 R$ 69.000,00
ReI. 774n75 -Jaragua Esquerdo -prox. arena - R$ 80.000,00
ReI. 2561 - Terreno - Vila Lenzi c/ casade madeira - 634,50m2 R$11 0.000,00
ReI. 2481 - Terreno - Vila Lenzi - 420m2 - R$125.000,00
Rei, 2731 - Terreno, Água Verde - 900m2 R$160.000,00
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 I CHÁCARA
ReI. 861 - Molha/Massaranduba-260.000m2 R$135.000,00
Rei .1141 - Garibalde - area de 5777m2 com casaR$ 220.000,00
Rel.1741 - Garibaldi 75000m2 R$ 320.000,00
ReI. 663 - Massaranduba - 7 lagoas casas, area de festa 238.000m2. R$
600.000,00
SALA COMERCIAL
ReI. 2701 - Sala comercial- Rau , salão de cabeleireira completo R$ 65.000,00

Rel.2151 - Apto - Água
Verde, com 2 dormitórios
e possibilidade de S, 1
vaga de garagem. R$

109.000,00

"A AMARAL APÓIA ESTE PROJETO, COLABORE VOCÊ TAMBÉM"
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IMÓVEIS
A Chave do Melhor

Negócio, agora também
em Jaraguá do Sul!

8844-3607
Po.

Realizando oe melhores negócios
Quer vender ou aJugar seu imóvel cl rapidez e sevurança?'!,

Estamos cadastrando imóveis pi venda e locação.

Pré Lançamento:

POJt11&tu ºu>ide,�e,
Apto cf115.14 m2, 1 suite + 1 dorm, sacada
cf churr e demais dep. R$ 103.550,00.

Apto cf126, 14 m2 1 suite + 2 dorms sacada
cf churr e demais dep. R$134.900,00.

Apto duplex cf 229,06 m2 1 suite + 2 dorms,
2 sacadas, área de festa 2 vagas de garagens
e demais dependências R$ 251.750,00.

Entrega em maio de 2011.

Preços parcelados direto com a construtora,
entrada de 40% e o saldo em 50 meses para pagar.

Localizados no bairro Vila Nova próximo ao fórum .

.

032B -VILA LENZI: CASA C/ 03 dorm; Salas
estar/ jantar, BWC; lavand; armaria coz; Varanda;
Laje; depóstto; Salão festas; C/ 02 garagens,

piso: CERAMICO. Valor: 150.000,00 .

.. _._-_ .. _--_._-----_..... -

100B· GALPÃO ABERTO C/690m' e TERRENO
cl área fatal :13.020m' no Ano �om em corupa
Cf 02 bwc, coz; 02 Escrit., Rampa pi lavação e

Borracharia. Valor: 380.000,00.

0525 -VILA NOVA: SOBRADO Cf
02 dorm; 01 suite; closet; estar
intimoisocial;sala jantar; sacada;
Cal; bwc; lavabo; lavand; gas
central; Laje; Varanda; área de
Festas; Mesanino sist.7mil LTS;
água quente a gás; 04 vagas
garagem; churrasq; piso:
ceramico. Valor: 460.000,00.

LOCAÇÃO
GALPÃO

-Galpão com 3.500m' no João Pessoa,
escritório com 100m'; cinco entradas para

carreta; plataforma para carga e descarga oíto
de pé dir.

suite; estar social: coz; 02 we lavand; armário
cozínha; Area de festas; Piscina; garagem p/03

carros; cherrasq. Valor. 90.000,00.Acetta proposta

0221 - ÓTIMA LOCALIZAÇÃO: Centro de
Schroeder c/02 dorm: estar social; coz; bwc;
lavand: Varanda; laje; cí garagem pi 02 carros;
Piso Ceramico. Valor : �5,000.00 ou 6p.OOO,OO
entrada + finane. de 240,00 mensai.lmperdivcl!

-Galpão com 300m' prox, a Marisol

-Apto novo com 2 dorm., sala, coz, lav., BWC
e sacada com churrasqueira R$550,00
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IMÓVEIS
RENATO Corretor de Imóveis
STEFANI CREC114.407

.

(47) 3371-8851 - 9993- 3881
R. Le2pOIdo Veloso, N° 88 - Jaragua do Sul - Sç � stefanitb@ibest.com.br

o AMIZADE - TERRENO COL .. MAX SCHUBERT NEGOCIAVEIS
R$ 20.000,00 SEM ESCR. • CENTRO . SALA COMERCIAL 45 M2 COM
• VILA NOVA· APTO. 3 QUARTOS GARAGEM MESANINO NEG.
R$120 MIL NEG. o CENTRO· CASA 1 SUITE 2 QUARTOS ENT.
• VILA NOVA - TERRENO 400 M2 PROX. PMJS MAIS PARCELAS
R$100.000,00 • FIGUEIRA - TERRENO 1300M2 PROX. PONTE
• VILA NOVA - TERRENO 600M2 ALTO R$ R$ 75 MIL
55.000,00 • FIGUEIRA - ÁREA DE 50.000 M2
• VILA LALAU - SOBRADO 2 SUITES 2 NEGOCIAVEIS
QUARTOS NEGOCIAVEIS • RAU . CASA NOVA 1 SUITE E 2 QUARTOS
• VILA LENZI . CASA 2 QUARTOS PROX. WEG. GAR. CHUR. R$150 MIL· CEF
I R$1 00 MIL CEF I • SCHROEDER I - TERRENO 500 M2 R$
• AGUA VERDE - TERRENOS 400 M2 35.000,00
ESCRITURA R$ 50.000,00 o SANTA LUZIA - CHACRINHA COM AGUA BOA E
• AGUA VERDE - TERRENO 600M2 COMERCIAL LAGOA 60002, R$ 55 MIL
R$ 60.000,00 • ITAJUBA - CASA 2 QUARTOS E DEMAIS DEP.
• AGUA VERDE - TERRENO 1000,00M2 R$ R$ 45MILAC.CARRO
105.000,00 • PiÇARRAS - TERRENOS 320 M2, RUA
• BAEPENDI . CASA 1 SUITE 2 QUARTOS CALÇADA, ESCRITURAS R$ 40 MIL
PISCINA R$ 250 MIL NEG. • SANTA LUZIA . CHACRA, CASA, GALPÁO, !
• BAEPENDI-CASA3QUARTOSACEITATERRENO CACHOEIRA 11 O MIL NEG. PARCo
o CENTRO - APTO. 1 SUITE 2 QUARTOS • BAEPENDI . ALUGA SALA COMERCIAL

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

DELL
PRADI
IMÓVEIS

FINANCIAMENTOSVENDAS
(4;,3 37Ó-821 ,iii
(47��370-80��I • AQUISiÇÃO DE TERRENO + CONSTRUÇÃO

• LOTEAMENTO PROPRIO' CASAS PRONTAS

�;.mail: aulpraiii@netuno�pm.br

I
I "CASAS PRiltITAS· COM A CHAVE NA MÁO.'

L FACILITAMOS SEU CRÉDITO JUNTA A CAIXA.
UTILIZE SEU FGTS NA COMPRA .

.

__ >l«_,�

PRÓX. ESTOFADOS BELL'ARTE . CASA COM 2 QUARTOS, SALA E
COZINHA INTEGRADA, BWe, AREA DE SERViÇO E GARAGEM

-

VALOR: R$ 110.000,00
ESTE VAlOR INClUI: TERRENO + CASA + TODA Á

DOCUMENTAÇÁO PI FINANCIAMENTO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CORRETOR
,

DE IMOVEIS
IDEOCAR

HELIANO
Corretor de imóveis

��£onfira O��2!1!!.Ó!��no sit�•• heliano@imoveisjaragua.com.br

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

8412-8933
HELIANO Oribka
Protocolo 2008.24.02.00394

"UM NOVO CONCEITO EM IMÓVEIS PARA JARAGUÁ DO SUL E REGIÃO"

APARTAMENTOS
Ref 201 O apto 100m' Centro em constr.
Ref 2017 apto 100m' Ozerniewicz
Ref 2015 aptos a partir de 94m'Centro

TERRENOS
Ref 401 O 300m' Centro, Corupá
4020 Ter. Vila Latau 409m'
4021 Três Rios 380m'
4025 João Pessoa 350m'
4018 Amlzade-Vitte de Lyon 330m'

CHÁCARAS
Ref 3012 na Barra, 124.000,00m'
Ref 3013 Schroeder 12.500m'
Ref 4050 Rio da Luz ti 185.000m'
ideal para Reflorestamento
Ref 4055 Rio Cerro ti 870 OOOm'
ideal para Reflorestamento
Ref 4057 Fazenda em Corupá
6.335.000m' ideal para Reflorest.
Ref 3030 Chácaracom casa no Amizade
R.203BAptoBaneárilCambunú 179.00111'
R.4030Schroeder1.2oom'R$35.000,OO
R.4025VilaLaJau409m'R$85.000,00

Rel.3034 Sitio Schroeder
R$ 150.000,00

R.1059 Guaramirim
NOVA

Ref 1049 Molha· R$
150.000,00

ReI. 1052 Corupá • R$
180.000,00

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

019 - Czerniewicz, casa de
alvenaria semi-mobiliada com

279,00m' e terreno com

525,00m'. R$ 280.000,00(aceita
imóvel em Siumenau).

044 - Nereu Ramos, c/ área de
60.000,00m', c/ casa, área de

festas, rancho, lagoas.
R$ 400.000,00

063 - Nereu Ramos, casa mista
com 144,00m' e terreno com

760,00m'. R$100.000,00
Aceita imóvel em Corupá

258,00m' e terreno cf área
418,12m'. aceita apto de (-)valor,
casa ou terreno. R$ 280.000,00

235 -S.chroeder, terreno com

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

262,50m'. R$ 70.000,00
privativa,aceita permuta c/ casa ou carro

como forma de pgto. R$140.000,OO

TERRENOS

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

007 - Santo Antonio, com área de 62.352,00m'.
008 - Nereu Ramos, Br 280, terreno c/33.947,25m'.
009 - Santo Antonio, terreno com área de 2.230,00m'
036 - Nereu Ramos, terreno com 409,68m'. (terreno bem localizado)
037 - Nereu Ramos terreno com 357,00m'
097 - Estrada Nova, terreno com 406,00m'
109 - Nereu Ramos, área de 11.470,00m' (ótimo p/ indústria)
115 - Nereu Ramos, com área de 1.1 OO,OOm'.
126 - Nereu Ramos, terreno com 490,98m'.
236 - Schroeder, terreno com 1.171 ,00m'

R$ 500.000,00
R$ 120.000,00
R$ 750.000,00
R$ 80.000,00
R$ 50.000,00
R$ 50.000,00
R$ 38.000,00
R$ 280.000,00
R$ 97.000,00
R$ 48.000,00
R$ 38.000,00

��RTAMENti!
'

046 - Apartamento - Centro, c/ área total de 165,00m'.

016- Três Rios do Norte, casa demadeira com 63,00m', terreno com 390,00m'.
024-Vila Rau, sobrado c/219,00m' eterreno c/390,00m'. Mais uma edícula de 70,00m'. Negociável.
028 -OURO VERDE - casa de alvenaria c/200,00m' e terreno c/329,00m'.

R$ 50.000,00
R$ 165.000,00
R$ 200.000,00

031 -Ilha da Figueira, casa de alv. c/132,00m' e uma de mad. de 60,00m' o/terreno de 525,00m' R$150.000,00
(aceita apto de menorvalor em Jaraguá, Florianópolis, praias ... )
032- São Luis, casa de alvenaria com 140,00m' eterreno com 421 ,61 m'.
062 - Nereu Ramos, casa demadeira com 70,00m' e terreno com 378,OOm'.
100 - Nereu Ramos, casa de alvenaria com 156,60m' e terreno com 392,00m'.

R$160.000,00
R$ 53.000,00
R$ 150.000,00

Aceita casa demenorvalorem Nereu Ramos.

168 - Estrada Nova; casa de alv. c/70,00m' mais edícula (aceita carro na negociação) R$ 70.000,00
175 - Nereu Ramos, casa de alv. c/72,00m' e terreno c/378,00m'. Ace�a carro como forma de pgto. R$ 55.000,00
188 - Santo Antonio, sobrado com área de 170,00m' e terreno com 2.500,OOm'. R$150.000,00

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

Nereu Ramos, apartamento
Czerniewicz, casa sernl-rnobilíada
Centro - Apartamento

R$ 350,00
R$1.400,00
R$ 600,00

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

Creei 777e

3372-0808 I 9918-9996

www.thecltn.bloqspot.com
CHICO OE PAULA -Ierreno

com 531 mts sendo 41 mts de
frente e 13 mts de fundos

com casa mista. bem
locafizado á 1 km do centro.

ideal para construção de
geminados ou uso comerciai

R$SS.OOO,OO

BARRA - Sobrado de 24Smts
com Piscina em Área Nobre,
próximo a Banco,
Supermercados, Laias.
Internamente, piso cerâmico,
cozinha sob medida, SUITe com
closet, Quatro dormãônos,
sendo dois no piso superior de
casal com vista para a piscina
(fundos) 2 bwc social. sala de
visita, tv, jantar e home-office,
RS285.000,OO permuta por apto

VILA NOVA - Apto moderno e

aconchegante. frente pi sol da manhã,
massa corrida. gesso com teto rebaixado,
textura-vemílacores, iluminação ambiente.
pintura diferenciada. 72 mts área, 2
dormitórios. bwc. sala, cozinha. lavanderia,
garagem coberta, sacada, cozinha rndt
Guarita, portão e porteiro eletronico, salão
de festas, quadra de futebol, area de lazer,
RS 88.000,00 ou R$ 69.000.00 + saldo

CENTRAL
-IMÓVEIS

Apt. no Condomínio Amizade,
com 2 quartos e demais

dependências, 1 vaga de
garagem, área de festas,
playground, intertone, pode ser

financiado. R$ 75.000,00

Excelente ponto comercial com !
600m' e aré construída de 1 cod. 6018, Barra do Rio Cerro.
110m', com possibilidade de ! terreno com área de 11.000m'.
desmembrar, na Vila Lenzi,! Ótima oportunidade. R$

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

Casa C/ 150m', fachada toda C/
textura, gesso e massa corrida,

piso cerâmico, 3 quartos, gar. lav.,
ampla coa/copa, saia laie, rua
asfal1ada. RS 110,000,00 NEG.

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

Nova Brasília
www.cen�l..alimoveisjs.-e;om.bi..

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

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

"INVESTIMENTO CERTO E AQUI"
BR 280 km 69, esquina Edward Krisch, n'29 - Sala 01- Água Verde - Jaragua do SuVSC

ASFALTADA. LOTES C/324,QO M2. APARTIR
{)E: 8S 35.000,00 AVISTA OU" RS 5.000,00

*t�go��T���iíb�O�t����� ���$jlj

TERRENO PLANO E BONITO, OTIMO
PARA COMERCIO, LOCALIZADO NO
BAIRRO ESTRADA NOVA, CI 476 M2.

VALOR 6$ 90.000,00. COD. 01

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

,

Seu imóvel está aqui.

lbJ
HABITAT

.. ? ..

CRECI1583-.J �
°VENDE @ALUGA
"ADMINISTRA

www.imobiliariahabitat.com.br

3371.8009

o prazer esta em cada
detalhe qual é o

tamanho do seu

sonho?

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

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

churrasqueira, entrega a

partir de março de 2009
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Nc o N DOM

SEU SONHO DA CASA PRÓPRIA,
AGORA PODE VIRAR REALIDADE

Agende uma visita sem compromisso:
3370_5960 - Plantão 9909.7282

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

CREClfSC 9930"Financiamento sujeito a aprovação cadastral. 'Unidades limitadas.
"Imagens de cunho meramente ilustrativas.

o

Jardim
âasFlores

RESIDENCE

Confortáveis Residências com 2 e 3
Domitórios em Condomínio Fechado.
Sala, Garagem individual, Cozinha,

Área de Serviço, Banheiro e Interfone.

ÁREAS L�TEGRADAS
* Salão de Festas
* Play-Ground

* Churrasqueiras
* Guarita e Portão Eletrônico

KAZZA,

CONSTRUTORA & INCORPORADORA

Corretores de Imóveis
"3275-3934

I
Apto Czerniewicz - suite + 2 Q, sacada cl chunosq.] Apto no Czerniewicz - aprox. 115m2
demais dependências, i privativo - próx. ao Pama. Suíte + 2
Garagem, porcelanato e gesso. I quartos, sala cf 2 ambientes, sacada,
124m2 privativo. ! churrasqueira, BWC, cozinha, lavanderia,
Pode ser vendido mobiliado.

R$ 180.000,00. Liberodo pi financiamento.

Terreno com 750m2 - 15,00m X

50,00m. Baependi - a 1km do centro.
R$ 140.000,00 - Linda vista da cidade.

garagem.
R$ 150.000,00 - Aceita financiamento.

Terreno Água Verde - 450,00m2 - 15,00mx
30,00m - Rua Therezita Menegotti, Lote 11.
Linda vista da cidade. R$ 75.000,00

9148-2144

Terreno no Loteamento Beira Rio
Três Rios do Sul - 325.50m2
R$ 48.900.00

Casa em construção - Fase final
Czerniewicz - Rua Paraná - 194,80m2

.

Suite + 2 quartos, sala c/3 ambientes, cozinha, área de serviços,
garagem para 2 carros, BWC social, área de churrasqueira.
Acabamento em gesso, porcelanato, piso laminado, granito, vidro
temperado. Previsão para climatizadores do tipo "Split" e água quente.
R$ 320.000,00 - flNANCIÁVEL

Imóvel no bairro São Luis - R. João Franzner
3 aptos + 1 sala comercial. Aceita troca/proposta.

Terreno no Bairro Amizade
Lot. Grun Garten - 13,00mX32,50m =

422,50m2
R$ 70.000,00
Financiável.

Terreno na Rua Olívio Brignago - Vila Nova. 20,00m X 50,00m =

1.000,00m2 - R$ 350.000,00

2 Terrenos na Rua 1"""Fr,,,..·hir,(1 - Centro - Próx. Marechal Deodoro.
TotaI1.144,80m2. R$ ·hl\J.V\IV.\IV
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IMÓVEIS
COMPRA • VENDE • FINANCIA • LOTEIA • ADMINISTRA • ASSESSORIA EM PROJETOS E CONSTRUÇÕES

imobiliária

.com
QUATRO ANOS DE BONS NEGÓCIOS!

CONFIRA OUliROS IMÓVEIS EM NOSSO SITE!

ReI. 30.504 - Excelentes
terrenos bem próximos a

Malwee. Próximo a

supermercado, escolas,
creches, bancos, posto de
saude, igrejas. Acena-se
veiculo elou estuda-se
propostas e formas de
pagamento. Entrada +
Parcelamento direto com

proprietárlo. Mais informações
e fotos no site. Preços a partir
de R$ 35.000,00

8.et•..6l!,.OJB. - Schroeder - Terreno
totalmente plano e/8.250,OO m' - el
galpão pré moldado e/7S0,00m' -

mezanino e salão para deposito -

guarita e portão eletrônico - 07 salas
térreo e superior BWG social e
privativo - esquadrias de aluminio e

piso de concreto usinado pi alto
impacto e cerâmico de porcelanato e

acabamento de primeira com infra
estrura pi montar qualquer tipo de
fábrica cf entrada independente pi
carregar e descarregar mercadoria.
R$. 1.300.000,00.

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

(47) 3055-2400/8408-2400

ReI. 20.311 - Vieira -

EDIF. MONALISA -

Apto c/ suite c/
sacada - 2 dorrnít. -

sala estar/jantar -

sacada cl churrasq. -

cozinha - bwc social -

área de serviço -

garagem pnvativa.
Prédio cl playground -

área de festas cl
I ��������������",,_j churrasq. - internet.

�-"""""""'-".oi1.. R$150.000,00

Ret. 30.568 - Chico de Paula - Terreno
C/ 530,00m'. Pode ser financiado.

R$ 85.000,00

Ref. 30.594 - Barra do Rio Cerro -

Terreno c/11.000,00 m'. Próx.
Malwee. R$ 150.000,00

Ref. 30.538 - Rau - Terreno cl
5.871 ,26m' coml./residencial ao lado
da UNERJ - totalmente plano e si

nenhuma árvore - pronto pi construir -

2 frentes (RUA DA UNERJ E BR 280).
Totalmente legalizado. R$ 1.100.000,00

ReI. 10.606 - Tila Martins - Gasa de
alv. cl 2 dormito - 2 bwc social - copa

- cozinha - área de serviço -

garagem. R$ 80.000,00

Ref. 10.608 - Tifa Martins - Casa de
alv. prox. escola - supermercado -

farmácia - posto de combustivel.
R$ 77.000,00.

Hm. 20.438 - Vieiras - RESIDENCIAL
COSTA DO SOL - Apto c/2 dormito -

sala de estar/jantar - sacada cl
churrasqueira - cozinha - área de
serviço - bwc - garagem privativa.
Prédio c/ playground - salão de festas
- portão e porteiro eletrônico -

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

PARCELAMENTO DIRETO
CONSTRUTORA.

OPORTUNIDADE!!!

NA COMPRA OESTE IMÓVEL DESCONTO ESPECIAL

ReI. 15.131- Amizade - SOBRADO 100% NOVO SENDO
- PISO SUPERIOR: SUITE COM SACADA + 2

DORMITORIOS, BWC SOCIAL. PISO TERREO: SALA
ESTAR, SALA JANTAR, COZINHA, AREA DE SERViÇO,
LAVABO, AREA DE FESTAS COM CHURRASQUEIRA,
GARAGEM PRIVATIVA E TERRENO.LOCALIZACAO
PRIVILEGIADA. ESTUDA PROPOSTAS E FORMAS DE
PAGAMENTO PODE SER FINANCIADO E USAR O FGTS -

ASSESSORAMOS TODOS OS TRAMITES. VENHA
NEGOCIAR, ESTAREMOS AGUARDANDO SUA PROPOSTA!

Ref. 20.313 - Centro - Apto
duplex - alto padrão ell
suüe c/ closet - 2 dormit, -

bwc - sala TV/estar
cozinha/copa conjugada -

lavabo - lavanderia cf
sacada - sacada cl
churrasq. e blindex -

garagem p/2 carros. 2
portaria de segurança cl
interfone - piscina - salão de
festas - fitness. R$
370 OOO,ÓO

Ref. 30.540 - Pico de Jguá - Terreno cl
983.310,00 m' cl pastagem - 20.000
pés de eucalipto - 4 lagoas - água em

abundancia. R$ 1.200.000,00

Ref. 15.133 - Rau - Sobrado cl
244,36m' - Suite - 2 dorm - sala
estar/jantar - coz - área festas -

RS 375.000,00

Ref. 10.584 - Vila Lenzi - Casa de alv
c/ 152, 14m2 - 'sülte - 2 dormit. - sala
de estar - copa - cozinha - bwc -

área de serviço - garagem pi 2
carros. R$170.000,00

Ref. 10.622 - Rau - Casa de alv. pode
ser usada como sala comI. c; 3

dormrt. - 3 bwc - sala de TV - 2 salas
de estar - cozinha - copa - closet e

escmono. R$ 310.000,00

Ref: 10.593 - Nereu Ramos - Terreno
na principal rua de Nereu Ramos cl
500,00m' - edificado cl'caSá antiga

de 90,00 m2. R$ 96.000,00

Ref. 30.591 - Barra do Rio Cerro -

Terreno c/45.000.00m'. Próx.
Parque Malwee. R$ 280.00,00

Ref. 10.623 - Rau - Casa de alv. c/2
dorm it. - bwc - sala de TV - sala de

estar - cozinha -lavanderia e garagem.
R$ 144.000,00

Ref. 30.572 - Água Verde - Terreno
c/304,00m2. Próx. a Unerj.

