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Guaramirim vota
lei de nepotismo
Texto será analisado na sessão da
próximo segundo-feira.
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Estudo britânico sugere que cicatrizes
leves no rosto podem fazer com que um

homem fique mais atraente, pelo menos

para relações de curto prazo. A pesquiso,
publicado no revisto acadêmico Persona

lity and Individual Differences, envolveu
223 pessoas -147 mulheres e 76 homens.
Os participantes olharam poro fotos de
homens e mulheres cujos rostos não ti
nham nenhuma cicatriz e poro pessoas
cujos rostos haviam sido manipulados por
computador poro mostrar cicatrizes leves.
Os resultados revelaram que os mulheres
consideram homens com cicatrizes mais
atraentes poro um relacionamento rápido,
mos não poro relações de longo prazo.
Já o avaliação dos homens sobre o quão
atraente os mulheres eram ficou inalte
rado pelo presença de cicatrizes. Segundo
pesquisadores, não está cloro porque, exa

tamente, os mulheres acham homens com

cicatrizes mais atraentes, mas uma teoria

pode ser a de que os cicatrizes fornecem
evidência de um trauma passado e podem
dor informações sobre o história e o perso
nalidade do homem.

Fonte:BBCBrasll

Vereadora eleita
promete resultado
Campeã de votos, Natália diz que comunidade
preciso conhecer o função do legislativo.

Páginas 14 e 15

Relaxar pode ser
bastante simples
Nado melhor do que um bom banho poro
tratar do pele e também do espírito.
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Cresce cerca de 50% a procura por alimentos orgânicos nas prateleiras
dos supermercados. Eles não levam agrotóxicos, são mais caros que os

convencionais e ainda não têm comprovado maior valor nutritivo.

Schroeder recebe
prêmio no Saúde
Programo Estratégia Saúde do Família
foi reconhecido pelo Estado como o

�""""'��I"""<111.....n melhor em Santo Catarina.
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MUNDO
DAS LETRAS

AGENDA
DE LAZER

O final de semana
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EDITORIAL

Lá ecá
em queda,hvIe. ��'deflaçãQ do Japão, por
exemplo, mesmo o juro sendo zero, a popu
lação continuava poupandopelo temor em

,relação ao fgturo.;#,... �f,
'fUdà isso 'e estranho para

Wi

Se a grande o brasileiro, que convive há

�ídia br f
continuar
em falar
""�"u�índ

O perigo que ��aça as maiores econo

mias do mundo é desconhecido aqui por
essas bandas. O pesadelo que sempre assom

s bra�ij,�iros é aWflação.\�as a deflação
e ser ainda mais assustada::'

ra, .porque contra ela existem

pogçosins�ent
.,,,,fV consüh1iaor con
me porque teme o futuro, quer

o díss .

�qf

CHARGE

COM A CRISE, SÓ DÁ
PRA LEVAR O ESSENCIAL
FUBÁ PRA POLENTA E

O MACARRÃO, E VOCÊ, HELMUT?

PONTO DE VISTA

Resultados! Onde estõo e quem os têm?

DO LEITOR

Morrer não é o fim
Se fizermos uma análise, livre, sem censuras, ire

mos verificar que a morte não finda a vida como pen
samos. Uma vida se mostra no além túmulo. A morte

material ocorre, o corpo físico é devolvido a terra e ao

pó retornará. Porém, o sopro divino da vida não pode
morrer, pois é imortal e continua a vida que deixou

na terra. Se há indicativo que a vida continua perder
a oportunidade de conhecer esse processo não é pru
dente. Deixe os mortos aos mortos. Isso está certo, o

corpo físico é o morto, mas o espírito nunca morreu.

Cuidado para não misturar essa parábola e se con

fundir achando que a morte acaba com tudo rio ser

humano. Exatamente, por confusão de interpretações,
muitas vezes estamos afastando um ato divino de mi
sericórdia que é a crença de que a vida ultrapassa a

barreira da morte e que nossos irmãos falecidos no

corpo continuam vivos em espírito. Alguns querem
se comunicar, mas não encontram suporte para isso,
pois são excluídos pelas durezas materiais ou de cren

ças que os repele sem um ato mais profundo de cari-
, dade e humildade. Se a vida fosse aceita como uma

continuidade após o túmulo os suicidas perderiam o

objetivo de sua trâgicaaçâo, pois a morte não livra o

homem de suas dívidas nem de suas virtudes. Mor
rer é sair do corpo físico, célula a célula, o espírito
se desprende para dar de cara com um mundo espi
ritual, vai lembrando aos poucos de tudo o que é, do

',que fez na terra, e isso será crucial para sua felicida
de nesse novo mundo ou seu martírio. Ali as alegrias
são volumosas, ou as angustias são terríveis, ali há o

ranger dos dentes. Ali não há nada escondido. Então
o sofrimento de muitos é pelos seus próprios erros no

egoísmo e ódio.

Aqueles que fizeram sua vida dando passos para o

caminho do bem, encontrarão um caminho de paz e

alegria. Ore sempre pelos que se foram, fique tranqüi
lo que ele sabe e o vê, mas nem sempre é autorizado
a se comunicar, quando podem vem nos sonhos, pro
cure orientações sérias sobre o assunto. Cuidado com

os oportunistas. Fé em Deus e a vida é muito mais

preciosa que podemos supor. Ame a sua e do próximo
e seja feliz.

EDSON GOMES, SERVIDOR PÚBliCO (EFEGOM@YAHOO.COM.ElR)

� Os textos poro esta coluna deverão ter no máximo 2.000 caracteres e pOdem ser

�. enviados poro o e-maíl redocao@ocorreiodopovo.com.br. ou por corto para o

�,Av. Pre!e!to W�I�emor G!_�bbo, 1400�.�80ependi�,. .cEP 89256·500' CP 19. É obrigatório
�,inJ0r!"arj,�.�"!�.}?mpl���,� p.rolis�ã�, ·��ÇPfL�!;·. te.I��o�e (* não serão publicados).

DAVID EMMERICH

JOURDAIN,
COORDENADOR 00 CUR-'
SO DETECNOLOGIA E
DIRETOR DE PESQUISA

baseados em resultados. Tanto é verdade

que a principal pesquisa na área de infor
mática de nossa região nasceu na Fameg,
com um sistema operacional conhecido
nos quatro cantos do mundo, com mais

de 27 milhões de downloads, suporte a

cinco idiomas e feito por alunos de nos

sos cursos. O mercado de trabalho costu
ma apostar e avaliar os resultados. E isso

é o certo! Pois bem, nosso reconhecimen
to mundial fala por si só.

O projeto Famelix GNU/Linux, filho le

gítimo de nossa região, surpreende a todos
os que tem algum contato com nosso traba
lho. Por conta destapesquisa, já enviamos 5

alunos nossos para o exterior como pesqui
sadores, não como alunos de intercâmbio.
Isso mesmo! Alunos de nossa região indo
para ensinar, não apenas para aprender!

As Universidades federais, a começar

pela UFSC (http://esI2008.npd.ufsc.br), já
manifestaram claro interesse em 'aprender'
com nossa experiência local. Issomesmo, a
Fameg servindo de modelo para Universi

dades federais pelo Brasil.
O mercado de trabalho costuma avaliar

resultados. Pois bem! Aí estão! Se univer
sidades como a UFSC, que atingiram reco

nhecimento porméritos, reconhecem a ex

celência de nosso trabalho, é justo avaliar

que estamos no caminho certo para desen
volver profissionais qualificados, não ape-
nas para concorrerauma vaganomercado,

•.

mas para terem uma importante diferença:
eles estudam em uma instituição que apre
senta resultados! Você, deseja saber como
se faz educação com resultados?

Pergunte-nos como! '1\ gente" ensina!

A partir de hoje, a Uniasselvi/Fameg
inicia a sua participação nesta coluna,
para apresentar o quê tem feito nos úl
timos anos, na área de informática e o

quê fará nos próximos: Dentro da nossa

instituição, é costume dizer que "somos

mais conhecidos por nosso trabalho fora
do Estado e do Brasil do quê em nossa

própria região". Tal reconhecimento, de
grandes empresas como a Nokia' (mais
informações, breve), se deve ao fato de

que nossos cursos de computação estão
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----------pOLíTICA

FALA Aí!

"Creio que o atual

conjuntura não
favorece. "

JOSÉ SERRA (PSDB),
GOVERNADOR DE SÃO PAULO,

sobre o crise mundial e aprovação do
reformo tributória ainda em 2008.