R$ 60.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



COD 164 - Vila Nova - Apartamento novo

de luxo medindo 330,00m2, 1 suíte máster
(closet mobiliado e banheira de

'nícromassaçern), 2 quartos (um mobiliado),
cozinha 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.

IMÓVEIS-------------

3276·3231 I 9133·
Rua Angelo Schiochet, 280 sala 4

Jaraguá do Sul - se
falecom@trindadeimoveis.com

www.trindadeimove

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 Lenzi - Residência em

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

próximo a Weg I. Valor R$ 150.000,00.

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 Cerro - 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

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



IMÓVEIS

3275.3300 • 3055.3300
SPE ITO
iMÓVEIS - CREel: 4364

··lANTÃO DE VENDAS: E.SPEDITO: 8422.1815 • 89101400
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IMÓVEIS
.4

RICARDO IIALERIO�
w
III:
U R:João Marcatto nO 265 • Sala 05 Ed.Mônaco • Centro

ricardocimoveis@gmail.com I� 8808-5378
� 8837-8299D.

3(),55�01911Corretor de Imóveis
Cod123 - Terreno cf 420,00m', na Vila

Lenzi. R$90.000,00
Cod. 056 - Terreno cf 17.680m' no
centro de Guaramirim. Próx. ao trevo

principal. Consulte-nos.
Cod. 116 - Terreno cf 337,00m' em
Três Rios do Sul, R$34.000,00.

Cod121 -Terreno cf 5.000,00m' na
BR280 sentido Corupá. R$500.000,00

Cod119 - Casa de
alv. cf 2 quartos,
no Rau.
R$70.000,00.

Cod.144 - Apart.
com 1 suíte + 2

Apartamento com 1
suíte + 1 quarto, no
bairro Vila Nova. R$
120.000,00. Pode
ser financiado

Cod135 - Casa de alv. cf4 quartos,
bairro São Luis. Pode ser financ.

Valor R$170.000,00

\ Cod122 - Casa de
alv. com 2 quartos,
- próximo ao Portal

de Jaraguá ..

I R$120.000,00
Cod.138 - Casa de madeira com 4
quartos, no bairro Santo Antônio.

R$ 69.000,00
o - asa de alv. cf3 Quartos,
Tifa Martins. R$118.000,00

Acerta financiamento.

Cod.145 - Casa com 2 suítes + 3
quartos, no bairro Vila Lalau.

Pode ser financiada. R$ 260.000,00

rrltur d. imóveis www.schellercorretordeimoveis.com.br

AMIZADE·
•

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

Edifício Terra Brasilis
Aptos de 02 sendo 01 suíte.

R$ 135.000,00

Apartamentos NOVOS,
prontos para morar.

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

dormitórios.
A partir de RS 125�OOO,IOO.

.®f AMIZADE.
LOTEAMENTO
CHAMPS ELYSÉE -

Casa em

construção cf suíte
mais dois dorm. cf
sacada, bwc social,
sala, varanda,
cozinha, lavanderia,
área de festas,
garagem para dois
carros e despensa.
R$ 380.000,00.

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

AMIZADE·
LOTEAMENTO
ITACOLOMIII -

Lotes a partir de
R$ 75.600,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



------------IMÓVEIS

Ref: 1542 - Casa no Ana Paula
cf 3 qtos, 2 bwc, sala de estar e
jantar, cozinha, área de serviço,
depósito, 1 vaga de garagem.

RS 165.000,00

Ref: 1533 - Ilha da Figueira casa nova

no Lot. Malibu. 94m' com 1 suite, 2qtos.
sala de estar, cozinha, bwc social. área

de serviço. 1 vaga de garagem.
RS 126.000,00

Ref: 2318 - Resid. 8elel Baependi Apto
nO 408 (sol da manhá)com: 2
domnitórios, sala, sacada com

churrasqueira, cozinha, área de serviço,
bwc social, 1 vaga de estacionamento

coberto.R$ 90.000,00

www.atlantaimoveis.com
I

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

O CORREIO DO POVO !Tot
FIM-DE-SEMANA, 15/16 DE NOVEMBRO DE 2008 ...

VENDAS

Aptos com 01 suite,
02 dormitórios, sala
de jantar e estar,
cozinha, área de

serviço, bwc,
sacada com

churrasqueira e

garagem.
Acabamento em

gesso, massa
corrida e

preparação para ar

condicionado tipo
Splitt. Localização:
Rua: Paulo Shiochet
- Centro( ao lado do

Antigo Angeloni).

Ref: 1358 - Amizade Sobrado com 1
surre cf closet, 2 qtos, bwc social, sala de
estar e jantar, cozinha mobiliada, lavabo,
área de serviço, dispensa, área de festas,

2 vagas de garagem. Área 190m'R$
310.000,00

Ref: 23li -

Czerniewicz
Resid.
Copenhagem
apto NOVO, cf 2

.iqtos, bwc
,I social, sala de

.

estar e jantar,
. cozinha, sacada
cf
churrasqueira,
área de serviço,
1 vaga de

garagem.
R$ 129.000,00,
pode ser usado
FGTS e

Financiamenlo
bancário.

Ref 2313 -Ilha
da Figueira.
Resid. Claude
Monet - apto cf 1
suíte, 2 qtos,
sala de estar,
copa, cozo mob..
área de serviço,
sacada c! chur..
bwc social mob.,
1 vaga de gar.
RS 145.000,00,
pode ser usado
FGTS e

Financiamento
bancário.

LANÇAMENTO

[}kjidencia£�pen
Apartamentos: 1
suíte,2
dormitórios, sala
de estar/jantar,
bwc social,
cozinha, área de

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

Apartamentos
com Elevador
com2
dormitórios ou

1 Suíte + 1
dormitório,
bwc social,
sala de estar e

jantar com
sacada e

churrasqueira,
cozinha, área
de serviço, �

vaga de

garagem.
Apartir de R$
120.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



IMÓVEIS------------

Imobiliária CRECI: 2716J 3274-8844

V stSonhoI PLANTÃO
(47) 9929-8265
(47) 9973-3581Invista em Sonho!

www.sonhoinvest.com.b"1i Rua Prés. Epitácio Pessoa, 820 - Centro - Jaraguá do Sul- SC

seu

Cód. 150 - Centro - Excelente apartamento no Ed.
Jaraguá, 10 andar contendo: 01 suíte e 02 quartos
grandes, 02 banheiros 'sociais, sala bem espaçosa,
cozinha, área de serviço, 01 vaga de garagem,
dependência de empregada. Ainda contém uma
área externa, com uma parte coberta preparada

para festas. Sacada em volta de todo o

apartamento. Valor R$ 189.000,00. Aceita
financiamento bancário.

Cód. 103 - Barra do Rio Cerro - Lindo sobrado
com, 02 suítes, sendo uma cf closet, 02 qtos.,

sendo um cf sacada e um cf escritório, 02 bwc, 03
salas, cozinha mobiliada, dispensa, área de serv.,
área de festas cf churrasqueira, piscina, jardim de

inverno e garagem pf 03 carros. Valor R$
360.000,00. Aceita financiamento bancário.

CASAS

Cód. 116 -Jaraguá Esquerdo - Casa mista escriturada, com 03 qtos., 02
salas, cozinha, 01 bwc, área de serviço. Ótimo terreno cf 722,00m2.
Valor R$ 95.000,00.
Cód. 125 - Guaramirim (Avai) - Casa nova toda murada contendo 0;3
qtos., sala, cozinha, oi bwc, área de serv jardim e garagem pi 01 carró.
ValorR$135.000,00. Aceita financiamento bancário.
Cód. 146 - Três Rios do Sul- Casa de alvenaria com ótimo acabamento,
contendo 01 suite + 02 qtos., sala de estar e jantar, cozinha, 01 bwc, área
de serv are de festas, jardim e garagem para 01 carro. Valor: R$
159.000,00. Aceita financiamento bancário.
Cód. 149 ; Três Rios do Sul- Casa de alvenaria em fase de acabamento
interno, contendo 02 qtos,sala e cozinha conjugada, 01 bwc e área de
serviço, ValorR$120.000,00. Aceita financiamento bancário.
Cód. 130 - Rilieirão Cavalo - Casa de alvenaria contendo 04 qtos., sala,
cozinha, 01 bwc, área de serviço e varanda e garagem pi 01 carro. Valor
R$ 56.000,00.

TERRENOS

Cód. 145 - Jaraguá Esquerdo - Terreno plano, escriturado, com
403,00m2 (12 x 33,80), Localizado prox. ao Móveis Pradi. Valor R$
60.000,00.

.

Cód. 111 - Amizade - Terreno plano cl 357,50m2. Valor R$ 58.GOO,00.
Não aceita financiamento bancário.
Cód. 124 - Rau- Terreno plano cl 345,00m2, próx. a ponte em

construção. ValorR$ 75.000,00-.
Cód. 137 - Água Verde - Terreno em ótima localização, próx., a UNERJ.
ValorR$ 65,000 ,00. Aceita financiamento bancário.

Consulte-nos para informações sobre outros terrenos nos bairros Rau,
Amizade e Blumenau.

r e s t d e n cia l

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.

1

I
Apto.
npoo1

3 dormitórios
(1 suite)

I

Agende uma Visita
pelo fone 47 3275-1447

EXAGO
engenharia&construções

Construindo qualidade de vida

Visite nosso site:
�www.hexagonalengenharia.com.br

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



3417 _ GRANADA RESIDENCE

RUA 25 DE JULHO (em frente

Recreativa Duas Rodas)

APARTAMENTOS NOVOS

Aptos com suíte c/ sacada + 2

Quartos, sala em 2 ambientes, sacada

ampla cl churrasqueira.
bwC socIal,

cozinha. lavanderia. 2 vagas
de

garagem,
Prédio com salão de festas, es aptos,
terão espera para ar_condicionada Spirt

em todos os ambientes, medIdor de

água individual. Com elevador,

CondiçãO de pagamento: 50% do valor

de entrada e o saldo em 24 parcelas,
Possibilidade de comprar apto cl vaga

de garagem, a partir de R$ 165 mil,

A partir de R$ 175 mil.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



IMÓVEIS

Ivana £:apraro
Corretora de

Imóvei§

3370·1122 I 9117·1122
Rua Guilherme Dancker, 161 - Sala 05 - Centro
Esquina com a Rua Marina Frutuoso
CEP 89251-460 - Jaraguá do Sul - SC

www.ivanaimoveis.com.br

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

ivana@ivanaimoveis.com.br

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 talau
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
suíte, 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
,. 9904·2076.

orre 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
suíte + 2 qtos, bwc social, sala, cozinha,

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

cf churrasqueira - Terreno cf 336m2

.

Ref 06� - ERVINO
Terreno c/364m2
(120il! da Ilf��t,

Nem'
.

� �ilhoti'.Q;<W�� Creei 9414

COMPRA I VENDE I ALUGA
nemezioimoveis@pop.com.br

IMA .,,¥it
Schroeder: prox. Marisol3Q d+ dependências faltando acabamento.R$45mil
Schroeder:Lot. Garcia 2Q. d+ dep. De madeira R$45mil
Schroeder Braço do Sul: 2Q d+ dep. Falta cobertura + acabamento R$48mil
Schroeder Centro N: 2 Q. D+ dep. em Constr. entrega aprox. em 60dias
R$95mil
Schroeder Centro: 180m2 otima para ponto comercial R$167mil
Schroeder: 3Q. garagem para 2 Carros R$127Mil.

'hRRENO·····
Ultimas unidades lot. Santo Antônio 30mil ou 5 mil + Parcela.
Schoroeder Braço do Sul :450m2 R$20mil
Schroeder Centro: 560m2 esquina R$57mil
Schroeder Centro N:430m2 esquina R$56mil
Schroeder Centro N:540m2 45.900.

iHoTemos outros illlÓveis � Temos imóveis na região de Joinllille

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

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

Ref 072 - Rio Cerro

Terreno com 27.000m2

R$125.000,00

LIGUE E
ASSINE!!!

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

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

3372-1081

Área const: +/-260,00m' Terreno:
1.140,00m', 3 quart., 1 suite, 2
bwc, 1cozinha, 3 Salas, 1 51

jantar, 1 copa, 2 garag. R$ 750 mil
Ótimo Ponto Comercial

Cód.2010 - OFERTAApto
B.Camboriú - 1 quadra do mar,
Sl.festas/jogos ,2 Elev., Play
Ground, Cãm.Seg., Sauna

Úmida, Med.lnd.Água, Portão
Eletr., Vestiário, Valor: R$ 210 mil

Bairro Area/Terreno* Construção' Valor
1

Centro 300m' 350m' 450mil
Czemiewicz 600m' 300m' 400mil
Centro 410m2 350m' 420mil
SFSlllaguaçú 600m' 600m'3pav. 550mil
Águaverde 300m' 260m' 255 mil
Centro 530m' 1SOm' 500mil

Apartamentos 40cal
2002

.

SFS/Ubatuba 1 quadra do mar 70m'/Suite+ 2q 75 mil
2009 Centro Próx. StudioFM 200m'/Sulte+3q 250mil
2012 Entrega2009 Vila Lenzi Sulte+1q 110mll

��--�"1"':'-==--��-;2013 �nfrega2009 Centro Sulle+2q 21Omi!
2014 Ainizade PróxArsepum 63m'3q" 83mil

Área
Ilha da Figueira 544m' 60mil
Jaraguá Esquerdo 400m'

.

90mil
Centro(Próx Studio)390m' 550mil

Chácara'
Cód. 3035 - Jguá 84 - Terreno 4041 SFSlRibeira 172.000m' 180mil

+/-1.400 m2 escrit. c/ Galpão pré Cód.3036 - Praia de Itajuba 4004 BarradoRioCerro SO.OOOm' 180mil
construido em fase de _ 2 Terrenos +/_ 300 m2 4005 RioCerroll 25.000m' 2DO.mil

acabamento, próprio para oficina $
4006 Mass./RibGuslavo201.000ml 150mHcada, valor R 20 mil cada 4007 SáoBonifácio' 242.000m' '(GdeFpolis) 150mil_0_u_ln_d_ú5_tr_ia._v,_al_or_R_$_48_m_i_1-'----------1 4008 Mass./Rib.Wilde 60.000m' 150mil

PROJETOS E CONSTRUÇÕES LOCAÇAOTemos projetos com equipe de arquitetos e engenheiros, com grande
experiência no mercado de construções.'Deixe todas as preocupações e os
desgastes estressantes e emocionais de uma construção por nossa conta,
enquanto isso você. desfruta os sabores da vida até a entrega das chaves."

FINANCIAMOS PELO SISTEMA (SFH).

Casa
S007 Amizade Sulte+2q
5008 Barra Velha casa p/temporada
Apartamenlo

600,00
90.00diária

Sala comercial
7004 Nova Brasilia 100 m2
Galpão
8001 Centro (Sox) 250m2
8002 Nova Brasilia 150m2

800,00

1.000,00
. 800,00

PARÁ .vE'·NDERIc;:OMPRARIALUGAR OU ADMINISTRAR SEU IMÓVE�.

. >:,;CVISi:TE':_::-:._NOS�i.\� CQNSULTE,JIo!�i:� rr;,E,,!,S DISPONíVEI"S.
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IMÓVEIS
c:>
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g www.dejaimoveis.com.brldejaimoveis@netuno.com.br

RealizfllUlo_ �eu �ouko.
Fone/Fax 47. 3275-2990

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

Promoção desta semana

REF.144 - Vila Lenzi -

Terreno com 722 m2
constituído com 6 kitinetes
-todas locadas- e projeto
para construção de mais 5
kitinetes. R$ 150.000,00

REF.10 - Barra do Rio Cerro - Terreno com

499,50 m2 de esquina com asfalto. Valor
R$ 60.000,00 negociável

REF.130 - Amizade - Terreno 14x25
=350m2 em rua asfaltada. R$ 75.600,00

entrada + 24 arcelas carr.

r

INTERIMOVEIS
INTERMEDIÁRIA DE IMÓVEIS LTDA.

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

bwc social, sacada, churrasqueira e garagem.
Residencial Hilamar

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

próximo ao centro.

VENDE: VILA LENZI - Excelente terreno de esquina cf
área total de 2.429,00 m'. Ótima localização - Rua

Venâncio da Silva Porto esq. cf Rua Lourenço Kanzler.

Apartamento
contendo 2
dormitórios, •

sala, cozinha,
lavanderia,
banheiro e

garagem. Rua
Guilherme

Weege - Ed.
Honduras

REF. 36 - Vila Lenzi - Casa de ótimo

padrão de acabamento cf 1 suíte + 2
dormitórios, 2 salas, cozinha

mobiliada, 2 vagas de garagem,
piscina, área de festa. R$ 380.000,00
aceita troca por imóvel de menor valor.

REF. 34 - Três Rios do Sul - Sobrado
com 1 suíte + 3 quartos, sala, copa,
cozinha, garagem 2 carros, piscina:
R$ 180.000,00 aceita troca por 2

aptos. de menor valor

Terreno na BR-280 com

53.983,10m2 com 193 m de frente.
R$ 680.000,00 pode ser parcelado.

Locação
Edif. Guilherme - aptos. 2 quartos e

demais dependências - R$
550,00+cond.

Sala comercial 80 m2 prox.
malwee R$ 780,00

comercial no centro com 723 m2 em rua

astaâada. R$ 100.000,00

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: SÃO LUIS - Casa alvenaria, 04 dormitórios e demais
dependências. Área construída 275,00 m2, em terreno de
427,50m2.
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 dormit., sala, COZ., área serv.,
bwc. Ed. Miner (Calçadão). Aluguel: R$ 550,00
ALUGA - CENTRO - Apart. 02 dormit., sala, COZ., área serviço,
bwc, garagem. Ed. Mário Tavares - Aluguel: R$ 600,00
ALUGA - CENTRO - Apart. 02 dormitórios, sala, COZ., lavand.,
bwc. Av. Marechal Deodoro da Fonseca.
ALUGA - VILA LALAU - Apart. 03 dormit., sala, COZ., área
serviço, bwc, sacada e garagem. Ed. Vitória Régia. Aluguel: R$
600,00
ALUGA - CENTRO - Sala comercial cf área aprox. 70 m2. Rua
Reinoldo Rau, 86 - Ed. Mário Tavares (1° andar). Aluguel: R$
350,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



IMÓVEIS------------

Apartamento com 3 quartos com sacada na

suíte, sacada com churrasqueira e demais
dependências. CONSULTE-NOS.

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

Jaraguã do Sul / SC

REF054 - Champs
Elysses - Lotes a

partir de R$
" 92.650,00-
Loteamento nobre,
residencial,
consulte opções.

REF055 - Demathe - Lotes a partir de
.

R$ 42.000,00 - Loteamento Nobre,
residencial, Consulte opções.

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

Nobre, excelente localização, 100%
residencial. Consulte opções.

REF027 - Jaragua Esquerdo - terreno

cf 342m2 - R$ 80.000,00

REF047 - Água Verde_- Terreno plano
tudo murado cf 600m2. R$ REF024 - Vila Rau - Lote cf 35oom2

110.000,00. - Prõx. a UNERJ � R$ 350.000,00

"A ENGETEC APÓIA ESTE ROJ TO, COLABORE V C
A

SÉ " ti)
ADRA

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



IMÓVEIS

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

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

REF 279 - Vila Nova - Rua Frederico Curt
Alberto Vasel- Resd. Orion, apartamento com

dois quartos, sala, coz., lavanderia, sacada com

churrasqueira e garagem. R$ 550,00 condo -t-
R$ 80,00

, REF 288 • Centro
• Rua Tuffie
Mathud, ( Rua
lateral do Arthur
Muller) apto 02
dorm., sala,
coz.,bwc,
lavand.,

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

APARTAMENTOS

REF iS9-llha da Figueira - R Sta Julia n0181
- apto 02 dorm., sala de estar, owe, coz., e

lavanderia. Térreo. R$ 600,00 sem valor de
condominia

.

REF 279 - Vila Nova - Rua Frederico Curt
Alberto Vasel- Resd. Orion, apartamento com
dois quartos, sala, COZ., lavanderia, sacada
com churrasqueira e garagem. R$ 550,00
condo +1- R$ 80,00

REF 284 - Vila Nova - Rua José Marangoni -

Ed. Independência - 02 dorm, sala, coz, bwc,
lavand, sacada, garagem. R$ 550,00.
Condomínio de aprox. RS 70,00

REF 288 - Centro - Rua Tuffle Mafhud, 86
(Rua do Arthur Muller) apto 02 dorm, sala,
COZ, owe, lavand, garagem. R$ 520,00 Condo
+1-R$70,00

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

casa alv. 02 dorm, sala, Cal, bwc, lavand,
todamurada. R$ 560,00

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

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

REF 287 - Nova Brasília - Rua José
Menegotti. 180 (próx. Angeloni novo) casa
alv. 200m2, 03 dorm, sala, COZ, bwc, lavand,
garagem. R$i.400,00

SALA COMERCIAL

REF 173 - Centro - Rua prox, Praça Ângelo
Piazera, próx. Importway - sala cl 65,00m2•
R$1.500,00

REF 259 - Nova BhlSnia - João Planincheck - sala
comercial com 120 m2 , com lavanderia, 01 bwc,
sala, garagem porR$1.300,OO

REf 275 - Centro - Rua Waldomiro
Mazurechen mO 33, sala 06 consultório
odontológico completo, sala de espera,
escrtório, sala de estertlísação, sala
limpeza, consultório, 02 bwc., R$1.600,OO

REF 286 - Cernm- Tuffie Mafhud, 86, (Rua do
Arthur Muller) sala comercial sem acabamento
120m2 com 02 bwc. R$1.500,OO

REF 289 -Czemiewicz - �ua Rio de Janeiro, sala
comercial 120m2 com sobreloja, 02 bwc, 02
entradas com portão eletrônico. R$1.200,OO

GALPÃO

REF 161 - Guaramirim - próximo portal de
Jaraguá do Sul com 500m2• R$ 3.865,00
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* Casas Prontas
* lotes a venda em
diversos pontos da cidade.

* Loteamentos Próprios

IMÓVEIS
Financiamentos

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

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

VISITE NOSSO SITE

www.imobiliariaws.com.brRua: Norberto Silveira Junior 233 Centro Guaramirim SC

,>,

7 sm -_.� "",

terrenos com

360m2, ruas
pavimentadas,
local com
ampla infra
estrutura,
pronto para
construir.
R$ 35.000,00.

Ref 0099 Nova Esperança!
Guaramirim vende-se casa cl 2

quartos, sala, cozinha, bwc, lavanderia
e garagem. Casa toda murada C/

piscina, 1 Dam' de área construida e

terreno cl 400m'. R$130.000,00

Ref. 118 - Centro/ Guaramirim

Casa de alto padrão, com 03 quartos sendo 01 suíte
master, sala de estar e jantar, lavanderia, cozinha e

closet com móveis sob medida, área de festas;
dependência de empregada, garagem para 02 carros,

260 m2, ótima localização. R$ 280.000,00

Ref. 0005 Avai/Guaramirim vende-se
linda casa em alvenaria no bairro avai
com 1 suite, 2 Quartos, sala, cozinha, 3
banheiros, área de serviços, garagem,
área de festas e piscina. 270m' de área
construlda terreno com 360m'. otrno

acabamento.

Ref 0001 Amizade/Guaramirim
Casa mista com 2 quartos, sala,
cozinha, 1 banheiro e lavanderia.
casa com 75m' e terreno com

572m'. RS 65.000,00

t",·,·V····:;.."",i
Amizade/Guaramirim Residencial São
Luis, lotes cl ampla infra- estrutura,

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

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

financiável pela Caixa Economica Federal.

Ávai/Guaramirim
vende-se casa nova em

alvenaria, com 1 suite,
2 quartos. sala,
cozinha, 1 banheiro e

lavanderia. Área
construída 76m' e
terreno com 364m'.
R$: 115.000,00.
Financiàvel pela Caíxa
Economica Federal.

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

Casa cl 4 Quartos, 3 banheiros, sala,
cozinha, lavanderia e vaga de garagem.
Casa cl 150m' de area construida e

terreno c/483m'. GTIMA AREA
COMERCIAL. R$ 220.000,00

comercia/residencial com 2
apartamentos com 200m' cada e moveis
sob medida, contendo 1 suite, 2 Quartos,
saia, copa, cozinha. área de serviços,
garagem e área de festas com piscina
oümo acabamento. sala comercial com
400m2 e galpao com 150m'. área do

terreno 1.288,60m'

TERRENOS
• Ref. 0053 Vende-se chácara em

Guaramirim/Bruiderthal. cl 200.000m' de
area, com mata nativa, 2 lagoas, nascente
de agua, otimo para lazer, há 2.000 metros
da rodovia do arroz. RSI68.000.00.
• Ré! 0072 Avai/Guaramirim vende-se
terreno com 366m'. RS 42.500,00
• Terrenos com 360m2, ruas pavimentad�J
local com ampla infrHstrutura, pronto para
construirR$35.000,00
• Rei 0114 ÁvaVGuaraminm vende-se terreno
com 45001', 'Iegalizado para Financiamento
pela caixa economica federal. residencial
Kapanema. R$50.000,OO

Ref: 0108 Casa nova em alvenarIa, 'co
"_g�ag"êm cf chur. c_gsa cf 190

Ref 0111\Amizade/Guaramirim - Casa ern

éstat;Jantar, co�inlla, lawmderla, área d_o com

Proxlmaao1(lrum de Gu
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IMÓVEIS

RESPONDA RÁPIDO!

QUEM ENTREGOU MAIS UM EDIFíCIO COM 7 ANDARES
NO CENTRO DE JARAGUÁ DO SUL?

ROYAL PALACE CONDOMINIUM

SÓ PODIA SERA FUTURO! :

11° EDIFíCIO ENTREGUE

Nós agradecemos a todos os Condôminos, fornecedores e amigos, que
ajudaram na realização desta obra.

0'- •••••••• _ •••• o'· ••

Nós não agradecemos a todos àqueles que fizeram de tudo para
atrapalhar a obra, e também não agradecemos àqueles que roubaram o

fio do pára-raios e' os sacos de cimento. '

Não é Incorporação!Administração: Locações:

,

LE
3371-1500
Plantão

9975-1500
Construção pelo SISTEMA DE
CONDOMíNIO FECHADO A

PREÇO DE CUSTO Imobiliária
.

CRECI643-J 9973-5304Compra • Vende • Aluga • Administra
11 Edifícios entregues em 13 anos

:":\LI::D E�R:�"DE';ME'RCADIO']EM'�"ED'liPt@lOS 'COM'�.·7 AN:DARES'1,
__.

• •

r

� : _ �
� �

• I',
,

• � r
r
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CLASSIMAIS

Tin.

�Red..
�� OJ! IJMOj'l���

�1fIl"'�

(47) 3370-8097 I 9163-4439

VENDE-SE TERRENO
com 30.000m2, próximo a malwee. Rua
Hodwig Hanemann. R$ 200.000,00

VENDE-SE TERRENO
com 415m2, na Rua José Teodoro Ribeiro,

fundos. R$ 25.000,00

4LUGA-SE SALA COM�RCIAL
P!óx. Prefeitura de Jar�tlQâ do SUI.

ALUGA-SE apartamento no Rau.Rua Walter Marquardt, 2155 - Jaraguá do Sui - SC

REALIZE SEU SONHO DA CASA PRÓPRIA

!,:1EYER�=:=

VENDE, ALUGA, ADMINISTRA IMOVEIS
PARA LOCA ÃO E LOTEAMENTO PROPRIO.

--
Vende-se

2 forno turbo a lenha,
10 esteiras cada forno,

1 máquina de sorvete semi-nova,
2 sabores, sendo 1 misto.

Tr: 9181-7928

Seja um Técnico
em Enfermagem!

Matrículas abertas

Início das aulas: 02/02/2009

Informações: 3376-4296

Escola Técnica de Enfermagem Jaraguá
Rua Adélia Fischer,303 - Baependi

Jaraguá do Sul S.C

�PD,W'indows, Werd, Excel.
PowerPclnt. lntemet

Office Avançado AutoCAD
Wmd, Excel,poweJPcín!.,. LO e 3D

Editoração Gráfica SoHdWorks
Cere! Draw, Pr:C!oshop Sketchs, Feaw!'Es,

Assembles: Dra>,'4ings

KIDS
Computador, Cuidados,
Softwares. Internet

�",�"('7F:£"'i;tt,,,, t, }1iik1Jf� �"A" � p,,;. iYi-:;:''' V"

,

'Rua João Januárío Ayroso 1723 - Bairro Jaraguá Esquerdo
Próximo a rua de entrada do Estádío João Marcatto

Mais recursos.Melhores humanos.
JRABA�1I0 TEMPOAARIO � RECRUTAMENTO E SELEÇÃO. CONSULTORIA. ESTÁGI�S

a j

JARAIUÁ DO SUl
OPERACIONAL

AÇOUGUEIRO
Disponibilidade para atuar no segundo turno.
Irá atuar no corte e preparo de carnes.
ALMOXARIFE
Ensino Superior cursando ou completo.
Disponibilidade para viagens. Conhecimento na

função. Desejável vivência no segmento de

construçãocivil.
ALMOXARIFE
20 grau completo. Conhecimento na Função e

noções de informática.
AUXILIAR DE COZINHA
Desejável conhecimento. na função e 10 grau
completo ou cursando.
AUXILIAR DE ENTREGAS
Disponibilidade para atuar em horário comêrcial.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO
10 grau Completo.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO
Disponibilidade para atuar em Schroeder.
COSTUREIRA(O)
Disponibilidade para atuar no bairro Água Verde.
Conheaimento em máquinas reta, cobertura e

overlook.
COZINHEIRO(A)
Desejável conhecimento na .função e 10 grau
completo ou cursando.

ESTAMPADOR(A)
Noções na função. Disponibilidade para atuar no
bairro Vila Laíau, no 10 ou 2'turno
INSTALADOR(A) DEACESSÓRIOS
Conhecimento em Instalação de acessórios
automotivos.
FUNILEIRO(A)
Conhecimento na função segmento de latoaria.
FUNILEIRO(A)
Noções com Instalação de calhas.

Rua Henrique Piazera, 103 - Centro Tel. 3276-0700
Disponibilidade para atuarem Schroeder.
GARÇON/GARÇONETE
Disponibilidade para atuar em escalas.
LAVADOR(A) DEAUTOMÓVEIS
Desejável noções na função. Disponibilidade para
atuarem horário comercial.
MOTORISTA
Conhecimento na função. Necessário possuir
carteira de habilitação categoria "8".
MECÂNICO DE AUTOMÓVEIS
Conhecimento na função.
REPOSITOR (A) DE MERCADORIAS
Disponibilidade para atuarno segundo turno.
OPERADOR(A) DE CALDEIRA
Conhecimento na função e curso como

operador(a) de caldeíra. Disponibilidade para atuar
em Schroeder.
OPERADOR(A) DE RETILíNEA
Conhecimento na função no setor de tecelagem.
Disponibilidade para atua em 1 turno.
SERRALHEIRO (A) - SETOR METALÚRGICO
Disponibilidade para atuar em horário normal no
bairro Ilha da Figueira. Conhecimento com

metrologia e interpretação de desenho.
SOLOADOR (A)
Conhecimento em solda mig. Disponibilidade para
atuar na Barra Rio Cerro.
TORNEIRO(A) CNC
Conhecimento em tomo CNC: noções de leiIllra e

interpre1ação de desenhos mecânicos. Disponibilidade
para atuarno bairro Barrado RioCerro II.
TECELÃO
Desejável conhecimento na função.
TORNEIRO(A) MECÂNICO(A)
Conhecimento em torno mecânico.
VIGIA
Disponibilidade para atuar em escala. Nâo ê
necessário experiência na função.
ZELADOR(A)
Disponibilidade para atuar no primeiro turno ou

norarío normal.

ADMINISTRATIVAS
AUXILIAR ADMINISTRATlVO(A)
2' Grau Completo; ou estar cursando ensino
superior em Marketing ; Logística ou
Administração. Conhecimento em vendas internas;
preferencialmente em assistência técnica. Noções
de informática. Disponibilidade para atuar no bairro
São Luis.
AUXILIAR AOMINISTRATIVO(A)
2' grau Completo ou cursando ensino superior.
Conhecimento em informática. Desejável noções
no setor de imóvel.
EXECUTIVO(A) OEVENDAS
üesejáve: estar cursando Ensino Superior
conhecimento em venda de propaganda
publicidade.
FATURISTA
2' Grau Completo. Noções na caixa e faturamento
conhecimento de informática. Disponibilidade para
atuarem horário comercial.
GERENTE DELOJA
Ensino Médio Completo. Conhecimento na função
e liderança de equipes. Disponibilidade para
horário comercial.
LíDER DE EXPEDiÇÃO
Desejável estar cursando ensino Superior em

Loglstica. Vivência na função. Noções de gestão de
pessoas.
PROFESSOR(A) DEWEB DESIGNER
Conhecimento em Fireworks, flash, dreamweaver,
publicação FTP. Disponibilidade para atuar no

bairro Jaraguá Esquerdo.
PROGRAMADOR(A) E OPERADOR(A) CNC
Conhecimento em programação de torno CNC.
Desejável noções de operação do torno CNC.
Disponibilidade para atuar em Massaranduba.
RECEPCIONISTA
Ensino Médio Completo. Conhecimento em

informática. Desejável curso de secretariado.
RECEPCIONISTA BILINGUE
2' grau completo. Necessário conhecimento a

WW\I\(.grupometa.com
nivellnglês intermediário.
SECRETÁRIA
Desejável conhecimento em informatica.
Disponibilidade para atuarnos finais de semana.
SUPORTE TÉCNICO
Cursando Ensino Superior. Noções na função.
Desejável vivência com elaboração de manuais;
treinamento.
VENDEDOR (A) EXTERNO(A)
Conhecimento em 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.
TÉCNICAS

ARTE-FINALISTA
.

Conhecimento em Corel Draw; Photoshop e

edição de imagens. Desejável noções de Flash.
FERRAMENTEIRO(A)
Conhecimento em torno, fresa, setor de
ferramentaria. Disponibilidade para atuar em 2
turno no Bairro Rio Cerro II.

FRESADOR(A) CNC
Conhecimento em fresa CNG: noções de leitura e

interpretaçáo de desenhos mecânicos.
Disponibilidade para atuar no bairro Barra do Rio
Cerro II.
LiDER DE SETOR
2' Grau Completo. Conhecimento em pintura
eletrostática (a pó). Disponibilidade para atuar no
l' turno no bairro Barra do Rio Cerro ou Ilha da

Figueira.
MECÂNICO(A) DE MANUTENÇÃO
/ELETROMECÂNICO (A)
Conhecimento na área mecãnica ou elétrica;
pneumática; hidráulica e solda. Disponibilidade
para atuar em Schroeder.
MECÂNICO(A) DETEAR
Curso de Téc. em Eletromecãnica em andamento
ou completo. Conhecimento na manutenção áe

teares.
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO
Curso Tticnico(A) em Segurança do trabalho
Completo. Noções da função. Disponibilidade
para atuarno bairro Ilha da Figueira

ESPECIALISTAS
ANALISTA DE ESCRITA FISCAL
Desejável estar cursando Ensino Superior.
Conhecimento na função. üesejave:
conhecimento no sistema Questor.
COMPRADOR(A)
Desejável Ensino Superior Cursando em Logistica;
Marketing; Administraçâo. 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.
PROGRAMADOR DE DELPHI
Desejável estar cursando ensino Superior.
Conhecimento em desenvolvimento de sistema
em Delphi.

SUARAMIRIM
OPERACIONAL

AUXILIAR DE PRODUÇÃO
1 ' grau cursando ou completo.

COSTUREIRA(O)
l' grau cursando ou completo. Disponibilidade
para primeiro ou segundo turno.
ESTAMPADOR (A)
Conhecimento com estampa mansal
MECÂNICO(A) MONTADOR(A)
Conhecimento da Função. Disponibilidade para
atuar em Guaramirim.
OPERADOR (A) DE MÁQUINAS
2' grau cursando ou completo. Desejável
conhecimento na função.

ADMINISTRATIVA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO(A)
2° Grau Completo. Noções de orçamentos.
Conhecimento Excel. Disponibilidade para
atuar no Bairro Caixa d' Água em Guaramirim.
RECEPCIONISTA
Cursando 3" ano Ensino Mêdio ou l' semestre
Graduação em Administração. Desejável
noções na função. Disponibilidade para atuar
em Guaramirim.
VENDEDOR (A) INTERNO(A)
Conhecimento em vendas internas; noções de
informática. Disponibilidade para atuar rem

horário comercial.
ESPECIALISTAS

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

estamparia automatizada e liderança de
equipes.
FARMACÊUTICO(A)
Ensino Superior completo ou cursando o último
semestre. Desejável noções com atendimento.
assistência farmacêutica e laboratório de
manipulação.

TÉCNICAS
MECÃNICO (A) DE MANUTENÇÃO
2' Grau Completo necessaria curso técnico na

area. Con.hecimento em manutenção
eletromecânica e instalação predial como

eletricista industrial. Disponibilidade para atuar
nos seguintes horários: l' turno, 2° turno e 3'
turno.
MECÂNICO (A) MONTADOR(A)
C�nhecimento na função.
TECNICO EM QUALIDADE
Conhecimento na função. Curso Técnico em

Qualidade ou ensino superior em andamento.
Desejáve! noções na linha de produçâo EPS.
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unda a sexta-feira das 8:00 as 11 :30 e das 13:30 as 17:30
Horário de atendimento: de seg

.

.

VAGAS URGENTESm VAGAS PARA JARAGUÁ no SUL

Rua Victor Gaulke, nO 70, bairro Czerniewicz, próximo à SCAR e Hospital Jaraguá.

(47) 3371-8075
www.back.com.br

selecao.jaraguadosul@back.com.br .

GERENTE DE PRODUÇÃO- Ensino superior em andamento. Experiência em coordenação de equipes.
Sermotorista habilitado categoria AB.

AGENTE DE LOCAÇÃO - Ensino médio completo. Vivência com atendimento direto ao público. Ser
motorista habilitado com categoria B (mínimo). Para atuar em horário comercial (de segunda a

sábado).

ALMOXARIFE - Ensino médio completo. Paraáreametal-mecânica.

AUXILIAR DE INSTALAÇÃO DE SOM AUTOMOTIVO - Ensino médio completo. Desejável
conhecimento na função.

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

COORDENADOR DE EQUIPES- Ensino superior cursando. Desejável experiência em coordenação de
equipes. Sermotorista habilitado categoria AB.

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

MATRíCULAS ABERTAS:
FAÇA A SUA ESCOlHAI

E AUMENTE A SUA RENDA!

ESCOLA DE CABELEIREIRO ClEM SAHB -

JARAGUÁ 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 - se

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

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.

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.

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

PROJETISTA MECÂNICO - Ensino médio completo, curso técnico na área de projetos mecânicos ou

cursando, conhecimento com o programa Solidworks. DUAS VAGAS.

REPOSITOR - URGENTE - TRÊS VAGAS - Ensino médio completo. Para limpeza, abastecimento e

organização de gôndolas.

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

PREPARE-SE PARA AS VENDAS
DESTE FINAL DE ANO!

,

TECNICAS DE VENDAS
'"

17 a 21 de Novembro de 2008
19h às 22h - 2a a 6a feira 15 horas de curso

Orientador: JORGE CHIODINI
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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 Bario do Rio Braii1co, 1000 .. do Su
(na rua do Supermercado Angeloni ao lade. da Help Informática)

Os

1()X.

1----���t\Í;;:_----;.--",aiO,. e��;�--""-�iz:za"iaI �'\ .

�",,_ .

;;.� ,;�=1�� ���. do plaDa/to Dorte
� � ago,.a também

em .Iaragutí do Sul

Buffet Livre R$ 8.00
Buffet Kilo R$ 16.00
Rodízio R$ 15,00
Pizzas, Massas e Carnes

DISQUE ENTREGA

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)

l.,ftf;lltl()S ,'f)Of)S I)I�
)JJ..tlYS'I'll'l'lf)N :J

iii.
t!ifiii

RUA BERTHAWEEGE
N° 525 SALA 01,

AO LADO DO POSTO CIDADE
DA BARRA EM FRENTE A ENTRADA

.. � I PARA O PARQUE MALWEE.

... Ff.NE: 3376.2206
e-mail: planetagame@hotmail.com
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CONHECENDO A AMICÃO
Nas últimas reportagens vocês conheceram a Recepção, Sala de
Espera, Sala de Exames, Eletrocardiograma, Curativos e Farmácia,

Sala de Atendimento, Sala de Raio - X e Banho e tosa. Hoje
conhecerão o Centro ..Cirúrgico e UTI Neo"NataL Na próxima edição

conhecerão a área externa, internação e escritório.

Centro Cirúrgico - Equipado com

Anestesia Inalatória, Monitor
Cardíaco, Oxlrnetria (monitora
saturações de oxigênio e gás

carbonico por sensor

infravermelho), Bisturi Elétrico,
Sugador, dentre outros.

Oferecendo à você tranqüilidade
em qualquer procedimento
cirúrgico, desde castrações à

complexas cirurgias ortopédicas, e
ao seu animal a segurança de estar

-

em um centro bem equipado, com
profissional capacitado.

UTI - Neo Natal Aqui após a

cesariana, ou a o assistido, os
filhotes contam com a segurança e

o conforto da Incubadora, que os

manterão aquecidos e protegidos.

AMICÃO
CLINICA VETERINARIA

Pet Shop e Consultório
Veterinário

Sob Nova Direção
9973-9399 I 3371-002&

Pet Shop e Canil

baby <I�JJy
• Adestramento de cães
• Aluguel de cães pi guarda __.....
• Banho e Tosa com táxi do �
• Creche para cães
• Compra e Venda de filhot
• Hospedagem

R. Bernardo Dornbusch, 2181 - Vila
Lalau - Jaraguá do Sul - SC

Fone 3372-2614 * Emergência 24
Horas pelo Celular 9117-4533

CliNICA VETErilNARIA

3372-2614
Rua Bernardo Dornbusch, 2181 - Vila Lalau

I
I

t 9123-0657
Iwww.fotolog.terra.com.brfajapra

" Obediência
" Guª""a
"KNPV
" Antj·seqúestro,
" Escolta de Exec._t;ivos
" Adest;ramento a domicílio

Doa-se um

filhote de poodle.
Fone: 3376-4636
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IMÓVEIS

REF045 - Barra do Rio Cerro - Casa cf 3
qtos, 2 bwcs, 2 sala, coz. mob., despensa,

área de festa cf fogão à lenha, amplas
varandas, árvores frutiferas. R$

240.000,00 Acerta troca por Casa ou Apto.

REF046 - Vila Rau - Casa cf suíte + 2
quartos, bwc, sala, cozinha, área de

serviço, garagem pf 2 carros.

R$ 170.000,00 Aceita financiamento.

REF062 - Czerniewicz - 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 c/95m2 sendo 2

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

eletrônico. R$ 90.000,00

REF065 -Ilha da Figueira - Casa alv.cf 3
quartos, bwc, sala, cozinha, área de
serviço, garagem, toda murada.

R$ 110.000,00

REF068 - Amizade - Geminados cf suíte + 2 quartos, sala 2 ambientes,
área de festa cf churrasqueira, garagem. ÓTIMO PADRÃO DE

ACABAMENTO. CONSULTE-NOS

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

ambientes, copa/cozinha, área de
serviço. R$ 250.000,00

Grlin

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

r

s, 2 qtos,
lav., gar. Area Superior cf 3 qtos, bwc,
saía, cozinha, área de serviço, sacada.
Area total de constr. - 260m2. R$
180.000,00.

REF932 - Centro - Casa alv. cf
4 quartos, 3 bwcs, 2 salas,

área de serviço, chur,.Lote cf
743,2m2. R$ 250.000,00

C11EC11.115.J
REF945 - Rio Branco - Lote
com 570,75m2 com casa de
madeira com 2 qtos, bwc, sala,
cozinha, despensa, garagem.
R$ 38.000,00
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VENDE-SE LOTES NOS BAIRROS:
Amizade, Barra, Vila Rau,

e Guaramirim.

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

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

IMÓVEIS-----------�
FINANCIAMENTOS

CA"A
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Facilitamos seu crédito junto a

CAIXA. Regularizamos seu

imóvel para financiamento.

3370-6480 I 9609-0736
imoveis@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. 0175 - Apartamento
Centro cf 1 suite + 2 quartos,
2 vagas na garagem, chur.,

etc ... R$ 170.000,00
(Negocia-se por casa)

Cód.0174 - Casa de Alv.
Jaraguá Esquerdo cf 5

dormitórios, 2 bwc, cozinha,
2 salas.etc.. R$ 145.000,00

Cód.0176 - Casa Alv. Figueira
cf 2 dormitórios, garagem cf
churrasqueira, 2 bwc, etc ...