,'O Brasil não
está mais no época do
abundância fiscal. "

AÉCIO NEVES (PSDB), GOVERNADOR
DE MINAS GERAIS,

avaliando o impacto do crise mundial
sobre o economia brasileiro.

" No Brasil é o

dobro de qualquer
outro país. "

MILKO MALTIJASCIC,
PESQUISADOR DO IPEA,

sobre o índice de mortes provocados
pelo violência urbano.

SAÚDE
Somo ponto o vice-prefeito eleito Iri
neu Pasold (PSDB) quando discurso
sobre o necessidade de se humanizar
o saúde público e não apenas apare
lhar os postos de saúde gerenciados
pelo município. O caminho ele co

nhece. Envolve o Ministério Público
que, se quiser, pode fazer concessões
sem atropelar o legislação vigente, os
médicos, que representam o espinho
dorsal de todo o sistema e o próprio
Prefeitura. Ou seja, diálogo aberto e

franco de formo permanente.

Có'digo Ambiental
Com 306 artigos e considerado polêmico, projeto de lei assinado pelo go
vernador luiz Henrique do Silveira (PMDB) que crio o Código Estadual do
Meio Ambiente, está dando no que falar. Está em debate na Assembléia

legislativa, para se definir instâncias de atuação e responsabilidade legais
no concessão de licenças ambientais, no caso Ibama e Fatma. Hoje, uma
total barafunda, incluindo fundações municipais. O problema é que o pro
posto original sofreu modificações em sugestões de técnicos do Fatma, alvo
de críticos de todo ordem e acusada de ser mera indústria de multas. Mu

danças que podem atingir em cheio cerca de 200 mil famílias de pequenos
agricultores que produzem em áreas de até 24 hectares, como em Jaraguá e

região do Itapocu. Engessando qualquer iniciativa que resulte em aumento
do produtividade. Como munição político poro os eleições de 2010, já é
um prato cheio: ambientalistas de um lodo e políticos do outro. E, no meio
deles, os burocratas de plantão.

INCONFORMADO
Comissão de Turismo e Despor
tos da Câmara dos Deputados vai
fazer audiência público poro de
bater os critérios de escolho dos
árbitros do Brasileirão. A pedido
do deputado Edinho Bez (PMDB),
botafoguense que viu seu clube
eliminado do Copo do Brasil, em
2007, pelo Figueirense, com uma

'garfado' da bandeirinha Ano Pau
lo. Bez repete frase do ex-senador
luiz Estevão, dono do Brasilien
se: "Penso que em político tem

sacanagem ? Futebol tem muito
mais...". (ABC Digital)

COMO FAZER?
Já existem leis federais e .esta

duais, mos o Câmara de Jaraguá
aprovou outra proibindo o aces

so de crianças e adolescentes o

bebidas alcoólicas e cigarros em

estabelecimentos comerciais que
vendem estes produtos. A maioria
já tem esta consciência, porém o

problema está em coibir. Quem vai
fiscalizar? A Prefeitura, poro todo
tipo de fiscalização, tem lá meia
dúzia de funcjonários, com uma

viatura mais que usado. Ouando
não, vão de bicicleta mesmo.

III____ :ill _

Saint Sebastian
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CHUVA?
Na Prefeitura de Jaraguá parece que tem rezo brabo poro chover até
31 de dezembro. É o que se conclui da desculpa de sempre: os obras
atrasam por causa das chuvas. Melhor é apelar para outro discurso

porque este, recordando a inércia em tempos de seco, já não cola
mais. O que acontece agora é justamente o agravamento de problemas
não resolvidos. E, aí sim, por força das chuvas.

QUANDO?
Perguntar não ofende: quando é que Jaraguá vai ter a suo pista de
atletismo sintética? Será mesmo em dezembro, com o anunciada pre
sença da atleta olímpico Maurren Maggi? Prometida paro abril, teve
sua entrega adiada por três vezes, uma delas às vésperas dos Jogos
Abertos de Santo Catadna. E o reste do projetQ, que inclui vestiários e

p>,banheiros, por exemplo?

FALINDO
Hospital São José, de Joinville, gerenciado pela Preft!itura, fecha
ano com uma dívida de R$ 10 milhões. IsSo porque o dinheiro

prestação de serviços poro o SUS não tem sido repassado integral
mente pelo próprio secretario municipql de Saúde. Além disso, com a

maioria dos equipamentos quebrados e sem manutenção. O diretor do

ho�eital, Ary GiovanniSantangelo, já ,ºdmitiu que, por �ausa disso, ele
g,

e � prefeito Marco Tebaldi (PSDB) podem ir para a cadeia. Por desvio
de verbo público com finalidade específica.

(aguá, ao contrário, o mã encial de �mpresários te

proporcionado aos dois �ospitais dade momentosde expansão
qualificação. Não fosse isso, por certo estariam em sérios dificuldades
também, porque neste processo Estado e Prefeitura não têm corres

pon�ido à altura das necessidades is. Até porqu� o São José e o

, Jaraguá fazem atepdimento regio

TUDO BEM?
Muitos prefeitos catarinenses desembarcam em Brasília atrás de re-

cursos federais cobrir estragos causados pelas chuvas que nã
cessam. Em Guar , levantamentos da Prefeitura indicam perda
em redor de R$ 2 milhões, mas não se tem notícias de que o governo,
que não tem este dinheiro disponível, esteja interessado em apelar
para a União. Nem tampouco prefeituras vizinhas onde os estragos
também foram significativos.

AMNÉSIA
Dia da Bandeira, comemorado (?) na quarta-feira, 19, passou em

brgnco. Alguém lembrou do Pavilhão Nacional? Uns poucos. Não é e

maIs um símbolo do' país, como antigamente. Os brasileiros das'get
�

rações mais recentes preferem cultuar pagodeiros, duplos sertanejos
e big brothers. Aliás, o maioria esmagadora não sabe nado sobre o

próprio cidade onde moram.

politica@ocorreiodopovo.com.br
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SENTENÇA

POLíTICA�---------

Ex-presidente é multado pelo TCE
Eugênio Garcia contratou assessor jurídico para Câmara através de licitação
JARAGUÁ DO SUL

O TCE (Tribunal de Contas
do Estado) julgou irregulares
as contas anuais da Câma
ra de Vereadores de Jaraguá
do Sul referentes a 2004. A

sentença foi publicada no úl
timo dia 7 no Diário Oficial
Eletrônico do Tribunal, que
aplicou multa de R$ 600,00
ao presidente do Legislativo
naquele ano, vereador Eugê
nio Moretti Garcia (PSDB),
"em face da contratação de
serviços de assessoria jurí
dica, caracterizando afronta
ao art. 37, II, da Constituição
Federal".

Vereador também na atu
al legislatura, Garcia dis
se que a contratação se deu

por meio de licitação, assim
corno havia sido feito pelos
presidentes que o antecede
ram. Segunda ele, pelo me

nos desde o ano 2000 o TCE
recomendava a realização
de concurso público para o

cargo, informação da qual só
teve conhecimento quando

recebeu a decisão do tribunal
sobre a aplicação da multa.

''A Corte já manifestou
em inúmeras oportunidades
sobre o terna, limitando a

utilização de processo lici
tatório para a contratação de
assessor jurídico somente em

situação excepcional e tran
sitória e até o provimento do
referido cargo", sentenciava
o relatório do conselheiro
Wilson Rogério Wan-Dall,
estipulando prazo de 30 dias

para ó recolhimento da mul
ta ser comprovado ao TCE.

"Foi a atuação do Leonel
corno meu assessor jurídico
que contribuiu para que eu ti
vesse todas as contas aprova
das sem restrição", destacou
o vereador, informando que
o valor referente à multa foi

pago na última quarta-feira.

DOIS ASSESSORES
Atualmente, o advogado

Leonel Pradi Floriani conti
nua prestando assessoria ju
rídica à Câmara.

S£U fllBtl VAllPREtU1EI
tUDO S08U�lD�!::..�UW1Al

� EAS£G " fia

E A ,ypGR1ÂftClA
DE£'Infla TERCEIftA.

Outro assessor jurídico é
o advogado Rafael Schreiber,
contratado este ano para a

vaga criada com a aprovação
da lei proposta pela presi
dente da Casa, Maristela Me
nel (PT do B), em março. O

cargo é comissionado, de li
vre nomeação do presidente.
A atuação de Schreiber inclui
assessoria às comissões técni
cas do Legislative.

CAROLINA TOMASELLI

Garcia alegou desconhecer exigência e que procedeu como os antecessores

Vereadores cobram vinda de secretário
Há dúvidas sobre projeto que abre crédito especial de R$ 1,2 milhão
GUARAMIRIM

Vereadores do PMDB, Osni

Bylaardt e João Deniz Vick co

braram, na última quinta-feira, a
vinda do secretário municipal de
Planejamento, ValérioVerbinen, à
Câmara, para responder questio
namentos sobre projetos e ações
do atual governo. "Isso vem se ar
rastando há semanas. E, de acor

do com a Lei Orgânica, é nosso

direito convocar e não convidar

que ele venha dar esclarecimen
tos com data marcada", afirmou
João Deniz.cobrando posição do

presidente Evaldo Junckes (PT).
Um dos assuntos é o projeto

de lei que abre crédito de R$ 1,29
milhão no orçamento domunicí-
pio. Ofício enviado pelo EXecuti
vo à Câmara não dirimiu as dú
vidas do relator da comissão de

Legislação, Justiça e Redação da
Câmara,MarcosMannes (pSnB),
que solicitou a destinação dos re- ,

cursos por investimento. Segun
do ele, tem obra contemplada na
proposta que já foi executada. '1'\
Rua Athanásio Rosa já está pavi
mentada hámuito tempo", diz.

João Deniz, do bancada do PMDB, cobra o convocação de Verbinen

Segunda votação do nepotismo
Passados dez dias do aprovação em

primeiro turno, o emenda à lei Orgânicg
contra o nepotismo volta para a pauto de
votação na sessão de segundo-feira. A
proposta do Executivo impede li contra
tação de parentes de até terceiro grau no

Prefeitura e Câmara, mas libera o nome-

ação para o cargo de secretário, primeiro
no escolõo do município e com o mais
alto salário abaixo do prefeito e vice. "Eu
particularmente sou contra", diz o presi
dente Evaldo Junckes (PI), que promete
entrar com uma emenda para estender a
proibição 00 primeiro escalõo.
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Mitos envolvem alimentos orgânicos
Pesquisas ainda não comprovam que eles realmente são mais saudáveis

ALIMENTAÇÃO

JARAGUÁ DO SUL

Nunca se falou tanto em

alimentação saudável e cui
dados com o meio ambiente.
O consumidor está cada vez

mais atento aos produtos que
forram as prateleiras dos su

permercados. Ao optar por
. uma marca, já não observa so

mente o preço. Características
Gomo a data de validade, os

.

,,/
nutrientes, as calorias e a pre
ocupação da empresa em rela
ção ao meio ambiente podem
ser decisivas na hora da com

pra de um alimento. É o que
constatam os especialistas.

Esta onda verde serve de
alavanca para os produtos or

gânicos que já ocupam posição
de destaque nas gôndolas dos
supermercados. Casos como

.

o da dona -de-casa, Verônica
Viana, 61 anos, são cada vez

mais comuns. Ela prefere pa
gar mais caro por uma fruta,
mas que seja de origem orgâ
nica. "Sempre compro as orgâ
nicas. O sabor é até diferente
porque é natural, sem agrotó
xicos", diz enquanto escolhe
as bananas e as coloca na ces

ta de compras.
Já o aposentado Wilson de

Aguiar, 65 anos, prefere os

produtos convencionais. "Não

vejo vanta�em em comprar o

orgânico. E mais caro e tem o

mesmo sabor", comenta.
O fato é que até entre os es

pecialistas o consumo do ali
mento orgânico é cercado por
dúvidas. Segundo a bióloga,
mestre em microbiologia de
alimentos, e coordenadora do
curso de Engenharia de Ali
mentos da Unerj, Silvia Hele
na Olitta Morato Figueiredo,
não existem dados científicos
que comprovem que os orgâ
nicos sejam mais saudáveis.
'� diferença básica é que os

orgânicos excluem todo tipo
de agrotóxico. Já os conven

cionais se utilizam de regula
dores de crescimento, que são
os hormônios", explica. Sen
do assim, durante o cultivo do
alimento orgânico é possível
manter a estrutura do solo,
evitando o desgaste. "Pesqui
sas mostram que o consumi
dor compra o orgânico pen
sando que é mais saudável.
Mas isso não está comprova
do", destaca.

DEBORA VOLPI

fu � Inscrições abertas
Rua Presidente Epitócio Pessoa, 676 I Centro I JoraguQ do SuVSC
47 33�1.0202 I www.faculdadejangada.com.br

Jangada
FACULDADE

Especialista diz que não ,há prova que o orgânico é mais saudável
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PREOCUPAÇÃO

GUARAMIRIMjMASSARANDUBA

Enquanto a chuva cai, as

ocorrências persistem, deixan
do os Bombeiros Voluntários e

a Defesa Civil da região em aler
ta. Ontem, aconteceu uma que
da de barreira na Rua Guarani,
no Bairro Recanto Feliz. A casa

do pedreiro Jacir Luís Frigner,
34 anos, está rente a um barran
co e corre risco de cair.

A irmã de Jacir, Eliane Frig
ner, 36, que mora ao lado da
residência, disse que o des
lizamento acontece há cerca

de uma semana e já provocou
a queda de algumas árvores,
ameaçando três casas próxi
mas. "Estamos preocupados.
Ele Uacir) vai ter que sair daí",
comentou Eliane. Na tarde de

ontem, durante a reportagem, o
pedreiro estava trabalhando em

Schroeder, mas voltaria para
dormir em casa à noite.

Na manhã de ontem, uma

queda de barreira na Estrada
Geral Primeiro Braço (saída
pata Luiz Alves), em Massaran

duba, deixou a pista interditada
por cerca de uma hora e meia.
Por conta do problema, as es-

colas próximas suspenderam
·as aulas. Os Bombeiros Volun
tários de Massaranduba foram
chamados até o local para cor

tar duas árvores que ameaça
vam cair sobre uma casa.

Em Jaraguá do SuI, Schro
eder e Corupá, a situação foi
considerada tranqüila pela
Defesa Civil e os Bombeiros
Voluntários.

CLIMA

Quem achou que o sol daria
o ar da graça a partir de segun
da-feira, enganou-se. Segundo
informações da Epagri/Ciram, a
chuva contínua que cai na re

gião deve persistir até amanhã.
Na segunda e terça-feira, o tem
po será nublado, com possíbilí
dade de pancadas de chuva ao

longo do dia. Na quarta-feira,
a previsão é de que o sol volte
a brilhar e que o tempo' perma
neça bom até domingo (30). De
acordo com o meteorologista
Marcelo Martins, a região não
recebia chuva desta proporção
desde 1997.

DAIANE ZANGHELINI

GERAVPOLícIA---------

Chuva provoca mais deslizamentos
Previsão é de que o mau tempo persista até a próxima quarta-feira

i I
I

. I

Eliane Frigner mostra a casa do irmão Jacir, que está rente a um barranco, no Bairro Recanto Feliz

Guammirim ganhará um novo

delegado somente em dezembro
GUARAMIRIMjJARAGUÁ DO SUL

O chefe da Polícia Civil em
Santa Catarina, Maurício Esku
dlark, informou que a delegacia
de Guaramirim deve ganhar um
novo delegado em dezembro,
quando também será definido

quem vai assumir a Delegacia
Regional. O novo delegado re

gional começa a atuar na co

marca em janeiro de 2009.

Conforme Eskudlark, a defini
ção do novo delegado de Guara
mirim vai depender da ordem de

classificação dos aprovados na

Academia de Polícia Civil. "Com
a formatura, cerca de 15 policiais
devem vir para a região", comen-

".,� �
ta. Hoje, dois delegados se reve

� zam para conduzir os inquéritos
� em Guaramirim: Lauro Langer
� Júnior, de Itaiópolis, e AltairMu
g chalski, de Campos Novos. Eles
� alternam uma semana em Gua
� ramirim e a outra nas respectivas

Ministério Público cumpriu 12 mandados de prisão em Jaroguá e Guaramirim comarcas de origem.

Em relação a quem deve,
assumir a Delegacia Regio
nal, Eskudlark apontou dois
nomes: Djalma Alcântara da
Silva, que atuou em Jaraguá
do Sul entre 2003 e 2004, ou
Uriel Ribeiro, que substitui
interinamente a delegada Ju
rema Wulf, presa durante a

Operação Game Over.

INVESTIGADOS NA

OPERAÇÃO GAME OVER
Ademir Bell; Adilson Ma

cário de Oliveira Júnior; Amo
acy Luiz Espíndola; Anderly
Maykel Bell; Curt Kuchembe
cker; Jair Bell; Jurema Wulf;
Walmir Lehmert; Claudir Odeli;
Dilva Dolzan; Edio Nei Dolzan:
Everson Fernando Wodzinski;
José Wodzinski; Lídio Cepplí:
Rubens Alcarria Júnior; Silvio
Antônio Sutil de Oliveira; Val
decir Balsanelli; Vinícius José
Wodzinski; Walter Pinter.