R$ 170.000,00

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

, ,

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
'falecoln@ajelilnoveis.coln<'

Consulte nosso site:

www.ajelimoveis.com
IIUm lugar certo para
um bom negócio"

�:=:=:=:=:�==:_:_:�:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:.

ltajuba(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

Vila N.ova - Terreno c.om residência
contendo 2 Dorm, SI Estar, Cozi,
BWe. R$ 89.000,00 - Ref. R82.1

Ribeirão Cavalo - 450m2. Lindo

Terreno, pronto para construção.
Por... R$ 26.000,00-Ref. T1 05.1
Guaramirim - 360m2• Por...

35.000,00 - Ref. T132.1

Amizade - 400m2. Por...

49.000,00 - Ref.T98.1

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
pofesportlva, Quadra do Mar. De R$
560.000,00 Por... R$ 540.000,00-

Ref.A41.1

Barra do Rio Cerro

(58.51 m2) 2 Dorm, SI
Estar e Jantar, Sacada,
Cozi. e Lavand. cf
móveis planejados,
BWC cf blindex, Gar.
R$ 100.000,00
negociáveis - Ref.
A115.1 (VENDE-SE OU
ALUGA-SE)

João Pessoa
Resid. Geminada

Nova(75m2) 2
Dorm, SI Estar,
Cozi, Bwe, Lavand,
Gar. Entrega em

Junho de 2009
R$ 108.000,00
Ref. R3.8

Amizade - Nova
Resid. (135m2) 3
Dorm(1 sui.), Bwe soc,
SI Estar e Jantar, Cozi,
Lavand, Gar. cf 2
vagas, Churrs. R$
225.000,OO(Aceita
apto de maior valor no

centro) • Ref. R3.1

Ótima OPORTUNIDADEI Residencial Paradise
no Vila Nova: Apartamentos com Excelente

Acabamento, c/2 ou 3 Dorm. Boa Localização,
Sacada com Churrasqueira, Gar A partir de R$
109.000,00 (condlções:40% en!. + saldo em

até 50X direto com a construtora)..
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Yachiyo 91 02�2039
Ivo 9948-0221
Tyago 9t01�8a02
Luiz 9101-6001

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

porteiro eletrônico, Apartamentos Sala cf 2 ambientes, cozinha
integrada, sacada cf churrasqueira, 2 quartos(com ou sem suite),

lavanderia, bwc social A partir R$1 05,000,00

• Residencial
Champagnat Cód,
00017,020
Residencial com Hall
social decorado,
Elevador, Área de lazer,
play ground, salão de
festas, central de gás,
água quente, previsão
para split Aparts com
salas integradas com 2
ambientes, 3 quartos (
1s + 2q), cozinha e
lavanderia, AU: 120 m2
AT: 170 m2

Residencial Athenas
00017,018 Apto duplex

• cobertura com 3 quartos
__ sendo 2 suítes, uma

com closet e banheira, 3

1 saías (iantar, estar e
home theather), sacada

, com churrasqueira, área
de festas privativa c/
churrasqueira, todo
trabalhado em gesso e

luzes embutidas,

Residencial
Ana lucia
Cod, 00125.001
Apartamentos com 2 ou 3
quartos (sendo 1 suite),
captaçáo aquas chuva,
area de festas, play
ground, portao e porteiro
eletrônicos, vaga de
garagem, biciclbiário,
central de gás, porrana.

Case com: Sune master
com closet, 2 quartos,
WC, cozinha. área de

serviço, area de testa,
sala de estar/iantar
conjúgada com
sacada. garagem para
2 vagas. escritório no

mezanino, assoalho
madeira marnm,
jardim de inverno na

sala, textura pé
direito inclinado com

laje, acabamento em

gesso,

Germinado Amizade
cod:00078.001 R$160,000,00
Sobrado germinado, moderno e

confortavel, 1 suíte + 2 qtos, sala
c/2 ambientes, área de lazer cf
churrasqueira, garagem pi 2

carros.

Alessio Berri Cód, 00063,001
- Suite cf closet + 2 qtos cf
sacada, Sala c/2 ambientes,
Cozinha, área de serviço, Área

de festas externa cf
churrasqueira + duas vagas de

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

Res, Clarice Kock Cód, 00106,001
! Suite cf closet + 2 Quartos, bWG social.

lavaho. area de serviço, sala de jantar e estar,
COZINHA MOBILIADA, sacada ci

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

Casa Vila Nova cod:00088.061
R$ 225,000,00 c/383m2, 2 saías,

cozinha, 1 suíte e dois quartos, possui
sóton e subsolo, terreno cf 420m2,

aceita troca
Aluguel !lesidencial Dom Pedro- 75m2

Apto com suite + 2 quartos

Casa Ilha da Figueira cod:OOll 0.001
Terreno com 380m2 R$ 120,000,00

1 suite, 1 qto, sala de estar, coa/coca,
owe social cf banheira, Iav lavabo,

varanda c/ cnur + - '130m2.

Galpão Comercial 00131,001 Gaipão
em alv. + casa Área Útil: 465m2 Área

total: 2,150m2
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imóveisplaneta!
a::

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

FONE: 3275-0100
Rua Barão do Rio Branco, 557 - Centro
CEP 89251-400 - Jaraguá do Sul! SC
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- Céd. 28 - Casa Centro -

Dependências: 01 qto, 04
suítes, 07 bwc, cozinha
mobiliada, escritório, lavabo,
área de serviço, dependência de
empregada, sala íntima, área de
festas cf churrasqueira, 04
vagas de garagem, piscina,

PROMOÇÃO
.,,_�__"·l" DE R$ 580.000,00
.-!!lIiI'!$I!:f POR R$ 550.000,00.

- CÓd, 165 - Apto Nova Brasília, cf 03
quartos, 02 banheiros, cozinha mobiliada,
sala de estar e jantar lavanderia, sacada
ampla, 01 vaga de garagem, 20 andar.

• C6d. 202 - Ed. Novo
Horizonte·
exclusivamente
residencial, de
apartamentos cl suite
mais dois dormitórios,
sacada ci 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 +

R$ 29.000,00 + R$ 990,00
- Cód. 190 - Condomínio Fechado

Moradas da Villa, Sobrados, 03 quartos,
02 banheiros, Murado, Portão eletrônico,
Acesso de pedestre, Área festas. Entrega

em fevf09.

CRISTINA - Infra estrutura completa,
asfalto, fiação subterrânea, circuito interno

de monitoramento, portaria, ótima
localização. ÚLTIMAS UNIDADES.

- Côd. 175 - Ed. Maguilú - Centro, apto
possui 02 qtos, 01 banheiro,cozinha

mobiliada, sala em dois ambientes, área
de serviço.Garagem coberta, salão de

festas e ampla área do pátio.

- Côd. 50 - Ed. Terra Brasilis - apto com
suite mais 1 dorm., ampla sala, coz., bwc
social, dep. de empregada, 1 vaga de

garagem.

- Cód. 179 - Casa no Centro, 04 quartos,
02 salas e demais dependências. Especial

para uso comercial.

Ed. San
Gabriel
Centro.
Apto 1 qto,
sala,
sacada,
cozinha,
bwc,1
vaga de- Côd. 203 - Casa no Jaraguá Esquerdo,

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

LOTEAMENTO FIRENZE
Rua Cabo João Alves, lote 108 - Casa
sala, 02qtos, cozinha, garàgem e quintal.

• MARCAno CENTER - um centro que proporciona as

melhores negociaçôes em um ambiente modemo e

requintado, oferece 32 espaços nobres, direcionados a
escritórios, consultórios, lojas, conveniências e outros.

- Excelente sala comercial! Barra do Rio
.

Cerro, cf 289m2!
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Ref 2018 - Residencial Vicenzi - Vila
Nova - RS 79,900.00 - 02 dorm.,
sala estar I jantar, bwc, cozinha,

sacada C/ chur, lavanderia, garagem.
Entrada + Parco em 50 x . Entrega:

Janeiro / 2010

2053 - Apartamento - Barra do Rio
Cerro - 77 m' - RS 140,000.00 - 01
suite, 02 qtos, sala, cozinha, bwc,
garagem, sacada cl churrasqueira,

Ref 2001 - Res. Gran Ramá Centro -

Tipo 01 : 02 qtos, sala estar! jantar,
bwc, sacada C/ chur., Gozinha, área de

serviço, garagem.
TipO 02, 03 e 04: suite + 02 qtos, sala
estarI jantar, co�nha, área de serviço,
sac. C/ churras, bwc, gar, A partir R$
104,500.00 - Entrada + Pare, em até 50

X. Entrega: Janeiro! 2010.

iê
2051 - Apartamento - Vila NOV;- �O
m' - RS 135,000.00 - 03 qtos, sala,
cozinha, bwc, garagem, sacada, area

.

de serviço.

�-

, � .. � --

,
. -

'OJ" _"" �
< '.

1109 - Casa - Barra do Rio
Molha -150 m2 - R$

230,000.00 - 05 qtos, 02 salas,
cozinha, bwc, garagem. + 01
construção com 02 aluguéis.

1092 - Casa - Barra do Rio
Cerro - 80 m2 - R$ 90,000.00 -

02 qtos, sala, cozinha, bwc,
garagem, área de serviço.

1101 - Casa - Vila Nova - 270.00
m2 - 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 suíte,

bwc, edicula, despensa,
garagem para 02 carros.

1114 - Casa - Água Verde - 80
m2 - R$ 85,000.00 - 03 qtos,
sala, cozinha, área de serviço,
varanda, garagem, despensa.

1094 - Casa - Três Rios do Sul -

136.30 m2 - R$ 210,000.00 -

01 suite, 02 qtos, bwc, cozinha
mobiliada, copa, sala, área de
serviço, garagem para 02

carros.

1120 - Casa - Jaraguá 99 - 70
m2 - R$ 80,000,00 - 03 qtos,
sala, copa, cozinha, bwc, area
de serviço, garagem. Toda

murada. Pode ser financiada,

1119 - Casa - Vila Lenzi
Terreno área total de 1,005,00 -

R$ 280,000,00 - 02 casas, 01
meia água, 01 galpão,

• Compra • Yen e· Administra •

Tel: 3055 O 70
@ Anderson 9651-9028 I Deleon 8405-6125 I IIson 9142-4641 I eli 9905 0699
5 End: Rua Reinoldo Rau, 276 - Centro, Jaraguá do Sul

2058 - Ed Santa Catarina - Vila
Nova - RS 175,000.00-

Apartamento no 2° andar - nO 204 -

Com 01 suíte cf sacada, 02 qtos,
bwc social, cozinha, área de

serviço, sala de estar e jantar, ampla
sacada cf churrasqueira, garagem.

2054 - Apartamento - Nova Brasilia -

70 m' - RS 120,000.00 - 03 qtos.
sala, cozinha, bwc, garagem, área de

serviço,

1098 - Casa - Vila Nova -

400m2 - R$ 120,000.00 - 03
qtos, sala, cozinha, área de

serviço, bwc, garagem,

1108 - Casa - Centro - R$
270,000.00 - 02 casas -1°:
cozinha, sala, 02 qtos, bwc,
área de serviço, garagem. 2°:
03 qtos, cozinha, sala, bwc,

área de serviço,

1086 - Casa - Jaraguá
Esquerdo -110 m2 - R$

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

serviço, garagem.

oi.:

.�'j� _.n::

�.... __, ���_�;i"-=s.'
1099 - Casa - Nova Brasilia -

260.00 m2 - R$170,000,00-
Parte infenor: sala, cozinha, copa,
qto, bwc. Parte supenor: 01 suãe,
02 qtos, sala, bwc, garagem pi 02

carros, Edicula, terraço,

2049 - Apartamento - Czemiewicz -

60 m' - R$ 110,000,00 - 01 qto,
sala, mini cozinha, lavabo, banheira
hidro, sauna seca, úmida, piscina,

sala ginástica.

2017 - Residencial Juliana -

Czerniewicz - RS 145,000.00 - 01
suite, 02 qtos, bwc, sala de

estar/jantar, cozinha mobiliada, área
de serviço, sacada cf churrasqueira,

garagem.

2062 - Apartamento - Baependi -

100 m' - RS 110,000.00 - 01 sune,
02 qtos, sala, copa, cozinha, área de

serviço, garagem,

2046 - Apartamento - Centro -

107,48 m' - RS 290,000.00 - 01
suite, 02 qtos, sala TV, sala de jantar,
cozinha, área de serviço, 02 vagas

de garagem.

Ref 2055 - Apartamento - Piçarras -

200 m' - RS 340,000.00 -

,

Cobertura dup. - Parte inferior: sala
de estar I jantar c/ sacada, cozinha,
área dê serv., 3 dormitórios - sendo
1 suíte. Parte superior:l suâe, salão
coberto cl chur., área desc, com

vista pi o mar.

2056 - Prédio - Barra do Rio Cerro -

600 m' - R$ 600,000,00 - prédio
com la quitinetes, com garagem

individual.

2064 - Residencial Paradise - Vila
Nova - Apartamentos planos e

duplex, Opções com: 03
dormitórios, ou suíte + 02
dormitórios ou suíte + 01

dormitório, Apartir de 103,550.00,

2059 - Germinado - Amizade - 140
m' - RS 170,000.00 - 01 surte, 02
qtos, sala, copa, cozinha, área de

serviço, sacada, churrasqueira,
garagem,

1116 : Casa - Santo Antonio -

70 m' - R$ 62,000.00 - 03
qtos, sala, cozinha, garagem,

Terreno murado,

1093 - Casa - Vila Lenzi -

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

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

1112- asa-Jaraguá -180
m2 - R$ 250,000,00 - 01 suíte,
02 qtos, sala, cozinha, copa,
área de serviço, bwc, área de
festas, 02 vagas de garagem,

jardim, lavabo.

1105 - Casa - Jaraguá Esquerdo
- 170 m2 - R$ 225,000,00 - 03
qtos, sala, cozinha, área de
'serviço, bwc, despensa,

garagem pi 02 carros cl chur. +
edicula cl 04 peças.

1096 - Casa - Vieiras -124,00
m2 - R$ 140,000,00 - 04 qtos,
sala, copa, cozinha, area de

serviço, churrasqueira,
garagem.

.

,

1090 - Casa - Jaragua Esquerdo -

160 m' - R$ 240,000,00 - casa em

construção - 01 suite, 02 qtos, sala,
copa, cozinha, bwc, lavabo, área de

festas, 02 vagas de garagem.

._.;;..;==-::.::: �,�'
-�"'!'):�'Ref 1 079 - Casa - Ilha da Figueira

".. "

- 182 m2 - R$ 240,000.00 - 03
qtos, 02 bwc, sala, cozinha,
escritório, garagem para 03

carros, piscina, chur. Aceita apto
de menor valor no negócio.

1113 - Casa - Barra do Rio
Cerro - 200 m2 - R$

250,000,00 - 01 suae, 02 qtos,
02 bwc, sala, copa, cozinha,
área de festas, 02 vagas de

garagem,

11 04 - Casa - Água Verde -

73,29 m2 - R$190,000,00 - 01
qto, sala, cozinha

churrasqueira, área de serviço.
Com planta aprovada .para
edificação de mais 116 m2•

7005 - Sítio - Corupá -

40, 181.00m2 - R$ 220,000,00-
Contendo casa com aprox. 200
m2, 03 quartos, sala, cozinha,
bwc, área de serviço, área de

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

'3-.
� ,.,�

7007 - Chácara - Ribeirão
Grande - 40,000,00 m2 - R$
65,000,00 - área para fins de
sitio, chácara, sem benfeitorias,

com terra planagem para
edificações,

Ref 7003 - Sitio - Rio Cerro II -

29,400.00m2 - R$ 160,000.06
- Contendo 01 casa c/90m2,
01 suãe, 01 quarto, bwc,
cozinha, varanda, área de

servíç�, garagem, 03lagoas,

- Ref 6028 - Água Verde - 756
m'- R$ 90,000,00.
- Ref 6030 -Ilha da Rgueira - Rua
Rinaldo Bago - 1,161m2 - R$
400,000.00 - Área Comercial.

Excelenteoportunidade!
- Ref 6046 - Barra do Rio Cerro
- 405m' - RS 250,000,00,
- Ref 6048 - Ilha da Rgueira -

22,774.38m2 - R$ 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' - RS 46,000.00 -

333,48 m'- RS 55,000,00
6054 - Terreno - Czerniewicz-
1 ,037.40m2 - R$ 330,000.00
6057 - Terreno -Ilha da Rgueira _

-618,87m' - R$ 98,000.00
6058 - Terreno - Jaraguii 99 -

402.75m' - R$ 50,000.00
6062 - Nereu Ramos - 337.50m2
- BS 40,000.00 - Terreno -

Loteamento Residencial
Dernaíhe.
6061 - Schroeder - 892.00 m'
- R$ 149,000,00 - Terreno
central, topografia plana,
frente para rua principal.
6060 - Centro - 2,355.63 m'
RS 850,000.00 - Terreno ns

área central.
6063 - Ilha da Figueira -

4,820.70m2-R$290,000,OO
Terreno localizado na principal
- 50metros do Salão Vitória,
6059 - Guaramirim - Amizade
-460.00m'- R$35,000.00,

Terreno localizado na principal
- 50 metros do Salão Vitória.
6067 - Rio Cerro - 20,000,00m'
- R$1.200,000.00
6071 - Terreno - Jaraguá 99 -

325.00m' - R$ 45,000,00
6070 - Terreno - Vila Lenzi -

312,00 m' - R$ 69,000,00
6072 - Terreno - Nereu Ramos
-1,900.00m' - 265,000.00

Ref 6029 - Terreno -

Jaraguá Esquerdo -

31 ,000m2 - área nobre para
condominia fechado, centro

esportivo,
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Plantão de ,Vendas
9988-1520
9934-0371
9934-0304

IMOBILIARIA

PROJETOS ARQUITETÕNICOS I INTERIORES
REFORMAS I ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS

e-mail: itaivan@itaivan.com.br

Edifício
06 pavimentos
08 apartamentos
02 apartamentos por anda
01 ou 02 vagas de garage
Elevador
Área de lazer com espaço
gourmet e piscina com de k
Projeto Paisagístico no
hall de entrada
Medidor individual de água
Localização Privilegiada
centro da cidade

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

A partir de R$155.000,OO

Ref 6374 - Jaraguá Esquerdo - Casa Alv cl
175.00m' - suite - 2 dorm - bwc - sala

estaoísntar - copa/coz cl móveis - area de
serviço - piscina - churr - gar pi 2 carros -

R$260.000,00

Ref 2089 - João
Pessoa - Terreno
comercial cf

7.183,OOm2 - casa

cf 80.00m2
R$ 580.000,00

Ref 4662 - Nova Brasilia - Apto cl 74.17m'
Resid. San Raphael - 03 dorm - bwc cl armaria
e box - coz - lavabo c/ tanque - sala/copa cl

sacada - gar - hall - portão eletrônico -

R$126.000,OO

Ref 6356 - Amizade - Casa Alv cl 120.45m' - 2
suites - dorm - bwc - sala estar/jantar - coz -

lav - gar - ficam móveis embutidos no banheiro
as persianas e lustres - R$155.000,00

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

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

R$215.000,00

o Apartamento
Área total: 115,65m2

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 cerâmico
Tinta acrílica

O APARTAMENTO:
Área privativa a partir
de 109,00 m2
Suite + 2 dormitórios
Sala com 2 ambientes
Sacada gourmet
BWC
Cozinha '

Área de serviços

O EDIFíCIO:
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

A partir de R$ 128.800,00o Edifício
Área total construida: 2.313, 15m2
06 pavimentos
04 apartamentos por andar
Portão e porteiro eletrônicos
Medidores de água individuais
Área de lazer

Elevador com resgate automático
Em caso de falia de energia elétrica, o

elevador irá automaticamente até o andar
mais próximo e abrirá suas portas,
possibilitando a saída de todos. A partir de R$ 144.900,00

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

churr- R$132.000,00

Ref 4670 - Vila Baependi - Resid Reinoldo
Bartel- Apto c/l00.60m' - suite - 2 dorm
bwc - sala estar/iantar - area de serviço -

garagem - R$115.000,OO
'�".' ':�Rú((pàdre Pedro Francken, 217 - Centro'�

-

Veja" mais ofertas e fotos detalhadas no site www.itaivan�com.br

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



,

OBlll Rl

..

ti

5

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



_aiI!D iIIlCm 1DfII""
ClllilElll!lDaSliliu '* I......SIlA

IS1IlRIEJIIEjIIlII.ilaSllBJtlLSKDaam
GJ! ..._......... I!II

Rilllmu_Q. _
E"a !�_SIIIJ

WWW.LEIER.COM.BR

--------_.

IMÓVEIS------------

lED. CABVAUIO,.
I suRE, IQUA'IIIDS, B'WC SDDAI." SMA

IESJUE,IAfIID.Á8EA SfIIVIÇO, OI VAGA DE

U'BAGBI" ..imo COR RRADDB E SAlio
IESIaS. IIADlItO CBIIIlO.

EMPREEND MENTOS
IMOBILIÁR OS

2107-0500
.J86J - ,. o VD..A ...

I SIIÍH" 1GUABRB. BWC" 2 SMAS.
UDDlHA, lA1 A, GlBIiAHI PAU

• CARlo.lESPAÇO PAUPDmIL

- w.:.. f a
-

- J QUARTOS, 1 BWe's.
atDNHA. SALA. OISP.£NSA, ÁREA SERViÇO E GARAGEM.

- lQUS,
lGUDf.as"IBWC.U GEM./1 ZUItJlOS.

aDUBA, D'lIA,. ÁBEASEUJÇO

. aIO 2l6.I- O C£III'ERÃBIO.
1Q1UIIII8S,aN" CCIDJIIIA. awe soc:w.
IAlIMIIIIiBIIoCRI_MCtUIDA.l MAS
__MiDI. 1D:BI!II01IEDUIDO 4.1D1P.

CÓLI66.I-�o

lAIWiUÁ ESQUERDO NEDlNDO 474Ml,
aUAHOáao PIA0!. TEIUIlNO PLANO.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



CLASSIMAIS
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FIM-DE-SEMANA, 15/16 DE NOVEMBRO DE 2008

o

PEUGEOT 207 HB XR

ITENS DE SÉRIE:
- Motor l.4L Flex de até 82cv
- Ar-condicionado
- Direção hidráulica
- Vidros e travas elétricas

A PARTIR

R$ 37.790
________ A VISTA

PEUGEOT 207 SW

ITENS DE SÉRIE:
- Motor 1.4L ou 1.6L Flex
- Ar-condicionado
- Direção hidráulica
- Vidros e travas elétricas

XR-XRS-XS

PEUGEOT 207 PASSION

Motor 1.6L 16V Flex de até
113cvou l.4L Flex de até 82cv.

Ar-condicionado digital
com controle automático
de temperatura.

Sensor de chuva para
acionamento automático do
limpador de pára-brisa.

Câmbio automático seqüencial
Tiptronic System Porsche.

Faróis com acendimento automático

Freios ASS, entre outros.

Além de opcionais exclusivos
como bancos revestidos de couro
e airbag duplofrontal e lateral.

CAEP - Central de Atendimento Especializado Peugeot: 0800 703 2424 - www.peugeot.com.br

Stras ourg Jaraguá do Sul - (47) 3274-1900 Rua Reinoldo Rau, 414 - Centro

FolDS somente para fins Ullstfativo�úmpanhil Pramodonal de lançamento do Peugeot 207 Passion - Iaxa 0,79% a.rn SimlJla�iio, rnodtlHdade CDC· (rédito Direto 110 (onsumldorpelo Ban(.O Peugeot. co!lsideriludo!lveíwlo Peugeot 207 Passion XR 1.4l Flex, 4 pOfldS, pintura 5ól1da,ilno/rnodelo 1OO8nOO9. Prete incluso. PIE.'ço
púbUw sugerido para venda à vista a partir de RS 40.990,00, Simulação «mslderandu o veículo acima e o PJ"e<;O a vista sugerido de RS 40.990,00 para a todo o Brasil. Plano de 12 meses sendo; Entrada de RS 20.495,00 (50%) á vista, mais 12 parrf,'!as fixas de RS 1.890,22 (om vendmenre da 1<1 (primeira) parcela para 30 dias.
"preço total do veiculo � prazo fliIra12 meses: RS 43.177,64. TiIlr�s de juros 12 meses de 0,79% am (9,90% iI.il), a CH {(uçto Eretivo Total) da operação de ânanrlamente é de 20,84% ae e 1,59% am, tom incidência de IOF de 3,0% a.a pard Pessoa Física (o [listo do IOF adklonal oeO,38% está inuuído no coefidentel. Sujeito à
aprovaç.1o de crédito. Campanha Promodonill para as Linhas Peuqeot 207 HB e Peugeot 207 SW, PeugeoU07 e Peugeot 407 - Taka 0,79% am. Simulação, modalid�de leaslng pelo Banco Peuqect, onslderande o veículo Peugeot 207 XR 1.4l Her, 3 pOrl.1S, pintura 5ól!da, ano/modelo 200312009. Frete Incluso. Pteço publico
sugerido para vend!l d vista a partir de RS 37.790,00, para todo o Brasil. Plancde 24 meses sendo: &1trada de R� l8.895,OO 150,00%) 11 vista, mais 24 parcelas mensais totais fixas de RS 896,25 com venémento da 1� (primeira) parrela para 30 dias. Taxa Interna de Retomo (TIR) de 9,90% e.a. e 0,79% am, a CET (Custo Hetlvo
Total) da operação de arrendamento merrenül e de 13.50% ae e 1,06% a.m <om inddénda de ISS e Kmdusa na liT {Custo Efelivo TOL.1I1. ValortoL.11 do vekulo a prazo de RS 40.405,00. Sujeito � apm'o'açdo de c!'édilo.A.<. (Oodi�ôe�adrlld poder�o ser alteradas se houver alterações significaLivas no merrade fioanceifO.semilviso
prêvlo.A Promoção + (Mais 1 é uma campanha exclUSiva da COfl(essionária Strasbourg de Blumenau, Iraja!, Bruçque, Jaraguá do Sul e Rio do Sul. Tem prazo de validade até o dia 17 de Novembro e é válida para oe linha Peugeot l07 SW lAl ou 1.6l todos FLEX - Modelo 2009 (+ Grátis CD MP3 - ALARME e LEVANTAMENTO
EUTRICO OOSVIORQS DIANTEIROS) nas versões XR - XRS e XS. No item ületas na linhd 2008 estão indlOOS veiculas que temos no estoque, e nominimo 1 unldade di' cada modelo Il<I (or que «mstar no estoque. Os preçosanundados ç,io para paqamenío d vistil ou finandado"sem troca.Estoque ILl (oncf.'5sion.1riaç Strasbourg .

linha Peugeot l07: SO unidades, linha Peugeot 307: 25 unldades.ünha Peugeol407: J unldades. Prazo de vigênCia da promoção da tilKa de O,79%am de 05/1 112008 a 24/1lilOO8, ou enquanto durarem os estoques, O Prazo de vaâdede da Promoçáo +- I mais I da Concessionária Strasbourg para a linha Peugeot207 SW lAl
ou 1.6l todos FlEX - Modelo 2009 é do dia 08/11 até o dia 17fl1 ou enquando durarem os e$toques.DlÍ\'idas, ligue pera 0800-7032424 ou aesse www.peugetlt.co/ll.hr.OuI.ldoriadoBancoPeugeotliguepara08OO-7719090.

BAMCO PEUGEOT

De Segunda à Sexta das 8h às 19h - www.strasbourg.c0n1.br

Peugeot usa e recomenda lubrificantes TOTAL.

DIRIJA ESSE PRAZER
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TITAN KS 150, 2005, PRETA,

L _ ._._�� .. ª�_ªºº�ºº._

TEMPRA 2.0 8V, 95, AZUL,

R$ 8.800,00

I
J

3370-8622
3372-0048

VEícULOS------------

CI
VEíCULOS

BRAVA ELX 1.6, 2000, COMPLETO,

R$ 15.800,00

Av. Mal. Deodoro da Fonseca,
1014 - Centro

(em frente Posto Marechal)

www.hpjs.com.br

XTZ 125 ES, 2005, PRETA,

R$ 4.800,00

ECOSPORT XLS 1.6,2004, COMPLETA,

............................................... J�$_._ª�.�ªºº�ºº _ .. _ _ _ _ .
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www.marcollamultimarcas.com.br

www.giovaneveiculos.com.br
Rua Bernardo Dornbusch, 330 • 3275-0045

ea, "Entradª. Clu��l�tl�lito Baependjj1!i�#fk ...

:;@"'m';;':';.�'.i;�
.

,!.ti�,>'

�
ASTRA 4P ADVANT. compl. 07
MONTANA conquest 1.8 05
VECTRA GL compt. 00
VETRÀ gl 97
VECTRA GLS GNV 97
CELTA 4P c! opes personal. 08
CORSA SEDAN m. novo - ar 04

I CORSA WIND 4P 02

'1
CORSA SEDAN 16V AR + OH 01
CORSA WIIND 2P 01
CORSA WIND 2P c.rocas 99
CORSA WIND 4P + GNV 99

I CORSA
SEDAN 00

- GOL G 4 OPS 4 P 07
GOL G4 2P ar + opes 06

i GOL 1.6 POWER compl. 03

I GOlMI 97GOL Gill SPORT - AR 02
SIENA HLX 1.8 ftex 07
PAllO 4P FIRE FLEX C. AR 07
PAllO WEEK.HLX flex compl 05
PALIO WEEK.l.S 8v completa 99
UNO MILLE fire 04
UNO MILLE EX 99
PALIO ED 4P ar + trava 98
ECOSPORT XLS 1.6 05

;-- ____, __, KAze1ec rocan 00
KA CLX vitro trava + opes 97
FIESTA 1.0 4p 97
ESCORT 1.6 01
ESCORT SW COMPL. 98
ESCORT GLX cornpl. 97
ESCORT 1.6 GNV 95
VERONA Gl GNV + RODAS 94
C31.6 XTR 07
AUO! A3 2P 98
M. BENZ CLASSE A 190 01
BMW 325 I 2P 94
SCENIC RT 1.6 16V 03
SCENIC RT 2.0 COMPLETA 99

i · · .. ·· .. ·- .. · • ·· ··· · ·i · ·· .. · .. ··· ···· · .. ·· ············ , , CLIO 1.0 compl. - OH 04
CLIO Rl 4P C/AR VIDRO 1.0 00
KAWASAKI NIJA ZX 1100 94
FAZER 06
TWISTER 06
TWISTER 05
CG 125 01
SUZUKI YES 125 06
PAllO WEEKEND
FOCUS 1.6 2005 COMPLETO
ADVENTURE 1.8 2006

TEMOS MUITO MAIS OPÇOES'!'
CONSULTE·NOS

""""lIV.facHiniveiculos.com.Dr;
"

":"" :: �','\'\ NIIDOS E SEMINODOS

ANTES DE COMPRAR SEU CARRO NOVO ...

CONSULTE ..NOS
(47) 3370-3015

SCENIC RT 1.6 4PTS 16V 03 AG OH
AB2 AL VE TE OT LT CLIO H EXP 4PTS 1.0 04 AO AB2 OHTE

OT LT PE
CLIO H AUT 2PTS 1_004 AO

PAllOWEll - 4PTS 1.0 1

02 AC bli ,li. VE TE DT LT

AL AC OH VE TE RE DT LT

RLL FN BE COURO GNV

OOBlO,

C/GNV

GOL CITY 4PTS 1.0 FLEX 05 '

AQ DT LT

PICASSO GLX4PTS 2.0 16V 02 AC OH
ABtt VE TE RE CB CO FIESTA PERS 4f'lS 1.004 AI..AO TE OTIJPE

MERIVA - 4PTS 1.8 03 AL

AC OH VElTE DT LT

FOX 1.0 2PTS 04 AC
TE DT LT FN iiLL GNV

CELTA 2PTS 1.004 BÁSICO
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Ruo Expedicionário João Zopella, 214 - Fone 3274 0100 - Jaraguá do Sul - se

www·iavel.com.br
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TODA LINHA RENAULT
GRÁTIS EMPLACAMENTO E TANQUE CHEIO

ZERO ,

aQ.4.990
,

www.liberte.com.br TROCO NA TROCA

Liberti ITAJAí
(47) 3341-3341

JOINVILLE
(47) 3145-3145

JARAGUÁ DO SUL
(47) 3274-0000

BLUMENAU
(47) 3144�3144
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',"ÓVE'S

I/(OTOS

CARROS

Afor" e ti Ao'a....

Os ;,.,os lJstiio eada II0Z + aDtos

IMÓVEIS 01
VElcUlOS e MOTOS

CRÉDITOS 68

MESES

13.15700 22638

17.543,00 301,84
21.928,00 377,29
29.24000. 50310

33.00000 56779

3832000 65933

42.17000 72557

3371·8153/9186·7223
\. '" �>< '" '" <"""" n,*,;"''*'"',,''*�.4'0� ,

� "" <*""$" W"�� � "=J<' "�� a • ;;<<< .�<

�Rua João Januário Ayroso, 80�.sala"03,�Jaraguá Esquerdo' � E-mail: uniaosilver®netuno.com.br:t'" !" .�"*� li<�it;\ ,.-:�$�,.�"J't<:�¥'� .;tt#4�J!%ffil��:i):ni};�'<;�,}é,7i:.\1¥�1?(1l>,.:<,=;:'4!�-:....",.�,� ... 1... ";., � -"
....

ua Walter Màrquardt, 2670 • Fone: (47) 3370�7500

Gol City 2008 LDT/AD
unico dono RS 25.990,00

Cross Fox 1.6 2005 AC/DHNErrR EcoSport XLS 1.6 AC/DHNErrR/CD
unico dono R$ 40.900,00 unico dono R$ 35.900,00

'

�

",",
'

Clienle é especial, venha conferir!

Scenic 2004 Privilege 1.6 AC/DHNE Honda Civic EX 2005 único dono, Vectra GLS 2000 ACD/DH/TRIO/
iTR/AIB/ABSunico dono RS 36.990,00 AC/DHIVE/TR/AIR 2/CD RS 43.400,00 AlB 2RS 26.990,00

CIZESKI AUTOMOVEIS
COMPRAVENDE TROCA E FINANCIA

Cor PreçoAno

Branca
Preto
Azul
Prata
Prata

- R$17:.900,OQ
R$ 14.900,00
R$ 9.500,00
R$ 32.900,00
R$ 3.000,00
R$ 22.500,00
R$ 42.000,00
R$ 65.000,00
R$ 35.000,00 entrada

+29x 3.412,00
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A partir de

Fji��, �)�) r )�.qD
(_) ..J ;:_;J }:_; a vista

ouem até48X
sementrada

LASER 150cc

A partir de
- Fji�� I �..J� I r ,))ü

.r' ..J!JJ�avista
ouematé48X
sementrada

SPEED 150cc

Joinville - se I Jara 'd I

(47) 3455-5281 (4���3�o��13�se I São Bento do Sul - se

I (47) 3633-5588

<'

BEliZE

$PLITERtlE '1...080 BrUin
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Você fica por
dentro de tudo.
Sem precisar
consultar a vizinha.

----------vEícULOS

I
i

Lácasa 1\1todomunCtoLe.
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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
Sua melhor opção em Consórcio.

ri
Finasa
www.finasa.com.br

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



�---------�VEíCULOS

» COMPLETA LINHA DE ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS: "

:1:& ,< '

,: ." ; " ,,:':
.

"

.

,

_

.... "
�

"

:

.

'.' .', :::' "�:' "

.

',',

l'r :!_ 1
'

',c r • .:
:

;:: : ;� � .",�;. M i"Àlarme$;��Travas, '�Clr.s, X�;non, Rack, CalHêI<de Chuya� Santo;J(nt6n<io,;CapotaiMarítima, Estribo,
Pára-choque, Rodas, Calotas, Caixas THULE, Engates Carreta, Carretas para moto, jet-ski e barcos, etc.

Aceitamos cartões:

I�
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8PONCIIIADO
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COMPRA - VENDE - FINANCI'"
Confira Nossas Cartas Contempladas

Utilize seu FGTS e saia do aluguel!
CARTAS DE CRÉDITO

Créditos Parcelas
R$10mil R$ 89,00
R$20mil R$ 180,00
R$70mil R$ 625,00
R$100mil R$ 892,00
R$150mil R$1.071,OO
R$190mil R$1.650,OO
Fones: (47) 3222·2853/9980·1928
www.realconsorcios.com.br
sac@realconsorclos.com.br

Fale online
gibacont@hotmail.com .)

CLASSIMAIS -----------------_._--,-_. '

Contemplados BNU -

Consórcio Contemplado
Imóveis e Automóveis

CRÉ. ENTR. PARCo
• 25mil 6.900 198,00
• 30mil 9.000 290,00
• 42mil 13.800 399,00
• 50mil 17.000 531,00
• 60 mil 20.500 599,00
·100 mil 34.000 998,00

Inf: (47) 3322-8767/8854-5143
www.contempladosbnu.com.br

AUTOMECÂNICA
DA BARRA LTDA.
Venha conferir nossos seraiçosl

(047) 3376-0251
Rua Ângelo Rubini, 900

Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul - SC

Filial�!?Ji�!O!i�;e�e���UPI. l1li'"
\ (47)3371-7605

Atendimento especial até 22h
.

\'. .,.

"

Matriz: DR 280 km 69 (Em frente Post!) Marcolla)
Domingos e Feriados sob consulta .' , .

E-mail: jetprin.etuno.com.br

Anuncie no

CLASSIMAIS,
o melhor e

mais completo
balcão de

negócios da

região do vale

do itapocu.

2106-1919
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aq

a partir de

46.990
àvista

(ELTA 1.0 LIFE 2P 2009
�

entrada de 60x de

5.990+499

PRISMA 1.4 JOY ""009
�

entrada de 60x de

6.990+620

ASTRA 2.0ADVANTAGE 2009
�

Piarosdefirendamentocom taxa de 1 ,48%am�válido paraCelra üre 1 fJFtexpower2Portas AnoI1'v1odeIoOSl09, valorprornodonal a vista a partirdeR$2S.1 � c.cem entra

dadeR$S.990,prazodefinanciarnE!ntoem60mesesdaaqui9çãodocontrato novalordeR$499,OO(CET: 23.75%i'la-Ovalorda prestaçãomendonadaacimanãocon
templeos custos inclusos na CET). Prisma)Of 1.4 EconoflexAnolModeIo 06109, valor promocional à vistaa partirde R$30.740,com entradade R$6.900,prazodefran
dernento em 60meses da aquisçâodc contrato no valor de RS619,87 (CIT: 23.23% aa, -O velorda prestação mencionada acima nãocontempla escuses lndusos
na eEl)Condições válidas para veículos ChevroletZero Km. disponiveis 110 estoque da ConcessionáriaContratação sujffia à prévia aprovação de crédito, As condi
çôes poderão ser alteradas pelo BancoGMAC sem prevío aviso.Consulte as condiçôes nas concessionárasChevrolet participantes.Os vefculosChevroierzero km
estãoernconformidadecomoPROCONVE-ProgramadeControledaPoluíçãodoArporVeículosAutomotores.Preserveavída.Useocintodesegurança.Promo
çãovallda até 16/1112008.-www.chevroletcom.br-5K;= 70242OO.DuvidariaGIMC-oooo ill6022

NÃO É POSSIVEl?
• 2008, cor cinza, Bancos de couro.
com 3.000 km .

-1998. bordá, 4 portas, Travas e Vidros
Elétncos. Alarme e Rodas de Liga leve.

• 2002, cor preta, bancos de couro,
teto solar, completo.

- 2003, completo.
-2007, completo.

-2004, cor preto, 4 portas.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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(47) 3372 - 0011
Financia - Compra - Vende - Troca

(47) 3273-6600 / 9973-8966
Rua Exp. Antônio Carlos Ferreira,
920 - N. Brasília - Jaraguá do Sul

GSXR 750 Srad 1998 Uno Mille Smart 2001
AQ TE VE AL LDT

"

TINO AUTOMOVEIS
F·I··'.N''IA·...

"

..•..
1

1 '\ � ,'�
\. d

� , ',�
c

'( .; ;
• . .f/" .,�",

"

AJ'E

(() 3373·1387· / 3373·1387
Rod. BR-280 km 60, sin - Imigrantes - Guaramirim

UNO MILLE FIRE 2004 4P
BORDO R$ 17.900 00

CONSULTE·NOS
SOBRE CARRO Okm

. DE TODAS AS MARCAS

Consulte outros carros
www.tinoautomoveis.com.br
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Ano/Modelo 04/05, Prata,
Gasolina, Ar-condicionado
Digital, Direção Hidráulica,
Vidros e Travas Elétricas,
Alarme, Retrovisores Elétricos,
Rodas de Liga-Leve, Faróis de
Neblina, Air Bag II, Freios ABS,
Desembaçador Traseiro, Cd
Player p/ 06 Cd's, Pilato

Ano/modela 04/05, Cor Prata, Gasolina, Ar-condicionado,
Direção Hidráulica, Vidros, Travas e Retrovisores Elétricos,
Alarme, Limpador e Desembaçador Traseiro, Rodas de
Liga-leve, CO Player, Bancos em Couro.

Venha buscar seu carro na Mauro Veículos, e
contemple o ano novo com automóvel novo.
Confiança, credibilidade e garantia a toda prova.

Mauro
� te,� n-(ko�

veículos
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PORTA
MAlAS
491l

PR�MIO TOP CAR 2008
MELHOR CARROAn
1.OOOCC

MELHOR CARRO
POPULAR

TRAVAS ELÉTRICAS
EÀlARMEDESÉRlE

AR, DIReCÃO,
VIDROS!!
TRAVAS ELÉTRICAS

BI.ro:� I'i1l:aIa 199 - Centro - Jaraguã do Sut
foo!mIlretti@morettiauto_com_brPromoção 'Taxa Escalonada Ford" (válida até 17/11/2008 ou enquanto durarem os estoques): Novo Ford Ka 1.0l Flex 2009 (cat. KBA9) a partir de R$ 26.190,00 à vista. Ford Fiesta Hatch I.OL Rex 2009 (cat FAA91 a partir de R$ 2B.900,OO ã vista. Ford Fiesta Hatch 1.0l Flex 2009 (cat FBG9)a partir RS 33.900,00 à vista. Ford Fiesta Sedan 1.0l Flex 2009 (cal. SAA9) a partir de R$ 31.400,00 à vista. Ford Fiesta Sedan 1.0L Flex 2009 (cat SPG9) a partir RS 36.400,00 à vista. Valores para pintlJra sólida e frete incluso. (l) Taxa de 0,99% válida para Toda Linha de Novos e Semioovos(exceto Novo Fold Focus) com 50% de Entrada, Saldo em 24 meses e Carência de 30 dias, na modafldade Leasing. Custo Efetivo Total (CET) a partir de 1,37% a.m .... 17,70% aa através do Programa da Ford Credit. Para este cálculo, foi considerado o valor financiado da Novo Ford Ka (valorà vista - R$ 26.190,00), com 50% de entrada, financiamento na modalidade Leasing em 24 meses com carência de 30 dias para pagamento da 18 parcela, inclusão de tarifas, taxas e impostos (ISS). (21 Condições especiais para o Novo Ford KA (cat KBA9) com 10% de entrada, Saldo em 60Meses e Carência de 30 Dias, na modalidade Leasing. (3) Condições especiais para outros e prazos e entradas: 50% de entrada, saldo em 36 meses com taxa de 1,32% a.m - 17,04% a.a e Custo Efetivo Total (CET) a partir de1,59% a.m .... 20,84% a.a. 50%de entrada, saldo em 48 meses com taxa de 1,47% am ... 19.14% a.a e Custo Efetivo Total (CET) a partir de 1,68% a.m -·22.13% a.a.40%de entrada, saldo em 24 meses com taxa de 1,17% a.m ....14.98% a.a e Custo Efetivo Total (CET) a partir de 1,49% am- 19.45%a.a. 30%de entrada, saldo em 24 meses com taxa de 1.31% a.m -16.90% aa eCusto Efetivo Total (CET) a partir de 1,59%a.m -20.87% a.a. Carência de 30dias para o pagamento da 1" parcela, na modalidade Leasing, .inclusão de tarifas, taxas e impostos (ISS). Para este cálculo, foi considerado o valor financiado do Novo Ford Ka (valor à vista - R$ 26.190,00) Condição deFinanciamento não cumulativa. Não abrangém seguro, acessórios, documentação e servi�os de despachante, manutenção ou qualquer outro serviço prestado pelo Distribuidor. Sujeito à aprovação de crédito. Estas condições definanciamento podem oscilar de acordo com a região e o perul de crédito do consumidor. Estas ofertas não abrangem os veiculas destinados a locadoras, auto-escola, autarquias e órgãos públicos, táxi, test-drive, transporte depassageiros ou qualquer outra modalidade de venda direta. Novo Ford Ka vencedor do prêmio Top CarTV 200S, categoria melhor veículo até 1000 cilindradas, divulgado no mês de OutIJbro de 200B e vencedor do Prêmio Abiauto(Associação Brasileira da Imprensa Automotiva)200S, categoria Melhor Carro Popular. divulgado no m� de OutlJbro de 2008. Ford EcoSport vencedor da categoria Utilitários Esportivos da edição "Qual Comprar ····2008' da Revista

V·I' '.A. O N.Oy.O
Auto Esporte, publicação de na 516 veiculada em Maio de 2008. Falos meramente ilustrativas. As informações e ofertas nesse anúncio substituem e invalidam o anúncio publicado em 11/11/2008.