Advogados não
se manifestam
JARAGUÁ DO SUL

Nessa semana, o inquérito
sabre a Operação Game Over
se transformou em processo
penal e 21 pessoas foram acu

sadas de participação no es

quema de jogos de azar (veja
o quadro ao lado). Ontem, O
Correio do Povo conversou

com um dos investigados, o
policial civil Adilson Macá
rio de Oliveira Jr. Ele disse

que não foi informado ofi
cialmente sobre a acusação e

que vai se inteirar dos fatos
na próxima semana, quando
será concluído o curso de Po
lícia Comunitária do qual está
participando, em Florianópo
lis. A reportagem também

procurou os advogados dos
demais acusados, que prefe
riram não comentar sobre o

assunto. O advogado Alessan
dre Reis de Freitas, que defen
de Ademir Bell e outros réus,
não foi localizado.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



---------VALE DO ITAPOCU

EXEMPLO

O CORREIO DO POVOO.

SABADO. 22 DE NOVEMBRO DE 2008

Saúde de Schroeder lidera' ranking
Secretaria Estadual elegeu os melhores programas desenvolvidos no Estado

Médicos do serviço públi
co realmente trabalhando 40h,
cobertura de 100% do progra
ma Estratégia Saúde da Famí
lia (ESF), 60% no Programa de
Saúde Bucal e Conselho Mu
nicipal de Saúde atuante com

presidência não governamen
tal. Estes são alguns dos pontos
que levaram Schroeder a con

quistar o primeiro lugar em

Atenção Básica na premiação
oferecida pela Secretaria de
Estado da Saúde aos 11 mu

nicípios com a melhor avalia

ção da ESF. O prêmio de R$
40 mil, para implementações
do programa, foi divido com

o município de Itapoá, num
empate técnico.

Das inovações, a secretária
de Saúde, Ingrit Eichemberger
aponta o programa realizado
com hipertensos e diabéticos -

com cerca de 300 participantes
- para a manutenção de qua
lidade de vida com exercícios
e orientação médica em en

contros mensais e o Programa
Saúde Mental nos Bairros, que
trabalha terapias ocupacionais,
orientação médica e psicológi-

ca com quatro grupos que re

únem ao todo 40 integrantes.
Mas, de acordo com ela não é
este o diferencial que tornou

o município referência. "Nos
destacamos porque seguimos à
risca o protocolo indicado pelo
governo federal".

Desde 2003 o ESF é tra

balhado em Schroeder e, se

gundo a secretária de Saúde,
o mérito da qualidade não é

apenas de seu trabalho. "Sem

pre se buscou desenvolver o

programa de forma controla
da e nos termos adequados
por toda equipe". Mesmo os

não acamados recebem visi
tas da equipe e os médicos
trabalham 40 horas, indepen
dente da demanda diária, ato
não convencional em muitas
unidades de saúde da região.
Dentistas no município são

cinco e por mais que não haja
tanta procura na ESF, o pro
fissional fica disponível até as

17h. "Ninguém escolhe hora

para ter dor de dente", acres
centa a secretária de saúde.

FREDERICO CARVALHO "Nosso diferencial é fazer exatamente o que manda o protocolo", diz Ingrid

Pesquisa mostrou que os estudantes preferem lanches à comida

Nutricionista apresenta
pesquisa sobre merenda
BARRAVELHA

A Secretaria de Educação de
Barra Velha apresentou uma pes
quisa para avaliar a qualidade da
merenda escolar e as preferên
cias dos estudantes. Segundo a

nutricionista responsável, Sylvia
Mariah Lehmkuhl, entrevistando
o consumidor é que se pode ter

um posicionamento real sobre
a alimentação'nas escolas. ''Não
adianta só entrevistar diretor,
pais ou professores, são os alunos

que vão indicar onde acertamos

e onde erramos", afuma. O teste

foi aplicado pelos professores e

orientadores das escolas, na se

gunda quinzena de outubro, e

supervisionado pela nutricionista
da Secretaria de Educação.

Com os resultados é possível
adaptar o cardápio ao gosto do

'5. aluno, complementando-o com

9 artigos de boa aceitação e valor
=> ---

15 nutritivo. Antes da pesquisa da
merenda foi. feita uma avaliação

nutricional com os estudantes.
Cerca de 80% demonstraram

peso adequado, mas o restante

apresentou sobrepeso. E o cul

pado é rapidamente acusado

por Sylvia: "Criança, hoje, em
dia, come muita porcaria".

Cachorro-quente, bolo e acho
colatado estão entre as refeições
preferidas dos alunos, e a sopa
é a menos atrativa. Opiniões di
versas também existem, mas não
compõem a maioria. De acordo
com a pesquisa, macarrão, arroz e

feijão também agradam e tem um

grupo, dos 685 alunos que parti
ciparam, que dispensa o trio de

guloseimas. A troca de salsicha,
"que não acrescenta nada", por
peixe, inclusão de folhas verdes
e sucos naturais, são algumas das
idéias iniciais que surgiram após
o levantamento dos dados. Opró
ximo passo é a realização de uma
campanha de educação nutricio
nal com as crianças.

Salário ajuda,
mas não é tudo

Em muitas cidades, como em

Jaraguá do Sul, há dificuldades na

contratação de médicos e um des
argumentos tanto do município como
dos próprios profissionais é de que o

solário é muito baixo. Mas em Schro
edet com base solarial em tomo de
R� 6,5mil- pouco menos que em Ja-

. raguá -vem o exemplo de que não é
k 'só q dinheiro que Qtrai o p

,

Hq quase três anos tra
em Schroedet a médico Vimo
Salgado de Menezes recentemente

comprou uma cosa em Jaraguó e

se prepara para o concurso do ESf.
Formada há quatro anos, Vimo cfIe
gou o trabalhar três meses em uma
Unidade de Saúde de Itajaí,mos ficou
insatisfeita com os resultados. "R- "

"

quei wbendo da oportunidade daqui j�
e vim, agora quero ficõr": A

..

afirmo que o estruturo de tro ho'
é fundamental e reflete no tra Ho
de tados do equipe, fazendo com que
a Saúde de Schroeder seja um locol
com participaçóo efetivo de tado�.,

�pnlfissionois.

Poloneses em
Massaranduba

Uma delegação vinda da Po
lônia para inauguração do Teatro
Pedro Ivo Campos, em Florianó

polis, e integração com grupos
poloneses em Santa. Catarina,
vem para Massaranduba partici
par de almoço cultural na Asso
ciação Polonesa Karol Wojtyla,
neste domingo (23), a partir das
11h. O encontro que inicialmen
te seria apenas com os membros
da associação massarandubense
transformou-se lia Encontro de
Descendentes Poloneses da Re

gião da Amvali, promovido pela
Associação Comercial, Industrial
eAgrícola de Massaranduba.

O focoprimordialéamanuten
ção da cultura polonesa na região,
segundo o presidente da Adam,
Mauro Bramorski. No entanto, o
encontro com o governador polo
nês, Adam Struzik, e sua comitiva
formada pelo vire-govemadm; de
putados e empreséríos da região
também será urna oportunidade
de aproximar economicamente a
Ainvali desse país.
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Bom humor na hora da venda

Renato Pereira, especialista em negócios, promete ensinar e fazer rir

o futuro se constrói com conhecimento e virtudes.

Você quer aprender como

ser um bom vendedor? A pa
lestra-show Vendendo com

Bom Humor é uma oportuni
dade. A capacitação está agen
dada para próxima terça-feira
(25), a partir das 20h, no Cen
tro Empresarial de Jaraguá do
Sul. O especialista em negó
cios Renato Pereira, 68 anos,
comanda a aula. O palestran
te define o curso como uma

chance de aprender se diver
tindo. Segundo ele, o objetivo
vai além de preparar os pro
fissionais para o comércio de
Natal. Pereira pretende ensi
nar a conquistar o cliente para
todos os tipos de vendas.

Pereira adianta ao leitor do O

GERAl----------

Correio do Povo algumas dicas.
A primeira é o bom humor, como
ferramenta principal. "Ser um

bom vendedor é, antes de mais
nada, cultivar o bom humor para
transferir a alegria de vender na
satisfação de comprar", revela o

ministrante. Se não bastasse o

sorriso nos lábios, o gaúcho re

força que o vendedor deve obser
var bem o cliente. "Os fregueses
precisam ser compreendidos. Só
assim é possível fazer a melhor
abordagem e ter sucesso na ne

gociação", enfatiza ele. O inves
timento varia de R$ 40 a R$ 60.

Informações através do número
3275-7024.

DAIANA CONSTANTINO

80 s s O'
.

a

es e e desen
ência,

e ent e sa do "a.

Da Educação Infantil ao Ensino Médio, atividades extracurriculares e ambientes pedagógicos favorecem
aos alunos o aprimoramento de seus conhecimentos. Por meio de uma proposta inovadora, aliada a

uma experiente equipe de professores e avançada metodologia de ensino, o Bom Jesus proporciona
uma preparação sólida e eficiente.

Faça-nos uma visita e conheça tudo que o Bom Jesus tem a oferecer.
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BANHO E UM EXCELENTE REMEDIO
Temperatura certa da água e um bom sabonete fazem

com que a pele fique mais bonita
Depois de um dia estafan

te, nada como um bom banho.
Seja no verão ou no inverno.
O banho é aquele momento
em que a maioria aproveita
para relaxar, programar as

atividades do dia, ou da noite,
enfim repor as energias.

Há aqueles que gostam de
sentir o aroma de uma vela
ou de incenso e ouvir música
fazendo do banho diário um

verdadeiro ritual.
Os especialistas nos assun

tos da epiderme são unânimes
ao afirmarem que os banhos
quentes não devem ser muito
demorados porque podem
prejudicar a saúde da pele, mas
quando é inverno quem é que
resiste? A temperatura da água
sobe mesmo. Ainda bem que já
estamos quase no verão ...

Banhos muito quentes
ressecam a pele e podem agra
var ainda mais os quadros de

caspas.
Outra regrinha básica é

usar um sabonete específico
para o rosto e, vamos combi
nar, que existem uma infini
dade deles, para todos os tipos
de pele; prefira sempre os sa-

bonetes líquidos.
Os produtos utilizados

durante o banho devem tam
bém ser escolhidos com rigor.
O sabonete, principalmente,
deve conter hidratantes na

composição porque ajuda a

deixar a pele mais sedosa e re

sistente às agressões externas,
como o sol e a poluição, e ter
o PH neutro ou alcalino, pois
é o que mais se aproxima do
PH da pele, evitando assim,
qualquer tipo de irritação.

Há no mercado muitas op
ções de sabonete em barra ou

em líquido. Os dermatologis
tas afirmam- que o sabonete
líquido é mais indicado para o

uso na face, porque o sabonete
em barra possui mais agentes
químicos. Além disso, o sabo
nete em líquido é mais fácil de
espalhar pelo rosto. O sabonete,
entretanto, seja em barra ou

líquido, serve para promover
a limpeza da pele, mas o uso

exagerado pode provocar irrita
ções e ressecamento, uma vez

que se retira o manto lipídico
protetor da pele; também deve
se ter cuidado com o uso de
buchas e esponjas na hora do

banho, elas ajudam a remover

as células mortas, mas o uso ex

agerado também pode retirar a

proteção natural da pele.
Nunca é demais rever al

guns conselhos. Os banhos
quentes devem ser de, no

máximo, 40°; o calor ajuda na

vasodilatação e promove re

laxamento corporal. O melhor
momento de se usar um creme

ou hidratante é logo após o

banho, com a pele recém
seca, assim a penetração é
bem maior, pois o banho reti
ra parte da gordura da pele, o

que facilita a ação dos cremes.
Pessoas com peles muito secas

podem usar um sabonete neu

tro em partes como genitálias,
axilas, mãos e pés, e usar os

óleos de- banho no restante
do corpo, deixando agir por
alguns minutos e depois enx

aguar completamente, nestes

casos, o banho tem que ser

morno e não demorado. Ban
hos de imersão com óleos de
banho e água morna são uma

boa opção de hidratação ca

seira. Após o banho, aplicar
cremes específicos para o cor

po e para o rosto.

o creme hidratante é essencial
após o banho, quer seja de chuveiro

ou de imersão. Escolho sempre
produtos de qualidade comprovado

e específicos poro o tipo de pele,
tonto do corpo como do rosto
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CRÔNICA

CARLOS HENRIQUE SCHROEDER, ESCRHOR

Os poetas malditos
Muitos poetas tiveram suas vidas es

miuçadas, suas biografias confrontadas
com suas obras; e para alguns a assimila
ção da palavra maldito antes de seus no

mes foi inevitável. A França de outrora,
farol cultural do mundo, legou-nos alguns
names: François Villon, Charles Baudelai
re, os parceiros Arthur Rimbaud e Paul Ver
laine, Stéphane Mallarmé, Antonin Artaud
e Tristan Corbiere.

O próprio Verlaine foi responsável pela
disseminação do termo quando lançou "Les

poêtes maudits", coletânea (onde estrearam
Rimbaud e Corbiére) que organizou entre
1884 e 1888, tornando a expressão mun

dialmente conhecida.
O termo designa autores cujas obra (por

incompreensão de seus contemporâneos ou
pelo vão da censura) demoraram a serem

lidas e aceitas e que, subseqüentemente,
exerceram influência e foram vistas como

inovadoras. Praticamente todas as nações
têm seus ícones malditos: no Brasil, para
ficar em apenas dois nomes, o catarinen
se Cruz e Sousa e o paraibano Augusto dos
Anjos estão entre os mais lembrados.

Quando se fala em rebeldia, loucura e

genialidade, pensa-se imediatamente em

Arthur Rimbaud, o jovem arrogante e fan
farrão que mudou a poesia mundial.

Não fosse o fato de ter composto, entre
os 15 e 19 anos, notáveis e visionários poe
mas, de encanto indelével, ainda escandali
zou a França com seu tórrido caso de amor

com o poeta Paul Verlaine. Mas foi ao aban
donar tudo para comercializar café, couro,
marfim e armas, nos confins da África, que
criou uma aura mágica, capaz de seduzir
até os de imaginação menos fértil.

Faz-se neéessário a qualquer artista co

nhecer e estudar Rimbaud, pois o autor de
"O barco ébrio" (1871), "Uma temporada
no inferno" (1873) e "Iluminações" (1874)
inspirou gerações e se faz cada vez mais
necessário num planeta letárgico e unila
teral. Nas telas, a melhor representação
da efervescência do que foi o caso Rim

baud/Verlaine está em "Eclipse de uma

paixão", filme-biografia de 1995, com boa

direção e roteiro.
Para encerrar, fico com o poeta e en

saísta Weydson Barros Leal, que acredita

que até a forma é biográfica em Rimbaud:
"o rigor métrico de seus primeiros versos

identifica-se com a disciplina a que foi
submetido em sua infância; a liberdade e

a ousadia dos poemas em prosa refletem
as transgressões dos períodos em que os

escreveu na juventude; e o silêncio ou a

frieza contida em sua correspondência
africana contabiliza a matemática do ex

plorador. Portanto, para Rimbaud, o que
sempre contou foi a vida".

VARIEDADES---------

• Cine Shopping 1

.� 007 - Quotum OI Solace (leg)
(14h30, 16h40, 19h, 21h10.+todososdios)

• Cine Shopping 2
• Amigos, Amigo illheres à parte (leg)
(17h - �eg, ter) 7h - quo, qui, sex. sob, dom)
• As Duos Faces do lei (leg)----�
(19h! 0,21 h20 -todos os dias)

• Cine'Ci e
• Os Mosconautas (Dub) (15h - quo, sob, dom

t. Cine Cidade
;<Corrida Morta leg)
(17h, 19h,21 h -todos os dias)

• Cil)�Mutiiler 1
• Os Estranhos (leg)
(14h, 16h, 18h, 20h, 21 h - todos os dias)

• Cine Mueller 2
• Ensaio Sobre o Cegueira (leg)
(14H15,19h-todososdios)

DVDLIVRO

Baseado em

história real
Simon, jornalista de guerra, realizou

grandes coberturas ao lado do seu ami
go cameraman Duck. Simon briga com a

emissora e some. Anos mais tarde ele re

aparece atrás de Duck para encontrarem
o pior criminoso da guerra local, cuja
recompensa é de U$$ 5 milhões.

Lições básicas
de fotografia

o livro é para aqueles que nunca usa

ram uma câmera fotográfica e também
para quem tem conhecimentos básicos,
mas quer melhorar suas habilidades em

fotografia. Abrange tópicos como foto

grafia e processos de imagem digitais,
operar a câmera, estratégias de fotogra
fia, revelação de filmes, ampliação e ilu

minação, foto preto-e-braco e colorida.