V"

7 2 -2800

CARTÃO FORO UNleARO. SOLICITE JÁ O SEU.
Acumule all! R$ 10.000 em doscontlls na compra de S6f Fold Zero.
CajIUo'!IIiIÍÔO'�4004·1Ilõ(ltlltirnals__ na19fi1). li!.. Seguros FO'!'d Ford Empresas: (11) 4174.3929
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• Para serem publicadas nessa coluna, as fotos devem ser enviadas para recepcao@ocorreiodopovo.com.br. É obrigatório o envio em alta resolução.

�

Felicidades para o casallnes e Ricardo Petry, que
comemoraram 3 anos de casados ontem. Parabéns!

Na foto Cláudio Bruch, em recente viagem pela Alemanha e Itália.

"Silvio e Gisele, mais do que tudo,
queremos que vocês dois sejam felizes e

tenham uma vida próspera e repleta de

alegrias. É o que desejamos com muito
carinho, Paulo de Carvalho e faniília."

Parabéns para o casal Alexander e Marilda,
que nesse mês comemoraram idade nova, Ele
dia 6 e ela dia 13. O filho João Vitor e demais

familiares desejam felicidades.

Felicidades à Bernadete, que completou mais
um ano de vida no mês de outubro. Quem manda

os parabéns são as filhas e esposo.

O CORREIO DO POVO rnSABADO, 15 DE NOVEMBRO DE 200ã

Por Jéssico Ehmke Kroetzer
recepcoo@ocorreiodopovo.com.br

Os filhos Gisele e Eduardo desejam muitas felicidades
para o casal Maristela e Arnaldo Fagundes, que

no dia 12 comemoraram Bodas de Prata.

A esposa Luana manda um super beijo para o

maridão Anderson, e diz que ela o ama muito.

Completou 1 ano de namoro dia lO,
o casal Aline e Adriano. Felicidades!

O esposo Álvaro e a filha Jenefer, mandam
os parabéns para Eugenia Safanelli Wulf,

que hoje comemora idade nova.

Comemorou idade nova em grande estilo no

Baependi, Tusnelda Naitzel, no dia 12/9. Todos
os familiares e amigos desejam felicidades.

,

.\
\

il I\
4

I/'

i
1
f
J

f
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ENTREVISTA
,.,

UMA LIÇAO
DE VIDA

Guido Bretzke é exemplo
de comprometimento,

trabalho e luta pelo social
o agitado mundo dos negó

cios, as lições do associativis
mo, importantes causas sociais
e a qualidade de vida propor
cionada pelo esporte. Tudo isso
faz parte da rotina do empresá
rio e presidente da Acijs (Asso
ciação Empresarial de Jaraguá
do Sul), Guido Bretzke.

Aos 40 anos e no coman

do de duas das principais
empresas alimentícias de Ja
raguá do Sul, a Bretzke e a

O Correio do Povo: Você assUDÚU a pre
sidência da Acijs em março. Que balanço
faz desses oito meses de gestão?

Guido-Bretzke: A Acijs é um desafio.

Porque em uma função dessas nós esta

mos representando mil e cem, associados
que são os verdadeiros presidentes da en

tidade. Em uma empresa a gente tem mais
liberdade para fazer e decidir as coisas. Lá
não, lá eu represento mil e cem donos da
entidade. Mas eu consegui formar uma
diretoria de pessoas muito atuantes. Nós
temos a característica básica de continuar
os projetos que já tinham sido iniciados
e acompanhar o poder público em todos
os âmbitos, estadual, federal e municipal,
na execução do que eles tinham prometi
do. Outra característica importante é que
os vice-presidentes estão muito atuantes.

Isso está transformando a entidade. Isso
tudo é uma coisa nova e muito boa, por
que me traz todo um aprendizado.

OCP: E que ações ou projetos você des
tacaria?

GB: Eu destacaria o debate promovido
pela Acijs durante as eleições municipais.
Foi um debate diferente. Acredito que a mi
nha gestão será muito lembrada por isso,
por essa cobrança (aos órgãos públicos).
Essa deve ser a grande diferença. '

OCP: O associativismo vem ganhando
força em Jaraguá do Sul. Como as empre
sas associadas podem contribuir para o

desenvolvimento não só econômico, mas
também social da cidade?

GB: O associativismo permite que os

indivíduos tenham acesso ao poder pú-

Sasse, através do grupo GPS,
Bretzke fala ao Cl Correio do
Povo sobre o processo de
recuperação das duas mar

cas. O empresário também
descreve o desafio de estar
à frente da Acijs e relembra
com emoção o acidente que
sofreu há um ano, e que se

gundo ele, mudou a própria
maneira de encarar a vida.

DEBORA VOLPI

C3C3 O associativismo

permite que os indivíduos
tenham acesso ao poder
Rpblico e que possam
"

ser ouvidos�

ESPECIAL---------�

blico e que possam ser ouvidos. A eleição
é uma maneira de você manifestar o seu

desejo, mas acompanhar e cobrar é mais
difícil. Como associado a alguma entida
de é mais fácil ser ouvido. Tudo que nós
estamos fazendo agora na Acijs, foi cons
truído ao longo desses 70 anos. A serieda
de, o não - envolvimento partidário, per
mitindo que es anseios dos associados à
entidade fossem atendidos. Esses anseios,
e essa é uma das grandes características
de Jaraguá, são legítimos socialmente fa
lando. Em nenhum momento, ninguém
usou a Acijs para benefício próprio. Nós
acreditamos que precisamos lutar pelo
desenvolvimento de um bom ambiente
de negócios e isso inclui uma tributação
justa e a construção de um bom lugar para
se viver (seguro, com saúde, com cultura,
infra-estrutura) .

uma das lutas da Acijs. Qual sua opinião
sobre o assunto?

GB: O Brasil tem uma das maiores car

gas tributárias do mundo apesar de que
muitas empresas não pagam impostos. Isso
significa que se todos realmente pagassem,
nós teríamos de longe, amaior carga tributá
ria do mundo. O que nós queremos é que se

reduzam os impostos e que todos paguem.
Nós somos favoráveis à fiscalização e quere
mos pagar impostos, mas nós queremos que
o governo reduza, porque com a redução,
mais gente vai pagar. Queremos condições
de competir em igual.

Hoje, quem paga imposto no Brasil está
sendo injustiçado. E isso, quando se fala em

impostos, se pensa só no governo Federal,
mas o municipal, o estadual também tem

que reduzir. E não basta só baixar o impos
to, o que reduziria a arrecadação, tem que
ter redução nos gastos públicos. O governo
administra mal o dinheiro que tem, o gover
no federal, estadual e municipal, esbanjam
dinheiro.

OCP: Depois de um acidente com fogo
você passou a levantar outrabandeira: a da

prevenção de acidentes domésticos. Como
foi esse acidente?

GB: Eu estava em um coquetel e o gar
çom foi repor álcool no réchaud, aquele
que aquece a comida. Pegou fogo na gar
rafa, explodiu e me encharcou de álcool.
Eu estava a uns três metros dele. Um jato
de álcool e fogo tomou conta de mim, e

peguei fogo. Eu abri o olho e vi tudo azul.
Aí comecei a fugir para não me queimar,
mas o calor vinha junto. Pensei que estava
queimando o teto, aí passei a mão na ca-

OCP: A duplicação da BR 280 é ÚIIla

bandeira levantada pelaAcijs. De que for
ma aAssociação pretende cobrar a agilida
de da obra?

GB: Já são alguns anos, algumas direto
rias, alguns presidentes que cobram isso.
A Acijs não pode duplicar, mas aAcijs tem
acesso aos poderes públicos. Então nós
estamos trazendo os representantes, eles
prometem o cronograma, e a cada data
que eles prometem nós chamamos eles '

para saber o que está sendo feito, como
que está. Cada data que eles disseram está
anotada e nós vamos chamá-los para ex

plicar. Eles vão se sentir incomodados.
Essa é a nossa forma de cobrar.

OCP: Uma carga tributária mais justa é

�
o:

o
o:
UJ

o:

beça e senti que era eu quem estava quei
mando. Eu não sabia o que fazer, aí deitei
no chão. Tinha um cara do lado que era

médico, para ver como Deus é maravilho
so, ele rasgou a camisa e apagou o fogo.
Dali fui direto paraBelo Horizonte, no me
lhor Centro de Queimaduras da América
Latina, onde fui tratado.

OCP: E o que mudou em sua vida após
esta experiência?

GB: Eu sou grato a Deus por ter quei
mado. Deus me mostrou que Ele é real. Eu

pensei que ia morrer. Eu só tenho a agra
decer porque até as cicatrizes que ficaram
são poucas. Ninguém vê, eu vejo e é ate
bom que eu veja para lembrar. Eu pensei
que ia entrar em coma e morrer. Aí come
cei a falar com Deus e orei. Disse: Há Deus,
me coloco em tuas mãos". Aí eu senti uma

tranqüilidade, uma paz. Foi uma coisa tão
boa (emocionado). É um presente que eu

tive, minha vida está diferente. A gente
sabe na teoria, tem que ter tempo para os

,

amigos, mas para fazer, é difícil. Quando
eu comecei a queimar, a primeira coisa

que me veio à cabeça foi que eu tinha um
monte de compromissos, minha agenda,
uma reunião que eu tinha no outro dia.

Depois do acidente, mudaram as priori
dades. Hoje eu faço as coisas com mais

intensidade, menos superficialidade. Os
valores mudaram. Eu dedico mais tempo
pará a vida. Eu coloquei o meu nome na

minha agenda. Muitas vezes até deixo de
ir a um compromisso profissional para fi
car com a família e com os amigos. Coisa
que antes eu jamais faria. Sempre coloca
va o profissional na frente.
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----------ESPECIAL
OCP: Você lançou recentemente uma cartilha

de prevenção a acidentes domésticos e queima
duras. Onde está circulando a cartilha e qual o
objetivo desse projeto?

GB: Fizemos 50 mil cartilhas. a governador de
Minas Gerais, Aécio Neves, vai comprar 1 milhão
de cartilhas, o José Serra (governador do Estado de
São Paulo) também vai comprar 1 milhão de cartí
lhas e o Paulo Bauer (secretário de Estado da Edu
cação de Santa Catarina) deve comprar 600 mil. a
médico que me atendeu comentou comigo a idéia
de fazer a cartilha, um colega meu se ofereceu para
imprimir. Esse médico falou com o Mechimura,
outro médico, que é o Meximuda, personagem do
Maurício (de Souza), e o Maurício fez de graça os

desenhos da Turma da Mônica. A Marisol entrou
como parceira com as camisetas para a distribuição.
90% das pessoas que se queimammorrem. 51% são
acidentes domésticos evitáveis. 43% têm menos de
10 anos de idade. a objetivo da cartilha é distribuir
para o máximo possível de pessoas e tentar mudar
essas estatísticas.

C36 Nós queremos pagar
impostos, mas nós
queremos que o

governo reduza,
porque com a redução,
mais gente vai pagar.
Queremos condições
de competir em igual S)9

OCP: Existe ainda a idéia de fundar uma
Ong? Como seria?

.

GB:Tem muita coisa para ser feita. Eu gosta
ria de formar uma Ong com pessoas dedicadas
a isso. É um problema que com informação você
resolve. A idéia da Ong é buscar parcerias para
investir em ações de prevenção.

C36 Eu sou grato a Deus.
Deus me mostrou que
Ele é real. Eu pensei
que ia morrer S)9

OCP: Você está no comando de duas grandes
empresas: a Bretzke e a Sasse. As duas passaram
por mudanças e tiveram um reposicionamento
no mercado. Como foi esse processo?

GB: A Sasse está num processo de recupera
ção financeira. É um trabalho exaustivo, é mais
complicado que administrar uma empresa boa.
A diferença é que com a GPS (grupo que ad
ministra a Sasse e a Bretzke) nós multíplica
mos esforços e resultados. a vendedor que vai
oferecer Bretzke vende Sasse também. A Sasse
hoje é rentável, mas tem um passado para resol
ver. É um processo de recuperação. Para recu

perar a Sasse, nós investimos em três aspectos:
redução drástica de recursos e despesas, exce
lência na qualidade e no sabor dos produtos e

divulgação disso para o consumidor. Estamos
investindo em propaganda, mas segmentando
o público. Tem um café mais popular, e outro
mais nobre, por exemplo. Basicamente melho
ramos a qualidade e cortamos custos.

C36 Depois do acidente,
mudaram as prioridades.
Hoje eu faço as coisas
com mais intensidade,
menos superficiali.dade.
Os valores mudaram S)9

OCP: E qual a realidade da Bretzke hoje?
GB: A Bretzke está em estágio de desenvol

vimento. Estamos lançando produtos de maior
valor agregado, que sejam saudáveis, saborosos
e práticos. Como a gelatina extra-colágeno e os

blends de temperos. Esse é o futuro. Estamos
vendo que o consumidor está mudando de hábi
tos, está mais exigente e quer se alimentar bem.
Queremos que no futuro todos sejam assim, Es
tamos saindo na frente e se preparando para este

público.

C36 Até deixo de ir a um

compromisso profissional
para ficar com a família e

com os amigos. Coisa que
antes eu jamais faria S)9

OCP: Mesmo no comando das empresas, da
Acijs e das causas sociais que você está engaja
do, você ainda encontra tempo para o esporte?
Como é a sua rotina?

GB: Sim. Eu corro. Voava de asa-delta. Parei
um pouco, porque devido ao acidente eu não

posso pegar sol. Faço academia em média quatro
vezes por semana. Já corri meia Maratona, cinco
São Silvestres, tenho como objetivo ainda correr

uma Maratona. Eu gosto de esportes radicais, do
contato com a natureza, pretendo voltar a prati
car o vôo-livre. Acredito que eu consigo ter um

equilíbrio bom entre trabalho, amigos, família,
lazer, claro que tudo bem agendado. Eu gosto de
'dedicar também um tempo a Deus. Sou evangéli
co luterano, vou sempre à Igreja.

C36 O governo administra
maio dinheiro que
tem, o governo,
federal, estadual
e municipal,
esbanjam dinheiro S)9

OCP: O que você espera da próxima gestão
municipal?

GB: Além da redução dos impostos, e do bom
uso do dinheiro público, eu vejo três coisas como
prioridades. Primeiro a humanização da cidade.
Nossa cidade tem que ser mais agradável, para
pedestre, ciclista, e precisa de limpeza. Segunda
coisa é o trânsito em si, um problema sério e que
precisa de obras grandes. E a terceira é adotar o
Prójaraguá como base de trabalho para a gestão.
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QUERIDOS
AMIGOS!

Olho só. Poro todos aqueles que
em 2008 continuam me passando
us mesmos correntes de 2006 e

2007, dizendo que, se eu repassar
vou ficar rico ou milionário, ou mi
lagres e anjos irão aparecer, além
de outros coisas mais, AVISO: NAO
FUNCIONOU! De agora em diante, se
querem ajudar, por favor, mondem
dinheiro, presentes ou vaIe-gasoli
na, gás, refeição, etc ... Obrigado!

Ninguém é
insubstituível, mos,
sejo útil o suficiente

poro tornor-se

indispensóvei ,
ROSÂ • • SAMPAIO

FORMATURA
Hoje à noite, às 19h30 no Clube Beiro
Rio, acontece o solenidade de Forma
tura do Curso Técnico de Enfermagem
do Turma Integral, do Escola Técnico
de Enfermagem de Jaraguá. Este colu
nista foi convidado para ser o paranin
fo. Mos, forças maiores me impedem
de estar presente. Só que, certamente,
estarei bem representado.

NOSSO CONCEITO
A rapaziada jovem e talentoso do gru
po Nosso Conceito, que vem despon
tando no região, também será atração
dia 20 de novembro- 00 lodo do bando
Nino, do OJ Marcelo Luiz e do saxofo
nista Anderson- no festa de 10 anos

do Revisto Nosso e do lançamento do
site e www.moagoncalves.com.br.no
London Pub.

O casal de arquitetos Renato e Paula Escobar, com toda a equipe, durante
as comemorações de 2 anos da loja Todeschini, em Jaraguó

COISA CHATA
Pensem bem! Fim de ano é sempre
assim: vários compromissos sociais
num dia só. E poro completar o

confusão, todo mundo viro "pro
moter" de temporada poro ver se

descolo uns trocodinhos. Aí o coisa
pego! Além de entupirem o caixa
postal de releases, ainda pegam o

telefone ou possam e-moil com o

mesmo pergunto: quando sai? In
tensivão neles!

CASAMENTO
Hoje, quando o relógio marcar

20h30, os jovens Paulo César
Mabo, filho de César Antonio e

Roseli Schmidt Moba, e Thais He
lena Gascho, filho de João Amoldo
e Rosí Mottedi Gascho, recebem o

benção nupcial no igreja Nosso Se
nhora do Perpétuo Socorro. Após o

cerimônia os noivos recepcionorão,
com todo o fidalguia, parentes e

convidados no aristocrático Clube
Atlético Boependi.

NOVO NOME
OS comentários de revistos de fofo
co dão conto que o próximo novelo
poro o horário nobre, escrit� por
Glória Perez, Caminhos do Indio,
vai mudar de nome. O novo título
ainda está sendo escolhido, mos os

gravações já estão adiantados. Esta
semana começam os grov�ções do
núcleo brasileiro. As do Indio já
foram todos editados. Dica poro os

Noveleeeeeeeeeei ros!!

LEITORA DO DIA
A leitora do dia é o amigo Ingrid Karsten de Atoíde, destacado funcio
nário do ADV Aurora. Elo sempre lê esta coluna poro ficar por dentro
dos melhores novidades do sociedade. Valeu mesmo pelo honro!

Paulo César
Maba e Tahis
Helena Gascho
casam hoje

DICA DE SÁBADO
Curtir o Moinho Disco

TE CONTEI!�
,

• Hoje o meu amigo José
Carlos Junckes, do Plásticos
Zanotti, certamente será o

aniversariante mais festejado.
Parabéns garoto e que sejas
plenamente feliz.

• Quem desfilo, nado desper
cebido por onde posso, com o

seu new look, atende pelo nome

de Rosemori de Limo e Sousa,
filho do incrível Morto, que foz
o melhor brigadeiro do urbe
sorriso. Um charme.

• A bonitona advogado Orjona
Prodi, solteiríssimo, é destaque
quando marco presença em

nossos melhores bolados.
)

• Gente não esqueçam de ligar,
hoje, poro o gente boa Ricardo
Diofantheler. É bem neste
sábado o vez dele ser home
nageado pelo idade novo. Por
favor, liguem!

Dia 17 de novembro, vai
estrear idade novo o grande
empresário e amigo do comuni- >

dade: Vicente Donini.

• Hoje acontece, no pátio
do posto Behling o partir dos
nove horas, o 10 evento de
Integração Família, Empresa e

Escola, promovido pelo Conseg
(Conselho de Segurgnço do Ilha
do Figueira).

Ronaldo Kliztke, "Nono",
conquis1óu o vice campeona-
to do Copo Santo Catarina,
categoria Mini Fórmula Tubular
(Kart Cross)-e não Campeonato
Cotarinense, como registramos
ontem no coluna. Folha nosso!

• Um amigo é um presente que
você dá o si mesmo.

Com essa, fui!
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---------ECONOMIA

Zona do euro
,.,

em recessao
PARIS

O PIB Produto Interno Bruto da
zona do euro encolheu 0,2% no ter
ceiro trimestre deste ano em compa
ração com o segundo, depois de ter
contraído também 0,2% no segundo
trimestre frente ao primeiro. Com
isso, a região de moeda comum en

tra em recessão pela primeira vez

desde que foi formada, em 1999. Na

comparação com o mesmo período
do ano passado, o PIB da zona do
euro cresceu 0,7%. Os dadosforam
divulgados ontem, às vésperas do
encontro do G-20.

Após a Alemanha anunciar que
entrou em recessão com a queda de
0,5% no PIB, as principais econo

mias européias divulgaram dados'
negativos. A exceção ficou por conta
da França, que registrou leve expan
são de 0,1%. Economístas-esperavam
queda de 0,1%. No segundo trimes
tre, a economia francesa havia regis
trado contração de 0,3%. Já o PIB da
Itália diminuiu 0,5%, o maior declí
nio desde 1998. Dessa forma, o pais
entra em recessão pela primeira vez

desde o início de 2005. Na compara
ção com o mesmo período de 2007, o
PIB italiano encolheu 0,9%, a maior

queda desde 1993.
.

LUIZ MARINS, CONSlIlTOR
E PAI..£STRAN1E

Philip KOtler, o mais renomado
professor de marketing do mundo,
MUhammad Yunus, Prêmio Nobel da
Paz de 2006 e outros renomados pen
sadores afirmaram, surpresos, que
nunca haviam presenciado em lugar
algum no mundo, 3.500 empresários e

executivos reunidos num só lugar du
.rante três dias inteiros, com tanta sede
de aprender. Isso, disseram eles, faz do
Brasil um país do presente e não mais
só do futuro. Esses comentários públi
cos e informais foram feitos durante a

Expomanagement 2008, realizada pela
HSM em São Paulo, nos dias 10,11 e 12
de novembro.

E o que. nos disseram esses pensado-
res mundiais?

,

Se pudermos sintetizar a riqueza do
conhecimento e da experiência de todos,

-,

INDICADORES

O CORREIO DO POVO mSABADO, 15 DE NOVEMBRO DE 2008

Sede de
Aprender

teremos alguns pontos essenciais:
1. Com as mudanças que estamos

experimentando e, possivelmente, am

pliadas pela crise internacional, somente
vencerão as empresas capazes de inovar,
de fato, em produtos e serviços a clientes
cada vez mais exigentes. Fazer da inova
ção um processo constante e permanente
é um enorme desafio para os gestores;

2. A complexidade do mercado e a

competição global exigem gente excelen
te, comprometida e com alto grau de en

volvimento com a realidade do mercado
e da tecnologia. Sem gente excelente será
impossível vencer. E como gente excelen
te não se encontra com facilidade, cabe
à empresa formar pessoas excelentes e

procurar retê-las, motivá-las, incentivá
las, retendo os melhores e não permitin
do que. pessoas de baixo desempenho e

CÂMBIO

comprometimento permaneçam na em

presa;
3. As empresas devembuscar, com se

riedade, ações concretas de responsabili
dade social e sustentabilidade ambiental
e não só falar sobre esses temas;

4. A empresa deve buscar a união
como foco no cliente e no mercado, dei
xando de gastar energia com brigas inter
nas entre áreas e departamentos;

5. Nos períodos de crise as melhores
empresas se destacam e crescem. Agora
é a hora de aumentar ainda mais a ex

celência em tudo, pois somente os bons
sobreviverão e os excelentes vencerão
os apenas bons.

Reflita sobre estes cinco temas e, rapi
damente, passe da reflexão à ação.