NOVELAS

NEGÓCIO DA CHINA
liu conto a Flor de lys que o lolso liu, de nome

Wu, é um primo que lhe roubou tudo. Ele tam
bém revelo que quer vingar o morte de seu pai,
assassinado pelo irmõo. liu diz à Flor que elo
é a escolhida poro proteger o pen drive. Heitor
nõo consegue dormir e diz o livio que o lolso
liu pode estar por perto. Diego emociona Jú
lio 00 dizer que Ernesto nunca deixará de ser

seu verdadeiro pai. Evondro lico ansioso com o

chegado de Diego e pede poro que Antonella o

ajude o preparar uma boa recepçõo.

TRÊS IRMÃS
Waldete impede Suzana de entrar no cosorõo
dos Áquilo. Gregg insiste que Alma nõo se case.

leonora visita Neuzo que lhe diz que doou o

colar. Allredõo começa a trabalhar para Gen
naro, ele pede que descubra o paradeiro de
Baltazar. Violeta conversa com Sueli sobre a

surra encomendada para Galvõo. Gregg socorre

Galvõo na estrada. Virgínia encontra Violeta du
rante a conversa com lózaro. No consultório de
Alma, Galvõo acusa Gregg pelo atentado. Xande
chama por Suzana, quando a vê quase sendo
atropelada.

A FAVORITA
Zé Bob chama por Baiano. Dodi laz o elevador
da obra cair e foge. Donatela choro quando Zé
Bob aparece, todo machucado. Ele diz que vai

perseguir Flora até o fim. O restaurante de Ste
la está vazio, ela chora. Flora fica arrasada por
causa de Zé, mas vai jantar na casa de Gonçalo.
Gonçalo sente dor no peito e Floro pego o re

médio dele. Holley e lora avisam que võo morar

juntos. Donatela visito Cilene e conto que Zé
nõo morreu. Floro procuro notícias em jornais
sobre o morte de Zé Bob quando ele surge.

OS M UTANTES -

CAMINHOS DO CORAÇÃO
Viviane falo poro Teófilo que empurrou Érico em

defeso. Ele acusa Viviane de motor Érica. Ânge
la chamo o médico. Rodolfo tento morder o pes
coço de Diana. Ferraz atira em Rodolfo. Ferraz
diz que está se vingando. Rodollo morre. Bianca
tenta atacar Simone e Newton. Simone espirra
spray de pimento nos olhos de Bianca. Bianca
fica sem enxergar e tenta alcançá-los pela sua

audiçõo apurada. Oráculo e Bram sobrevoam
Sõo Paulo com Joõo e falam para ele que exis
tem muitas vantagens em ser um vampiro:

CHAMAS DA VIDA
Vivi pergunta para lipe onde é o cativeiro de

Demorô.lipe diz que vai contar, mas antes quer
conversar com ela. lipe diz que ama Vivi, ela
diz que tem nojo. Guilherme diz para o dono do
bar que é apaixonado por Michele. O dono do
bar diz que vai ligar para Brito. Carolina acalma
Pedro. Andressa diz que está tensa. lipe diz que
sempre gostou de meninas mais novas que ele.
Junior, pergunta se alguém viu quem era o mo

torista do carro. Telmo mente que nõo deu para
ver. Tomás e Vilma pressionam Diego.

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

Morre o diretor
Fábio Junqueira
o ator e diretor, Fábio Junqueira, fale
ceu na madrugada de quinta feira. Ele
estava internado na Casa de Saúde
São José desde julho. De acordo com

as primeiras informações, Junqueira
deu entrada com um edema cerebral
e lutava contra um câncer. No entanto,
os médicos ainda não divulgaram a

causa da morte. Ele era pai do ator
Caio Junqueira, que participou do
filme Tropa de Elite.

Ex de Susana
assume namoro
Marcelo Silva, ex-marido de Susana
Vieira, assumiu ao vivo no programa
A Tarde É Sua, da Rede1V!, o namoro

com a estudante Fernanda Cunha,
pivô da separação. "O importante é
a nossa felicidade, não estou nem aí

para o que os outros pensam", disse
ele. Os dois não quiseram falar sobre
a traição que resultou com o fim do
casamento entre ele e Susana Vieira,
divulgada por Fernanda.

Cantor muda de

religião e nome
o cantor Michael Jackson virou

muçulmano, e mudou seu nome para
Mikaeel. informa a versão online
do jornal gringo "The Sun". O cantor
de 50 anos usou um traje islâmico na

cerimônia em que prometeu fidelidade
ao Alcorão na mansão de um amigo
em Los Angeles, informa a publicação.
O cantor, que foi criado na religião Tes
temunha de Jeová, agora carrega o

nome de um dos anjos de Alá.

SUDOKU DIVIRTA-SE

Esperta
Daniel, um belo, promissor e
jovem advogado, descobriu que
herdaria uma fortuna quando
seu pai morresse. Ele decidiu
que precisava de uma esposa.
Numa noite ele foi para o bar,
onde achou a advogada mais
bonita e disse:
- Eu posso parecer um advogado
comum, mas em cerca de um

mês ou dois, meu pai vai morrer,
e eu herdarei 20 milhões de
dólares.
Impressionada, a mulher foi
para casa com ele naquela noite
e, três dias depois, se tornou
sua madrasta.

SOBRE OJ060
É um jogo de lógica muito simples e viciante. O objetivo
é preencher um quadrado 9x9 com números de 1 a 9 sem

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

SOLUÇÃO
O tempo segue instável com muita nebulosidade
e condições de chuva, mais persistente e

volumosa, com chance de períodos de melhoria
e até presença de sol no domingo.
� Jiuagllá do Sui e Região

13111 20/11

NOVA CRESCENTE CHEIA MINGUANTE

1111 5il1

SEGUNDA

MiN: 16° C
MÁX: 24° C
Chuvoso

TERÇA
MíN: 16° C
MÁX: 24° C
Chuvoso

HOJE

Mí�:16°CO·MAX: 23° C
Chuvoso

"., o,

DOMINGO

MíN: 16 C
MÁX: 23° C .�_-r-�/
Chuvoso

"II ÁRIES

�!1.' (20/3 a 20/4)
.); Hoje você estará

� [ mais preocupado e

entendendo melhor
as necessidades das pessoas.
Com a lua em seu signo oposto,
libra, você se torna mais ge
neroso. Ótimo dia para avaliar
seus relacionamentos, sejam
eles comerciais ou pessoais.

#
LIBRA

..

(23/9 a 22/10)
Hoje a lu� passa
por seu signo e

você estará mais
aberto para negociações e

parcerias. Seu encanto pessoal
estará à flor da pele e isso traz

graciosidade. Se ainda estiver
só, este é o dia para exercer

sua capacidade de seduzir.

)(
GÊMEOS
(21/5 a 20/6)
Já que você
adora uma festa,
aproveite o dia de

hoje para sair e se divertir. Se
estiver sozinho, muitas possibi
lidades de novos romances. Se
já for comprometido aproveite
a energia deste dia para namo

rar e curtir a vida a dois.

L-'\.. lEÃO

�..:> (22/7 a 22/8)
:. '} Problemas domésti-

...., � cos fazem parte do
passado. Seu olhar

se volta para as questões pesso
ais. Faça uma avaliação de seus

desejos mais caros e invista em

você. Logo um ano novo começa e

você deve estar preparado para as

boas novidades.

SAGITÁRIO
(22/11 a 21/12)
Uma fase mais
dinâmica e com

novidades começa
ainda este mês. Procure não
deixar de lado as lições que
aprendeu nos últimos anos e

organize-se. Não tenha pressa e

caminhe ao invés de correr. Não
apresse o rio, ele sabe o caminho.

TOURO
(21/4 a 20/5)
Você pode tirar"
dia para descansar.
Relaxe se entregue

ao ócio produtivo, seu corpo
agradecerá. Procure fazer um
bom programa de exercícios e
comece uma dieta de desintoxi

cação. Dentro de um mês você
poderá perceber os benefícios.

� ""
CÂNCER

�.........J (21/6 a 21/7)
;��!� Sua casa hoje está
: ; mais aconchegante

do que nunca. Tire
o dia para descansar e curtir
com os amigos e família em

casa. Tudo o que você precisa
neste momento é do carinho e

aconchego da família. Procure
cuidar mais de sua saúde.

ESCORPIÃO
(23/100 21/11)
Procure abrir mão
do controle e rea

valiar seus valores.
Muita coisa deve

ser mudada e depois das lições
de vida que aprendeu, está na

hora de refletir. Ninguém contro
la nada e ninguém, entenda que
o controle não passa de ilusão.