Pense nisso. Sucesso!

I íNDICE'>:'IBOVESPA
VARIAÇÃO
-1,23%

COMPRA
2,269
2,864

VENDA
2,271
2,869

MOEDA
Dólar comercial (R$)
Euro (em US$)

VARIAÇÃO
-4,42%
-3,11%
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MEIO AMBIENTE

SANTACATARINA---------

R$ 1,3 mi para Bacia Carbonífera
Verba será utilizada para recuperação de área degradada pela lavagem de carvão

A Secretaria de Mudanças
Climáticas e Qualidade Ambien
tal do Ministério do Meio Am
biente vai aplicar R$ 1,3 milhão
na recuperação da área degrada
da da Bacia Carbonífera de Santa
Catarina. O dinheiro vai ser usa
do pela CPRM (Companhia de
Pesquisa de Recursos Minerais)
do Ministério de Minas e Ener

gia. O ministério fará o acom

panhamento dos projetos de re

cuperação ambiental das bacias
hidrográficas dos rios Tubarão,
Urussanga e Araranguá, que fi
carão sob a responsabilidade da
CPRM. Cerca de 1 milhão de
pessoas são afetadas diretamen
te pelo processo de degradação
ambiental na região. As obras de
vem estar concluídas em 2014.

As lavagens de carvão de
forma inadequada, os depósi
tos de rejeitos próximos aos rios

comprometeram a qualidade
das águas das bacias. Na região
de Criciúma os rios chegaram a

mudar a coloração e o pH, com
prometendo a fauna aquática e

prejudicando o abastecimento
de água para uma população es

timada em 800 mil habitantes.
Além de poluir os rios, houve
também o comprometimento do
lençol freático, causando o desa
parecimento da água no subsolo.

As empresas de mineração
da região. sul-catarinense foram
condenadas em Ação Civil Pú
blica, juntamente com a União e

também já estão tomando medi
das para recuperação da área. A

exploração de carvão continua,
mas agora enquadrada à legisla
ção ambiental. As empresas pas- .

saram a operar somente em áreas

que contam com licenças ambien
tais, concedidas após minucioso
estudo. A recuperação dos danos
causados entre 1982 e 1989 foi ob
jeto de TACs [Iermos de Ajuste de
Conduta) com o Ministério Públi
co e estão sob a responsabilidade
das mineradoras. Na região de Criciúma os rios chegaram a mudar a coloração e o pH devido à prática irregular
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GRADUAÇÃO INTERDISCIPLINAR

Reforma curricular nas federais
Com a mudança, três anos de curso dará diploma genérico aos universitários
RIO DE JANEIRO
•

A expansão das universi
dades federais deve acompa
nhar reforma curricular. Nos
próximos anos, determina
das instituições vão oferecer
graduações interdisciplina
res: uma espécie de ciclo
básico com duração de três
anos e direito a diploma. E
os universitários da área de
ciências exatas poderão estu
dar um ou dois anos antes de
escolher o tipo de engenharia
que querem cursar.

Um balanço do Ministério
da Educação mostrou mais de
20 instituições interessadas
em mexer nos currículos no

ano que vem. A UFRJ (Uni
versidade Federal do Rio de
Janeiro), a UFBA (Universida
de federal da Bahia) e a UFRN

(Universidade Federal do Rio
Grande do Norte) adotaram as

inovações.
Na UFRJ, a escolha da en

genharia vai ocorrer após dois
anos. A UnB vai oferecer ba
charelados de três anos em

quatro áreas. A principal no
vidade são os bacharelados in-

terdisciplinares. A UFBA tem
o projeto mais ousado e vai
oferecer 900 vagas em quatro
cursos de artes, humanidades,
saúde e ciência e tecnologia. A
UFRN atenderá' 500 alunos no
bacharelado interdisciplinar
de ciência e tecnologia.
A federal da Bahia terá

um terço de disciplinas co

muns aos respectivos alu
nos. O restante será de livre
escolha, permitindo que o

estudante direcione a for
mação. Com o diploma, po
derá ingressar em mestrados
ou fazer concursos públicos
que não exijam especialida
de profissional. Uma das dú
vidas no meio acadêmico é o

que farão os bacharéis.
O novo modelo poderá ser

aplicado aos cursos de jorna
lismo. Os estudantes fariam
o ciclo básico de três anos e

completariam a formação com

mais dois anos para também
receber o diploma de jornalis
ta. A lógica é que o ciclo bási
co dê um diploma genérico e o

curso tradicional, o certificado
profissional.

Crise internacional reflete
no aumento das taxas
SÃO PAULO

Conforme levantamento
do Procon de São Paulo, ór
gão vinculado a Secretaria
da Justiça e da Defesa da Ci
dadania, o crédito ficou mais
escasso no país devido a cri
se financeira internacional.
O reflexo atingiu as taxas
de juros, levando ao maior

patamar em cinco anos. A

pesquisa foi realizada no dia
4 de novembro, com dez ins
tituições financeiras: Banco
do Brasil, Bradesco, Caixa
Econômica Federal, HSBC,
Itaú, Nossa Caixa, Real, Sa
fra, Santander e Unibanco.

Neste mês, a pesquisa de
taxas de juros detectou au

mento das taxas médias nas

duas modalidades estuda
das. O empréstimo pessoal
desde o mês passado rompeu
a barreira dos 6%, e voltou
aos patamares do primeiro

semestre de 2003. O mesmo

acontece com o cheque espe
cial, que neste mês registrou
a maior taxa média desde
julho de 2003 (9,27%). Em
nova medida para tentar nor
malizar a oferta de crédito no

país, o Banco Centralliberou
mais R$ 40 bilhões para ban
cos ontem.

Dos dez bancos pesquisa
dos, sete elevaram as taxas
em uma das modalidades. No
Empréstimo Pessoal a taxa
média dos bancos pesquisa
dos foi de 6,15% ao mês, su
perior à do mês anterior, que
foi de 6,04% ao mês, signifi
cando um acréscimo de 0,11
ponto percentual. No cheque
especial, a taxa média dos
bancos pesquisados foi de
9,24%, superior à do mês an

terior, que foi de 8,96% a.m.,

significando um acréscimo
de 0,28 ponto percentual.

Alunos das ciências exatas podem estudar um ou dois anos antes de escolher o tipo de engenharia

2. CALENDÁRIO OFICIAL PARA INSCRIÇAO DOS VOTANTES
15.11.08 Publicação do Edital 002/2008/CMDCA
17 a 27.11.08 INSCRiÇÃO DOS DELEGADOS ELEITORES.
01.12.08 Divulgação dos delegados aptos a votar e respectivas entidades.
04.12.08 Prazo para recurso das inscrições indeferidas.
05.12.08 Resultado do recurso das inscrições indeferidas (que serão afixadas no mural da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul e slte ).
05.12.08 Divulgação final dos delegados aptos a votar e respectivas entidades.
11.12.08 Apresentação dos Candidatos, às 19h, no Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias do Vestuário de Jaraguá do Sul.
15.12.08 8h às 14h PROCESSO DE ELEiÇÃO PELOS DELEGADOS.

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
LEI MUNICIPAL N. ° 4.983/2008.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE LEGADOS N° 002/2008/CMDCA
Toma público as inscrições dos delegados eleitores para Processo de Eleição dos Membros do Conselho Tutelar de Jaraguá do Sul,
gestão 2009/2012.TÃNIA GRISELDA KRAUSE, Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA,
no uso de suas atribuições legais, torna público, com base na Lei Federal nO 8.069/90 e na Lei Municipal nO 4.983/2008 e fixa o período
das inscrições para delegados eleitores para o Processo de Eleição dos Membros do Conselho Tutelar de Jaraguá do Sul, que obedecerá
as seguintes regras:

1 - DA INSCRiÇÃO DOS ELEITORES
1.1. Os representantes das organizações governamentais e não-governamentais de promoção, controle e defesa de direitos da criança
e do adolescente, serão inscritos mediante requerimento (anexo I), subscrito pelos respectivos representantes legais, emitido em papel
timbrado ou com carimbo da respectiva entidade, acompanhado dé cópia da cédula de identidade ou qualquer documento oficial de
identificação que contenha foto, do delegado eleitor indicado. Fica vedada a inscrição por fax ou e-mail.
1.2. Compõem o Colégio Eleitoral os delegados representantes das organizações governamentais e não governamentais do Município
de Jaraguá do Sul.
1.3. Cada uma das organizações convocadas designará, tão somente, 01 (um) Delegado para participar da votação dos Conselheiros
Tutelares.
1.4. A inscrição dos representantes será de responsabilidade exclusiva da entidade interessada.
1.5. O delegado poderá representar uma única entidade, não se admitindo voto por procuração.
1.6. A Comissão Eleitoral credenciará os representantes, legitimando-os a participarem como eleitores, no pleito.
1.7. O credenciamento dos representantes será feito no período 17 a 28 de novembro de 2008, na Coordenadoria de Conselhos - Rua
Walter Marquardt, 1111 - Barra do rio Molha - Prefeitura de Jaraguá do Sul, das 7h30min às 13h.
1.8. A relação dos delegados habilitados a participar do Processo de Eleição, será afixada nos murais localizados na Prefeitura Municipal
de Jaraguá do Sul, publicada em jornal de circulação local e divulgada no site www.jaraguadosul.com.br.
1.9. Da inscrição indeferida, caberá recurso da decisão junto a Comissão>Eleitoral, no prazo de 2 (dois) dias, contado da divulgação.

3. DA ESCOLHA DOS CANDIDATOS PELOS DELEGADOS
3.1. Data da Eleição: 15 de dezembro 2008( segunda-feira)
Horário: 8horas às 14 horas
Local: Será Publicado em Jornal de circulação local entre os dias 24 a 28.11.2008.
3.2. A eleição será realizada por representantes das organizações governamentais e não-governamentais de promoção, controle e defesa
de direitos da criança e do adolescente, inscritos na forma deste edital.
3.3. O representante habilitado a participar do processo de eleição apresentará à Mesa Receptora de Votos, por ocasião da eleição, a
credencial e carteira de identidade ou outro documento equivalente, com foto.
3.4. Os delegados terão a oportunidade de conhecer os candidatos, no dia 11.12.2008, no Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias do
Vestuário, à Rua Francisco Fischer no 60, às 19h, onde estes terão até 2(dois) minutos para fazerem uma auto-apresentação oral.
3.5. Cada representante das entidades governamentais e não governamentais poderá votar em até 05 (cinco) candidatos.
3.6. Poderão permanecer no local de votação, além dos integrantes da Mesa Receptora de Votos, os membros da Comissão eleitoral,
fiscais devidamente autorizados, os conselheiros do Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente, o Juízo de Direito e a Promotoria
da Justiça, com competência e atribuição, respectivamente, para a área da Infância e Adolescência e da Juventude do Municipio de
Jaraguá do Sul.
3.7. Constatada alguma irregularidade na totalização ou apuração dos votos por parte da Junta Apuradora, esta encaminhará o fato à
Comissão Eleitoral para análise e decisão sobre as providências a serem adotadas.
3.8. Maiores informações, poderão ser obtidas na Coordenadoria de Conselhos, através do telefone 3276.2206 ou site www.jaraguadosul.com.br
3.9. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Eleitoral.

Jaraguá do Sul, 14 de novembro.de 2008.

TÂNIA GRISELDA KRAUSE - Presidente do CMDCA

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Cômam aprow prorrogação de mandato
Medida não vale para atual governo e ainda deve ser aprovada pelo Senado
MOSCOU

A Câmara dos Deputados
da Rússia aprovou ontem a

prorrogação do mandato pre
sidencial de quatro para seis
anos.O presidente Dmitry
Medvedev anunciou na se

mana passada que buscaria a

alteração e enviou a proposta
ao Parlamento no início des
ta semana.

Com a alteração, que não
vale para o atual governo, o

primeiro-ministro Vladimir
Putin poderia voltar à presi
dência e permanecer por 12
anos no cargo. Ainda bas
tante popular no país, Putin
não poderia ficar no poder
por um terceiro mandato.
Ele deixou a presidência em

maio, apontando Medvedev
como seu sucessor. Com o

esquerdo 3,30m da parede externa do lado 2 - Processo: 036.97.002214-5 é apenso
direito da casa n° 139 da rua Presidente Exeqüente: BrubelAuto Peças Ltda.

- Epitácio Pessoa, matricula 12.305 do CRI da Executado:Waldir KrugerEDITAL DE PRAÇA/lEILAO Comarca de Jaraguá do Sul; avaliação R$ Bem: 50% de um terreno com área total de
COMARCA DE JARAGUÁ 29.530,00. Gravames: R-7-1.2.305, R-8- 719,04m2, Jaraguá do Sul, no lado par da
DO SUL· 3a VARA CíVEL 12.305 e R-9-12.305; 02)Apartamenton° 74, Rua 339-Rudollo de Paiva Lopes, esquina

1"_
com área de 76,08m' de área total de com a rua ll-Roberto Ziemann,

-
Leilão/Praça: 26/.11/08 -1_4:00h. Por

construção, no 90 andarou 10° pavimento do confrontando: frente em 29,40m com a rua

v�lor�g_ual ou su�enora avahaçao. Edifício Jaraguá, na rua Presidente Epitácio 339- Rudollo de Paiva Lopes; fundos em
� Lellao/Praça.09/12/0�-14.00h.Aquem Pessoa, n° 111, Jaraguá do Sul, 37,80m com terras de Dario Parisi; ladomais olt;rt�r, desd� que nao a preço vil. correspondendo a fração ideal do solo de direito em 21,40m com terras de Albino
.!,,,º-ç.�!: Atrio do Forum de Jaragua do Su� 0,006307%, e área proporcional do terreno Lemke e lado esquerdo em 23,00m com a
Rua �uilherme CristianoWackerhagen, n de 7,5116%, construido sobre um terreno rua l1-Roberto Ziemann, edificado com
87 Vlla�0�a,fone:(47)3275:7200. com área de 1.191,00m2, confrontando: galpão comercial, em alvenaria, com área
Advertellcla�: 01) Flca� Intlmada� as frente, em 28,90m com o lado ímpar da rua de 209,00m2, matrícula 9.852 do CRI da
partes atraves de.ste Editai: caso. nao o Presidente Epítácio Pessoa; fundos, em Comarca de Jaraguá do Sul; avaliação R$
sejam pelo Sr. Oficial de Justiça (Artlg? ?87 25,30m, com terras de Indústria e Comércio 140.000,00 em 19106/07. Depositário:CPC); �2) Os credores

. hlpotecan<:.s, Bernardo Meyer LIda; lado direito, em Waldir Krüger. Vistoria: rua Robertousufrutuários ou senhorio direto que nao 44 50m em duas linhas sendo a primeira em Ziemann Jaraguá do Sulforam intimados pessoalmente,_ ficam 29:40m em parte com t�rras de Teo S. Meyer 3 - Proc�sso: 036,04.00Ô263-8
neste ato intimados .da realização dos

e em parte com terras de' Indústria e Exeqüentes: Espólio de Murillo Barreto
respectívos p�ças/lelloes (art. 698 CP�); Comércio Bernardo Meyer LIda., a segunda de Azevedo e Sávio Murillo Piazera de
03) A venficaçao do,estado de c?nservaçao linha em 15,1 Om com terras da Indústria e Azevedodos bens podera ser realizada. pelo Comércio Bernardo Meyer LIda., e do lado Executados: Marina Meier Ltda. ME e

pret�nso arrematante, se deseJado, esquerdo em 44,50m com terras da MarinaMeiermediante acompanhamento de Oficíal de Comunidade Evangélica Luterana, distando Bem: 110 embalagens de produtos de
Justiça. .

ditoterrenonafrentedoladoesquerdo3,30m limpeza Limpac Multiuso, contendo 50L
VI�ENTE A�V�S PE��IRA NETO, da parede externa do lado direito da casa n° cada recipiente; avaliação unitária R$Leiloeiro Publico Oficia! e Rural, 139 da Rua Presidente Epitácio Pessoa; 320,00; totalizando R$ 35.200,00 em

devldamenteautonzadopeloExmo.Sr.Dr; matricula 11.S09 do CRI da Comarca de 09/11/07. Depositário: Marina Maier.
EDENI�DO DA SILVA, JUIZ de Dlr�lto da 3 Jaraguá do Sul; avaliação R$ 45.338,33. Vistoria: rua João Carlos Stein, 232,Vara Clvel �a Comarca de.�aragua do Sul- Hipoteca inscrição R-2-11.509 em favor de Jaraguá Esquerdo, Jaraguá do Sul.Se:, vend�ra em Praça/Leilao, n� forma da BESC S/A Crédito Imobiliário; 03) Parte ideal Ônus: Os tributos incidentes sobre os bensLei, em dia, hora e local supracltados, os de um terreno, com área de 1.402,30m2, móveis e imóveis, multas sobre osbens penhorados nos processos a seguir: correspondente a 6,5% do terreno, situado automóveis bem como contas vinculadas1- Pr�cesso: 036.88.000016-9. no lado impar da rua 12-Avenida Prefeito ás concessionárias telefônicas, correrãoExequente: Banco de D�senvolvlmento Waldemar Grubba, também BR-280, por conta exclusiva do arrematante. Parado Estado d� Sa�ta Catarina - BADESC confrontando: frente, em 2,50m com a rua arrematação em primeira praça, os valoresExecutados. Ahbert Ewald, Edeltraut 12-Avenida Prefeito Waldemar Grubba, das avatiações serão corrigidosFeldmann Ewald e Carlo�AlbertoEwald também BR-280, coincidindo com o monetariamente até a data do leilão/praça,B�ns: 01) Apartament? n 144, com área alinhamento de meio-fio; fundos, em 2,50m onde o valor do lanço não poderá ser

pnvall�a d.e 66,98m2, area de uso c:omum com terras de Teobaldo Ewald; la?o direito, inferior à avaliação efetuada, sendo que,
9,10m'2 area. total de ?onstruçao de em 191,OOmcomterrasde EugemoTrappe não ocorrendo a venda ou adjudicação76,08m ,co�are��r?porClona�doterreno lado esquerdo, em 5linhas, 1· de 70 ,38m nesta, será levado à segundade 7,5116m , ? edlflclo constrUld� sobre � com terras de Wolfgang Riedtmann em oportunidade, conforme da� e horário
terreno com area doe 1.191,00m , no ,17 69,01 m e com terras a requerer por quem de supra, onde haverá a alienação a quem
pavlme.nto ou 16 andar ,do EdlflCIO direitoem1,371m,a2'de27,50mcomterras maisofertar(art.686,VI,CPC),desdequeJaragua, ru� Presídente Epttáco Pessoa, a requerer por quem de direito, a 3' de não a preço vil (art. 692, CPC). Os
111, Jaragua do Sul, confro�tando: frente, 33,629m com terras de Ervino Brandenburg, honorários do Leiloeiro na razão de 5%
em 28,90m cor_n. o -tado impar da rua a4'de27,50mcomterrasdeSilvioEwaldea (cinco por cento) correrão por conta do
Presidente Epltaclo Pe�oa: fundos" e� S' de 87,00m com terras de Silvio Ewald, comprador, remitente ou adjudicante em
25,30m com terras de Industna e.C?merclo Renato Ewald, Urbaldus Ewald e Eugênio caso de arrematação, acordo/remição ou
Bernardo Meyer L.tda.; lado dlrelto� em Trapp, sobre faixa de 2,50m de largura por adjudicação, respectivamente, conforme
44,50m em duas linhas, sendo a 1 em 191,00m de compnmento, resultando em competente Portaria expedida por esta
29,40m em parte, com terras de Teo S. 47750m2 matrícula 13.118 do CRI da Comarca Informações com o Leiloeiro
Meyer e. em parte com terras da Indú��a e Co�arca de Jaraguá do Sul. Gravame: R-8- Público Oficial e Rural VICENTE ALVESComércio Bernardo Meyer Ltda., a.2 linha 13.118; avaliação R$ 954,48. Total da PEREIRA NETO, fone/fax (47) 3026-1615,em :5,�Om com terras da Indu�tna e avaliação R$ 75.822,81 em 20/05/02. site www.agencialeilao.com.br. end. Av.
Comérclo Bernardo Meyer LIda, lado Depositário: Alibert Ewald. VistOria: rua Hermann August Lepper, 1500, Saguaçúesquerdo, em 44,50m

..

com terras da Presidente Epitácio Pessoa, 111, Edifício Joinville. Exmo. Sr. Or. EDENILDO DA
�omunldade Evanqéllca Luterana, Jaraguá, (itens 01 e 02) e rua Joinville (item SILVA, Juiz de Direito da 3· Vara Gível dadistando dito terreno na frente do lado 03), Jaraguá do Sul. Comarca de Jaraguá do Sul-SC.

importante apoio, Medvedev
venceu as eleições. Putin en

tão assumiu o cargo de pri
meiro-ministro.

O próprio Putin, porém,
negou anteriormente que a

alteração no tempo do man

dato seja para favorecê-lo,
mas que a intenção é forta
lecer a democracia no país.
A Câmara dos Deputados é
dominada pelo partido go
vernista Rússia Unida. A me

dida deve ainda passar pelo
Senado e por uma maioria
das legislaturas regionais. O
Rússia Unida também domi
na essas instâncias.

Alguns analistas especu
lam que um dos cenários para
a volta de Putin incluiria a

renúncia de Medvedev, o que
deixaria o primeiro-ministro

como presidente interino e

forçaria a convocação de no

vas eleições. Antes da sessão,
o líder do Partido Comunis
ta, Gennady Zyuganov, disse
que sua bancada rechaçaria
a proposta. "Se nós avaliar
mos a abrangência do poder
do atual presidente, ele tem
mais poder que o secretário

geral (da União Soviética), o

czar e o faraó somados", cri
ticou Zyuganov. "Ele tem po
der suficiente para tratar de
qualquer assunto. E não há
um único elemento de con

trole sobre sua autoridade".
Os parlamentares vota

ram também a ampliação dos
mandatos dos legisladores,
de quatro para cinco anos.

AGÊNCIA ESTADO

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ITAPERlú

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADADE PREÇO N. 2/2008 - PROCESSO L1CITATORIO N. 1812008

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ-SC, leva ao conhecimento dos
interessados que em conformidade com Lei Federal 8.666/93 e suas alterações; e em aten
dimento ao Contrato de Repasse n. 262.535-83/2008/Ministério do Esporte/CEFIPMSJI, que
realizará Licitação na Modalidade Tomada de Preço. OBJETO: Obra de Construção de 01

(uma) Quadra Poli Esportiva Coberta, no Bairro Santo Antonio. TIPO: Menor preço Global (To
tal Geral); RECEBIMENTO DOS ENVELOPES 1 E 2 (HABILITAÇÃO E PROPOSTA): Até às
14:30 (quatorze horas e trinta minutos) do dia 02 de dezembro de 2008: REUNIÃO PUBLICA
PARA HABILITAÇÃO E ABERTURA DAS PROPOPOSTAS COMERCIAIS:: As 15:00 HO
RAS (Quinze horas) do dia 02 de dezembro de 2008. OBTENÇÃO DO EDITAL: Diretamente
na Prefeitura Municipal de São João do ltaperiú , pelo valor de R$ 60,00 (sessenta reais). Infor
mações: Depto. de Compras e Licitações, Sita à Rua José Bonifacio Pires, 45, Centro, São João
do ltaperiú-SC, de 2" a 6" feira das 13:oohs às 19:00, ou pelo foneJfax 047 3458 oo10/e-mail:

compras.lene@terra.com.brSãoJoão do ltaperiú (SC), 12 de novembro de 2008.