CAPRICÓRNIO
(22/12 a 20/1)

"..(". Aproveite a suavi-
dade que invadiu
sua alma para

tentar entender os caminhos de
seu coração. Faça uma avaliação
sobre o significado do amor e
suas necessidades. Procure en

tregar-se. Caso esteja só, a fase
é boa para encontrar alguém.

II}'
VIRGEM
(23/8 a 22/9)
Ótima fase para
reacender a chama
do amor. Sua vida

emocional é colocada de lado
diante de obstáculos que tem
enfrentado. Permita o pB!!er de
estar tranqüilo ao lado de quem
ama. Se estiver só, aproveite a

fase para conhecer alguém.

O CORREIO DO POVO mSABADO, 22 DE NOVEMBRO DE 2008

ANIVERSÁRIOS

22/11
Adilson Miotto
Adrielli Tália dos S. Pereira
Airton Arthur Mueller
Alisson Yan Liesenberg
Aminda Becker
Ana Rita S. de Abreu
Avelino Wolf
Bruno Berkembrock
Burkhard W. Eicke
Cecilia Fuse
Cecilia S. Rocha
Cristine Pradi
Eliane Lucia Maes
Esmeralda Vegini
Guilherme Duwe
Jair Fusi
Maicon Fodi
Marceli Vieira
Marcio Friese
Margarete Klug Hahn
Marize Fuse
Paulo Sergio da Silva
Ricardo Hass label
Roger R. Todt
Sabrina B. Doma
Sandra Regina Hoffmann
Tamara Suelell loz
Thales A. Tavares da Silvo
Vanderleia Hoffmann
Vidio Rombo
Waltraut Konell

23/11
Acassio Tambozetti
Adir Antonio Dalprá
Adnair Pereira dos Santos
Adolpho Oswaldo Saade
Alvacir Marciano
Amanda Nicolli Grabowski
Anair Jurck
Anderson f. Dill
Aurea Maria Stahelin
Cristiane dos Santos
Darci M. Todt
Denise Fernanda limmermann
Dinara Mirelli Urban
Gerson Luis Bublitz
Isabela Moretti
Isolde Hornburh
Ivo Valier
Janaina Mokowa
Jean Carlos Gonçalves
Karolin dos Santos de Andrade
Kristian R. Koch Teixeira
Lorival Marco Cardoso
Luciano Jardim
Luis Antonio de Souza
Márcia Keunecke
Maria E. Alegri
Richard Gonçalves
Romeu Milton
Sandro Jonas Marquardt
Walli Jarschel Müller
Welerson Ricardo Goldacker

AQUÁRIO
(21/1 a 18/2)
Finanças continuam
em uma fase de
confusão. Organize

se melhor e entenda o verdadeiro
significado do dinheiro. Pessoas
são importantes, bem como seus

projetos, mas não se esqueça
que este planeta que vivemos
não tem nada de etéreo.

PEIXES

... (19/2 a 19/3)
�JiiJ Nãoseapegueem
�� coisas pequenas

em seus relacio
namentos. O Universo pede visão
ampla e clareza em suas decisões.
No dia de hoje você estará mais
olhando de forma mais prafunda
para suas emoções. No entanto,
não perca a objetividade.
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ENSINO SUPERIOR

VITRINE

'Nada muda na Uniasselvi/Fameg'
Segundo gestora acadêmica, pólo guaramirense não está na lista negra do MEC

Bretzke, gestora acadêmica da

Uniasselvi/Fameg, a entidade
não integra a lista negra do
MEC. Ela explica que o grupo
possui 94 pólos espalhados
pelo Brasil. Desses, 33 devem
continuar na ativa porque já se

adequaram às normas, como é
o caso de Guaramirim. Já os

demais serão extintos de forma
gradual, à medida que os cur

sos em andamento cheguem
ao fim. "Temos a idéia de am

pliar o quadro novamente com
o passar do tempo", esclarece
a responsável, lembrando que
na microrregião nada muda.

Atualmente .

a faculdade
possui cerca de 900 alunos na

educação à distância. Nos pró
ximos dias, ela abre o prazo de
matrículas parao ano letivo de
2009 e tende a ampliar ainda
mais esse número.

Mas, conforme Simone KELLY ERDMANN

GUARAMIRIM
A diretoria da Uniasselvi/

Fameg contestou ontem a in

formação de que corria o ris
co de ter os cursos à distância
desativados pelo MEC (Minis
tério da Educação). A notícia
repercutiu nacionalmente no

início da semana causando
apreensão.

Segundo levantamento do
governo federal, 1.337 cen

tros de educação não estariam

cumprindo as exigências do
órgão quanto à infra-estrutura
oferecida aos estudantes. Por
isso, vestibulares não pode
riam mais acontecer e, caso

a regulamentação não fosse
. feita dentro de um ano, as ins

tituições sofreriam descreden
ciamento. Entre as mudanças
está a implantação de bibliote
ca, estacionamento, cantina e

salas de informática.

FESTA

Ter.ceira Idade
A 200 Festa Anual da Terceira Ida

de está marcada para este domingo
(23). A partir das 8h30, os convidados
devem ir até o Pavilhão de Eventos
Prefeito Perfeito Manoel de Aguiar,
em Guaramirim. O tema da festa
será Country Sertaneja. Informações
através dos telefones 3373-3397 ou

33373-0247, com Marli. A entrada é
gratuita.

TORNEIO

Futebol Society
O torneio de futebol socieflt promovido

pela Anhanguera/Fatej, acontece hoje,
sábado, a partir dos 8h, no ginásio
do Sesc, de Jaraguá do �I, entre os

alunos. Ao todo são 15 equipes, nas

modalidades feminina e masculina. A
premiação será em medalhas e mais
surpreso. O objetivo é integrar os estu
dantes, professores e funcionários da
Anhanguera/Fatej.

Cassuli Advogados Associa
Rua Donaldo GehrinQ.,.135 • Fo

Bise 397/99

1 7511 c Fax 47' 32751820

Instituição mantém processo seletivo poro cursos à distância em Guaramirim. Inscrições estõo abertos

MARCO NO ESPORTE

CLAUSlROFOBIA EM JARAGUÁ
Da Europa a Jaraguá do Sul. Depois de. completar uma turnê européia,

a banda Çlaustrofobia, de São PaplD, realizg show hoje, a partir das 21 h,
no Sociedade Esportiva e Recreativa Paraná, em Nereu Ramos. Os ingressos
custam RS 15 e devem ser adquiridos no local. As bandas Ariel N' Caliban,
Rhestus e Arsenal também serão os atrações da noite.

SELEÇÃO

Blitz Unerj
Acontece hoje mais uma edição da

Blitz Unerj. O movimento será coorde
nado pelo setor de Marketing, no Centro
Histórico, de Jaraguá do Sul, dos 10h às
12h. A equipe de divulgação distribuirá
materiais informativos da campanha do
Seletivo de Verão. Para os interessados
em prestar vestibular, os inscrições vão
até o dia 2 de dezembro e devem ser fei
tas pelo site www.unerj.br ou no setor de
Atendimento 00 Estudante. Informações
através do número 3275-8200. •

LOTERIA

CONCURSO N° 1981

ACIJS

Novo cO.ordenador
O jantar de confraternização das transportadoras do setorda Acijs, com os clien

tes, aconteceu no último dia 20, na recreativa do Marisol. No ocosião, Jonathan Gar
cia apresentou Gilberto Gonçalves, o novo coordenador para gestão 2009.
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z IMOBILIÁRIA

�\Chil�e7
WOLFEPAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LIDA. CREer 550-J

IMOBILIÁRIA

MENEGOTTI·

Berta

Barra� JI
A imobiliária da Barra

PIAZERA
Corretor de Imóveis

ICRECI4936
CRECI5330

GIRASSOL
IMÓVEIS

Empreendimentos Imobiliários

,

IMOVEIS

i=lRISMB
IMóveiS

CREel 2567J
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COMPRA· VENDE· ALUGA • ADMINISTRA 3055-0900

�I-------------------------

e�\\zando Sonho.s/
•

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$105.000,00, avista ou 30% de entrada e o saldo ate 60 meses, entrega em março de 2009.
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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 - Edificio Klein - 01 suite,
03 dormitórios, 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

REF. 601 - Nova Brasnia
- Sobrado Alvenaria
,31 0,00m2 com 01

suíte, 03 donmilórios, 02
salas, Calo, 02 BEC, área

de serviço, área de
festascom

churrasqueira e

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

CORRETOR DE IMÓVEIS

Belvedere Residence:
3 suites, sendo 01 surre

com banheira de

hidromassagem, 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

lpanerna/ Leblon - 01
suíte, 02 dormitórios,
sala, copa, cozinha,
BWC, área de serviço

e garagem.

serviço e

garagem dupla.
R$ 130.000,00

3371-2357
Plantão: 9135-8601

R.CeJ.ProcÓpioGomesdeOliveira,1207

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

COD. 121 - BARRA DO RIO 'MOLHA, casa de madeira com

110m2, com 3 quartos, terreno com 420m2• R$107.000,00.