Valdir Correa - Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL

EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL N° 170/2008

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL

TIPO: menor preço por ITEM
OBJETO: O presente Edital consiste na aquisição de equipamentos agrícolas
(pneus arrozeiros com aro e câmeras novos), confonme especificações descritas no
Anexo I do Edital eAnexo VIII- Minuta de contrato.
REGIMENTO: Lei Federal10.S20/2002, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal
nO 4.698/2002, de 03 de outubro de 2002.
DATA, HORA e LOCAL PARA ENTREGA dos ENVELOPES: Até às 09:00 horas
do dia 28 de novembro de 2008, na Coordenadoria de Protocolo da Prefeitura Muni
cipal de Jaraguá do Sul, sita na Rua Walter Marquardt nO 1.111, bairro: Barra do Rio
Molha. O CREDENCIAMENTO e abertura dos envelopes serão as 09:10 horas do
mesmo dia, na sala de reuniões da Coordenadoria de Licitações e Contratos.
Orçamento estimado para a compra da máquina: R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil

reais). INFORMAÇÕES: A íntegra do Edital poderá ser obtida no endereço acima
ou via Internet no endereço www.jaraguadosul.sc.gov.br
Jaraguá do Sul (SC), 13 de novembro de 2008.

CELSO ORLANDO PIRMANN - Secretário deAdministração

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL

EDITAL

TOMADA DE PREÇOS N° 169/2008
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
OBJETO: Contratação de serviços de engenharia para ampliação e reforma do espaço fisico
na C.M.E!. A1mida Bertoli no Bairro de Nereu Ramos, para um total de 722,44m2, com fome
cimento de materiais e mão de obra, em conformidade com o Projeto, Memorial Descritivo,
Planilha Orçamentária/Quantitativa e Minuta de Contrato.
REGIMENTO: Lei Federal 8.666/93 e demais alterações posteriores. .

PRAZO e LOCAL PARA ENTREGA dOs ENVELOPES: até as 09:00 horas do dia 04 de de
zembro de 2008, na Coordenadoria de Protocolo desta Prefeitura.
ABERTURAdos ENVELOPES: 09:15 horas dodia 04 de dezembro de 2008, na sala de reu

niões da Coordenadoria de Licitações e Contratos.
DATA e HORÁRIO PARA VISITA TÉCNICA: dias: 20/1112008, 27/11/2008 e 02/12/2008 as

9:00hs -Agendar visita com EngO Civil Humberto José Travi, no telefone (47) 3372.{l124 nos

horários das 7:30 as 13:30 ou (47) 8428-6756.
RETIRADA DO EDITAL E ANEXOS: O edital estará disponível na Intemet no endereço www.

jaraguadosul.sc.gov.br sem qualquer custo e osAnexos (Projeto, Memorial e Planilha orçamen
tária) do Edital, deverão ser retirados na Coordenadoria de Licitações e Contratos da Prefeitura

Municipal de Jaraguá do Sul, no seguinte endereço: Rua Wa�er Marquardt nO 1.111 - Barra do
Rio Molha - Jaraguá do Sul- SC, no horário das 07:30 as 13:30hs, mediante pagamento de
taxa de R$ 20,00 (vinte reais).
ORÇAMENTO ESTIMATIVO DAOBRA: R$ 367.006,71 (trezentos e sessenta e sete mil seis
reais e setenta e um centavos).
INFORMAÇÕES: Dúvidas e esclarecimentos poderão ser obtidos por escrito no endereço aci
ma ou pelo Fax (0-) (47) 3370-7253, ou ainda pelos e-mail rose.compras@jaraguadosul.com.
br ou rodrigo.licitacoes@jaraguadosul.com.br.
Jaraguá do Sul (SC), 13 de novembro de 2008.

MOACIRANTÔNIO BERTOLDI
Prefeito Municipal

A Quimilac Química Ltda, torna público que requereu à
Fundação do Meio Ambiente (FATMA) a renovação da

Licença Ambiental de. Operação (LAO) para fabricação de
produtos químicos, localizada na Rua Adolfo Tribess - 85,
Bairro Vieiras em Jaraguá do Sul - SC.

FATMA
Rua Benjamim Constant, 258 - América

89.204-360 - Joinville/ SC
Fone: (47) 3431-5200 Fax: (47) 3431-5216
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----------ESPORTE
NA ARENA

Caratecos de todos
os cantos do Brasil
Competição reúne cerca de 1,5 mil atletas
JARAGUÁ DO SUL

O Campeonato Brasileiro de
Caratê Interestilos, que começou
ontem na Arena Jaraguá e segue
até amanhã reúne caratecas de
várias graduações, idade, sexo e

de todos os cantos do Brasil. Os
atletas mais renomados do país
competiram ontem no kata e hoje
disputam as melhores posições
nokumitê.

Uma delas é a pernambucana
Mirella Mendonça. A lutadora
de 18 anos saiu da categoria jú
nior para disputar o adulto. Ela é
a atual campeã Mundial Júnior,
em [esolo, na Itália, conquistou
o Pan-Americano e o Interconti
nental. Além de ser quatro vezes

campeã brasileira - uma no juve
nil e outras três no júnior - e seis
vezes campeã pernambucana.

Esta é a primeira vez que Mi
rella compete na categoria adulta.
Emboramuito concentrada o ner
vosismo era evidente. "O adulto
é o auge do atleta, vamos ver no
que vai dar, o nível da competi
ção está forte. Para quem veio de
um brasileiro em casa (o último
foi em Recife) espero conquistar
um bom resultado", declarou
a carateca no final da prova do
kata, na tarde de ontem.

GENIELLI RODRIGUES

Rondoniense
viajou 3 dias

Mais de 1,5 mil caratecas irão
passar pela Arena Jaraguá nesses
três dias de competição. Muitos
deles vieram de longe e encara

ram dias e noites de viagem. Eder
Medino, 21 anos, saiu de Ji-Para
ná (RO), no domingo à noite e

chegou apenas na terça-feira. A
maratona da viagem é vencida
pela satisfação de participar do
principal campeonato nacional.
"Foram trêsmil quilômetros, mas .

vale a pena estar aqui, vamos ver
como será o resultado", disse o

carateca, que ainda não tinha
competido. Em 2006 ele foi cam
peão adulto no Pan-Americano e

em 2007 foi vice-campeão Brasi
leiro no kata, também adulto.

Mirella Mendonça competiu ontem pela primeira vez na categoria adulta

.Camgeogato segQe até domingo• ....... ',' -,_Co' '". _';,;,

.

' Parti GS apreciadores de artes marciais vaie a peno prestigiar 1) evento que
.. oç�ntece no Arena. jlém do alto nível do comp.etição o.sóbado e.,domingQpto
mete muito disputo nos totomes. Hoje, o partir dos 9 hems, iniciam os disputas
do kumitê individual, faixas�ploridos, faixas pretos e kumitê-elluipe mascylino,
todos até os semifinais. Amanhã, também às 9 horas, serão r�olitadas todas os
finais. Vale lembrar que o acesso ao evento é livre poro o público em gerAL .
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Automobilismo
Os jaraguaenses comemoraram bons resultados no encerramento do
Copa Santa Cotarina de Automobilismo.Wilson Lazzaris ficou com o título
do Marcos A. Já nas gaiolas (ou kart cross), Ronaldo Klitzke, o Nono (foto),
ficou em segundo lugat atrás apenas de Sílvio Formagi. A cerimônia de
premiação será no próximo dia 25, às 19h30, em Ascurra, loco I que re
cebeu todas as etapas da competição. Em 2009, o Autódromo Max Mohr
volto a ser palco da Copa Santa Catarina, com exclusividade e com cinco
etapas previstas, além de arrancodões de cominhões e automóveis.

'MIGRANTES DO FUTE.BOL'
Não imaginávamos que o repercussão do série de reportagens "Mi
grante�.:�.o Futebol", fosse rep�rcutir tonto entre)!prced�(�s e leito-

·�l'es. Pof·;jsso é bom relembrar 'que elo sairá apenffs nos edições de
quarta, quinta e sexta-feira. Também recebemos e-mails de pessoas

'fj�:lfalando sobre oq.l�oS p���pnag��.�)da hi,stória do clube, mas o no�p, ,,"

foco, neste momento, é contar a lilstória de quem veio de fora. DepoIs
desta ��.�ie, va�ps falar des filhos da terra{ quem nascey no região
ie,tamHém fez Itistória no tricolor jamgua�nse. Mqs isso já�é assunto
para 2009. É aguardar e -conferir.

.

.i!ifBRIGA DASTVS:1iiii'
Está no site d�;rribunal de Justiça do E£tqdo de §qnta Ca,tarina - a

Associaçóo de Clubes de Futebol desistiu da açóo que pedia a rescisão
de contrato com a 1V Rec�rd. A i�tenção e,a romper com o .rede para
"fechar a transmissão do .(Satarinó& 2009 com aRBS 1V (o que já foi até
anunciado pelos veículos desta rede). Mas o contrato com a RIC termi
na só e�2009 �não poperia ser quebrado assim, �i� uma hora para q
outra. Agora é aguardar os cenas do próximo capítulo, pois ainda não
se sobe quem realmente vai transmitir o campeonato.

-,- -.",.

DIRETORIA EM BLUMENAU
Na quinta-feira à noite, a diretoria do Juventus ésteve em Blumenau, particW
pondo de um encontro sobre marketing esportivo. E voltou animada com o que
"aprend�u" lá, com dirigentes do AU�'lpl-PR. �mo o time está montando ��planejam�nto para o ano que vem, muita coisa Servirá para deixar este trabo�
lho ainda melhor A intenção é apresentar este planejamento para o torcida,
e também pam os empre5lÍrtos, no início do mês de d�mbro. Tomam que
realmente este planejamento seja divulgado. É sinal de que existe a intenção
do trabalho ser mais profissional no Juv;;ntus.

{� j{:;..... Nt

COPASC
Hoje tern um jog9 decisivo pelo Copa Santa Catarina de Futebol. Em
Chapecó, o time do casa recebe o JEC, no duelo que pode ser consi
derado decisivo para continuar sonhando com uma vaga na Série O
do Brasileiróo. As duas equipes têm quatro pontos e lideram o Grupo
B. Ouem ganhar, praticamente se garante na final, ao lado do primeiro
colocado da outra chove. lá o briga está entre Metropolitano e Avaí B.
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PRIMEIRONA

Rodada da Segundona pode
definir primeiros classificados

ESPORTE----------

Duas equipes atrás da última vaga
Caxias e xv de Outubro entram em campo sábado de olho na semifinal
JARAGUÁ DO SUL

A rodada do fim-de-se
mana definirá os confrontos
da semifinal do Campeonato
Não-Profissional da Primeira
Divisão. Das quatro vagas, três
estão definidas - Flamengo e

Cruz de Malta, pelo Grupo A,
e João Pessoa, pelo B. Quem
ainda tem chances de termi
nar entre os quatro primeiros
colocados é o XV de Outubro,
de Indaial, e o Caxias, do Bair
ro Santa Luzia.

Os jogos do Grupo B acon

tecem hoje porque o Vitória
tem compromisso amanhã
pelo Estadual Amador. E o

adversário do time do Rio da
Luz pela Primeirona será jus
tamente o Caxias, que tem
11 pontos e precisa vencer e

torcer para que o XV de Outu
bro perca do João Pessoa, aqui
em Jaraguá do Sul. Caso isso
aconteça, Caxias e XV ficarão
com 14 pontos, empatados
também no confronto direto
(uma vitória de cada lado) e no
númefo de vitórias. O critério
seguinte são os gols sofridos,
onde o time de Indaial tem 10

Avoí atrás
de Vondinho

Ontem à tarde, em entrevisto o uma

rádio de Florianópolis, o presidente do
Avaí, João Nilson Zunino, admitiu que
gostaria de ter Vandinho de volto 00 Leão
do Ilha. "O Vandinho não queria sair da
qui. Ele até perguntou se não era melhor
que ele ficasse aqui até o final do ano e
nós falamos poro ele que o Flamengo era
uma vitrine muito maior".

e o Caxias, 11. Mas basta um

empate no João Pessoa para
que essa matemática seja des
necessária.

Pelo Grupo A, os jogos
acontecem domingo. Flamen
go e Cruz de Malta, já classi
ficados, se enfrentam no Gari
baldi, onde, quem vencer, fica
com o primeiro lugar do Gru

po. Em Luiz Alves, Faixa Azul
e Vitória B apenas cumprem
tabela ..

, ESTADUAL
Sem aspirações na Primei

rona Jaraguaense, o Vitória
concentra todas as atenções no
Campeonato Estadual Ama
dor. E terá um difícil desafio
neste domingo, em Lindóia do
Sul, no Oeste de Santa Catari
na. No primeiro jogo, realiza
do domingo passado, empate
em 1x1 e, por isso, só a vitó
ria interessa aos dois times. O
vencedor deste confronto en

frentará quem levar a melhor
entre Metropolitano, de Nova
Veneza, e Oeste, de Chapecó.
O primeiro jogo ficou 1xO para
o time do Sul. João Pessoa quer confirmar o primeiro lugar do Grupo A e Vitória concentra as atenções no Estadual

Criciúmo quer
cosa cheio hoje
o Criciúma jogo todos suas fichas

nos duas últimos partidos em coso pelo
Campeonato Brasileiro Série B. Poro
isso, o clube está lançando uma pro
moção para estas partidos. A expectativa
é de coso cheio. Poro os sócios em dia
com o clube, o vantagem é de poder levar
um acompanhante com ingresso o R$ 7.
Já o público feminino, acompanhado de
sócios, terá entrado liberado. Nos aspirantes, Atlético B/Amizade (meia escura) está perto da vaga

JARAGUÁ DO SUL

Faltam três rodadas para
terminar a primeira fase do
Campeonato Não-Profis
sional da Segunda Divisão
- Taça SDR. E neste fim-de
semana, com os jogos atra
sados da segunda rodada,
podem sair os primeiros
classificados para a semifi
nal da competição.

O líder Cruzeiro (com 27

pontos) joga fora de casa con

tra o Garibaldi e garante a vaga
se vencer e o Botafogo B per
der pro Flamengo B. A Kiferro,
que é a vice-líder, faz dois jo
gos no fim-de-semana. No sá
bado recebe o Galácticos/Rio
Molha e no domingo pega 9
Garibaldi, fora de casa, em

confronto antecipado da 15a
rodada. Se vencer os dois,
também pode se garantir na

OJ semifinal.
Nos aspirantes, a situação

é parecida. Tupy e Atlético
B/Amizade têm 27 pontos e,
lideram a classificação. Se
vencerem, respectivamente,
JJ Bordados e Rio Cerro, e o

Garibaldi perder um dos dois
jogos que faz no fim-de-se
mana, podem já se garantir
na semifinal.

Mas o que preocupa as

equipes e a Liga Jaraguaense,
é o calendário. Com o exces

so de chuvas, muitas rodadas
foram canceladas e, se cum

prir a risca o fato de ter uma
rodada por fim-de-semana, a

final do campeonato será no

dia 27 de dezembro, já que,
tanto as semifinais como a

decisão do título, serão em

jogos de ida e volta. Por isso,
a organização do torneio es

tuda fazer uma rodada dupla
no próximo fim-de-semana,
para que a competição termi
ne no dia 20 de dezembro.
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PW!ximos Jogos - 36° Rodada
16b20 - Corinthians Nova

< ];16h20 - Bragantino
%16h20 - Barueri)tf leza

'�6h20 - ABC x Mcli'ília

SEGUNãi DliISÃO;
.

Hoje (14h)?
Kiferro x Galácti

Q9tafogo �.x FI
Garibaldi x Cru.�iro ;:

Vila Rau x Guarany (Rio Mollia)
Batisti xSeleto (Guarany)

<JJ"Bordadosx Tupy (Flame o)
Amanhã (14h)
Atlético B x Ri9 Cerro (João Pe�SQ�)
Ponte Preto x Çaxias B

Garibaldi x Kiflmo :

<

.• COPA SANTA CATARINA
Próximos Jogos .J: 4° Rodada'

goje,
16h

BRASILEIRÃO

O CORREIO DO POVO rnSABADO. 15 DE NOVEMBRO DE 2008

Jogo para seguir sonhando
Cruzeiro enfrenta desesperado Náutico no Estádio dos Aflitos
DA REDAÇÃO

.

Três jogos dão sequencia
neste sábado à 35a rodada do
Brasileirão, iniciada na quarta
feira com a goleada por 4x1 do
Atlético Mineiro sobre o Vasco,
e o único time candidato ao

título que entra em campo é o

Cruzeiro, que precisa vencer

o Náutico, nos Aflitos, para se

manter na briga.
O time mineiro está na ter

ceira posição, com 61 pontos, e
precisa acabar com a má seqü
ência de resultados fora de casa

- o time perdeu os últimos três

jogos longe do Mineirão, para
São Paulo, Goiás e Atlético-PR,
todos sem marcar um gol se

quer. Amaior preocupação para
este jogo é o gramado do Estádio
dos Aflitos, considerado o pior
do campeonato. O técnico Adil
son Batista deve escalar três za

gueiros para o jogo de logo mais
à noite. O treinador tem à sua

disposição ds zagueiros Thiago
Helena, Espinoza, Leo Fortuna
to e Thiago Martinelli

Já oNáutico encabeça a zona
de rebaixamento, na 17a posi-

.

ção, e se ganhar já se garante
fora ao menos por uma rodada;
pois ultrapassa o Vasco - que
parou nos mesmos 37 pontos.
O técnico do Timbu, Roberto
Fernandes, segue fazendo mis
tério para o time titular.

Com a mesma pontuação,
em 160 lugar, o Fluminense
faz um duelo de vida ou mor

te contra a Portuguesa, que tem

Cruzeiro e Fluminense entram em campo em locais e situações diferentes no Campeonato Brasileiro

36 pontos e está em 180 lugar,
precisando se reabilitar da der
rota em casa sofrida para o São

Paulo por 3x2, no sábado pas
sado. A novidade no Flu pode
ser Eduardo Ratinho na lateral-

direita, no lugar de Carlinhos.
Pelos lados da Lusa, o novo

atacante Edna, antes meia, quer
aproveitar a boa fase da Lusa,
mas para vencer.

O único time "tranqüilo"
no sábado é o Sport, que está
com 45 pontos e só cumpre
tabela diante do Ipatínga,
que tem 31 pontos, segura a

lanterna e, se perder, estará

praticamente rebaixado, pois
dependerá de uma combina

ção improvável de resultados
para escapar da degola:

Adriano pode trocar o Itália pelo Brasil
Imprensa italiana diz que ele pode parar no São Paulo, Fluminense ou Corinthians

Clube do Morumbi é o favorito

SÃO PAULO

Após a imprensa italiana
divulgar que Adriano está na

lista de dispensas da Interna
zionale de Milão para o mês
de janeiro, corre os rumores

de que o destino do atacante

pode ser mesmo o Brasil.
Segundo a edição desta

� sexta-feira do jornal italiano
� "Carriere della Sport", o Im

,� perador pode-ser emprestado
g para São Paulo, Fluminense
� ou Corinthians. O clube do
Morumbi seria o favorito, já

que o jogador teve boa passa
gem por lá no primeiro semes

tre deste ano.

Outra possibilidade para
o artilheiro é o futebol espa
nhol. Conforme noticiado há
alguns dias, o Imperador pode
ser moeda de troca para uma

possível negociação da Inter
nazionale pelo atacante Agüe
ro, do Atlético de Madrid.

Adriano foi afastado da
equipe pelo técnico José
Mourinho há pouco mais de
pode nem ser relacionado

para a partida contra o Paler
ma, hoje, pelo Campeonato
Italiano. Também existe a

possibilidade de Adriano ser

envolvido em uma negocia
ção do Atlético de Madri, já
que a Inter de Milão está in
teressada na contratação do

argentino Agüero, que atua

pelo clube espanhol.
Na próxima semana, Adria

no estará no Brasil para defen
der a seleção brasileira, que
no dia 19 faz amistoso contra

Portugal, em Brasília.
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Caraguá Auto Elite I,

I

Fox 1.0 4 portas 2009
Preço a partir de

R$32.290,
• Dire¢o hidráulica
• Rod. � aço 1S"
, Limpador, lavodor
e desemboçodor
do vidro traseiro
• Novo motor VHf

Fax 1.0 VHT (5z11r4), 4 portas. Tota! Flex. MY 08f09, edição 2, com preço promocional à vista a partir de RS 32.290,00 ou financiado com entrada de R$ 16.145,00 (50%) +24 prestações mensais de R$ 822,47. Taxa de juros de 0,99% a.m. e 12,55% a.a.Total da operação RS 35.884,33 eET máximo para esta apuração de 22,06% a.a. Estoque Fax 1.0 05 unidades. IOF c Te inclusos na cceracõc e no eET para todas as modalidades de financiamento, Que estão sojeues â aprovação de cadastro pejo

C ' A E I.Banco Volkswagen. Orertas yá!idas para verccics básicos, de cor sólida, som opcionais. aaranue de fábrica 3 anos. sem limite de quilometragem para defeitos de reboceçêc e montagem em ccrrconcntes internos de motor e transmtssão (exceto Kombi, ara9ua uto .telimitada a 80 mil km), A concessão de qualquer percentual oe desconto elimina os brindes oferecidos neste anúncio, Validade 17/1112008.

www.autoelile.com.br GrupoAutoElite40anosdeaedibilidade. Q�...:!t. 47 3274 6000 Uma relação de confiança.

EXAME DE

GRUPO

URIASSELVI
FAMEG

ASSEVIM
BRUSQUE

47 30449000

FAMEBlU
BLUMENAU

47 3321 9000
47 3321 9090

FAMEG
GUARAMIRIM
47 3373 2000

FAMESUL
RIO DO SUL

47 3531 7000

ICPG
PÓS-GRADUAÇÃO
0800 729 9009

UNIASSELVI
INDAIAL

47 3281 9000

INSCRiÇÕES ATÉ DIA 28/11
PROVA DIA30/11 - 9H

VALOR DA INSCRiÇÃO R$ 30,00
MATRíCULAS: 08 A 12/12

INSCRiÇÕES E INFORMAÇÕES:
www.FAMEG.edu.brI47 3373.2000

OU NA PRÓPRIA FAMEG

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