138-Vieiras, próx 06 Weg, casa com 166m2 em

alvenaria com 4 quartos, sendo 2 suítes. Terreno com

488m2• R$198.000,00. Pode ser financiada via banco.

COD. 103 SÃO LUIS, casa alvenaria com 60m2, 2 quartos;
terreno com 420m2• R$ 85.000,00. Não pode financiar via
banco.

COD. 123 - CHICO DE PAULA, casa alvenaria com

132m2, com 1 suíte + 2 quartos, terreno com 445m2•
R$160.000,00

GUARAMIRIM - LOT. DENKER, terreno com 360m2. R$ 35.000,00, R$ 45.000,00 e R$ 55.000,00;-'c-
( NÃO PODEM SER FINANCIADOS VIA BANCO)

.

Ref. 2101 - Tifa Martins -

Terreno com 50.169,00m2,
sendo frente com 120,OOm,

sem benfeitorias.

Residencial JK :

01 suíte, 02
dormitórios, Cozinha,
Sacada com

churrasqueira, Área de

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

m2cóntendo 02 casas em alvenaria, sendo 01 com

193,07m2eoutracom 101 ,04m2.
ReI. 104 - Vila Nova - Casa mista - 03 damn. sala. COZo BWG C/
garagem. Terreno com 373,00m2. Valor R$ 150.000,00

. � IMOBILIÁRiA

�\Chil¥e,
WOLFEPAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.

/8

'ttª
Reaba.4ea4_'

BarraSul
A imobiliária da- Barra

N
_ PIÃZERA

Corretor de IlTIóvels

ICRECI4936

CREel 5:330

GIRASSOL
IMÓVEIS

Empreendimentos Imobiliários

?""'SlVIa
iMóveiS

CRECI2567J

www.parcimoveis.com.br
- I
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13 anos 47 3371.8814
Rua Pres. Epitácio Pessoa, 415

www.parcimoveis.com.br

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

<'

LOCAÇÃO COMERCIAL

QUE
realsec

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

churrasqueira,bwc,
área de serviço com sacada e garagem

- Localização privilegiada
- Playground

- Internet coletiva via WI-FI
- Central de gás

- Medidor de água individual
- Sistema de coleta e reaproveitamento

de água da chuva.

E muito mais...

IMOVEIS PARA LOCAÇAO Plantão:
9973-8335

Ed. Natalia
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.

Salas Comerciais

- Sala cml.(Centro-próx. Macol) 1° andar cf 32m2. R$ 400,00
- Ed. Alberto Marangoni(Vila Nova - próx. posto Mime)

cf aprox. 35m2. R$ 400,00

• - Ed. Erica(Centro - próx. Verdureira da Raquel) cf 35m2 R$ 400,00
- Ed. Imperial(Centro - próx. Terminal) cf 35m2 R$ 450,00
- Ed. Tower Center (próx. posto mime) R$ 600,00
- Ed. Tulipa(Centro - próx. Beira Rio) cf 74m2 cf mesanino R$ 700,00

- Sala Comi (Barra-prox. 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 32m2 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.

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
- Ed. Cezanne(Barra do Rio Cerro) cf sacada R$540,00
- Ed. Maria Alice(lIha da Figueira- próx. Hotel Panorâmico) A partir R$ 650,ob
- Apto Centro de Schroeder (próx. prefeitura) R$ 600,00
- Ed. Algarve(Amizade - próx, Arsepum) R$ 500,00
- Ed. Amaryllis(Vila 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
- Ed. Erica(Centro - Verd. Raquel) R$ 550,00
- Apto Dona Antonia(Próx. Lojão da Vila) R$ 440,00 cf condomínio
- Ed. Maguilu(Centro - próx. Barbi Academia) R$ 400,00
03 Quartos:
- Ed. Bela Vista (Vila Nova - próx. Bar do Oca) R$ 600,00
- Ed. VITória Régia (Vila Lalau - próx. Atacadão da Cerâmica) R$ 620,00
- 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
- Ed. Bartel(Baependi) Com suíte. R$ 580,00
- Ed. Carlos Spézia(Centro) R$ 800,00
- Ed. D'ltalia(Czerniewicz - próx. Canarinho) Semi mobiliado. R$ 750,00
Casas;

.

- Casas germinadas(Santó 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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Ref. 22· Czemiewicz - Casa cl 250m', 1
su�e mais 3 quartos, 2 banheiros, 2
garagens, churrnsqueira. Terreno cf

1.218m'. R$ 280.000,00.

Rell003 - Centro - Ed.
Dianthus - Cobertura Duplex
com 3 suites, 5 bwc, amplas

salas de estar, jantar,
chusquareira integrada,

cozinha, lavanderia, 2 vagas
de garagem, área total de
422m'. R$ 590.000,00

mais lotos em
www.seculus.nel.

Ref. 1028 - Centro - Ed.
Garden Rowers - 1 suíte

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

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

salão de festas.
R$ 315.000,00.

Ref.1010 Centro - Ed.
Juliana - Apto - 1
suite + 2 quartos,
demais dep, sacada,

. churrasqueira,
garagem. R$
138.000,00

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

Ref0038SanadoRioCerro-Terrenoc/l.309m'com
1 casa acabada de 63,8m' de 2 quartos e demais

dependências, emais 1 casa em construção jácoberta
com telhas cerâmicas. Ótimo tsrreno pam construção
deediffcio. R$498.OOO,OO.

Ret. 007 - Champagnat - casa cf 300 m2 de
área, sendo suíte 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 0017 - Jaraguá Esquerdo - Casa em fase de
acabamento c/ 149,40m2, suãe cf closet + 2

quartos, sala, cozinha, bwc, lavabo, área de festa,
gamgem 2 carros. R$ 230.000,00 Aceita

financiamento bancário.

Ref 0013 - Vila l.eozi - Casa com 4 quartos, saia de
estar e jantar. cozinha, 2 vagas de gamgem, área

cosntruida de 320m', R$ 220.000,00

Ret. 2016 -Centro - Terreno c/ 774m', com
casa mista de 150m'. Ótima locaiização para

construção de edificio. R$375.000,00.

Ref. 002 - Centro - Casa cl 3 quartos, e
demais dep., boa localização pi ponto

comercial. - R$ 345.000,00

Ref. 0010 -Jaraguá Esquerdo - casa nova c/ 148
m2, sufte + 2 qtos, sala, cozinha, bwc, lavabo, área
de festas, gruagem pam 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,OO.

47 3371.8814
Plantão 9658-6786

Ref. 1016 - Vila Lenzi
- Edif. Novo Horizonte.
Apto cf 1 suíte + 2

quartos, 2 banheiro,
acabamento

personalizado, teto
rebaixado em gesso,
possibilidade de

alterações internas.
R$179.691,57.

Ref. 1002: Vila Nova

-Apto com 2

quartos 2 banheiros,
demais dep.,

garagem, cozinha
mobiliada. Aceita
financiamento
bancário.

R$122.000,00.

Rua Pres. Epitácio Pessoa, 415 ou

Shopping Breithaupt - sala 206

Ref. 1000 - Ed. Argus
-Apartamento cf suíte
mais 2 quartos, semi-
mobiliado, sacada,

sistema de água quente
á gás, 1 vaga de

garagem. Prédio com

elevador.
R$160.000,OO.

Ref. 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

festas.
R$130.000,00.

- Ret. 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. 0037 Ilha da Figueira - casa c/ 152m', 1 suâe
+ 2 quartos, Churrasqueira. despensa, interfone,
lavanderia, portão eletrônico. Aceita financiamento

bancário. R$180.000,OO.

Ret. 0032 - Estrada Nova - casa c/ 2
qíos, escritório, bwc e demais dep, gamgem - R$

98.000,00 Aceita finan. bancário

Ret. 0016 - São Luís - c/ surre máster e closet. 2
qtos, 3 salas, escritório e demais dep., área de

festas, piscina, gamgem para 2 carros -

R$ 340.000,00

Ret. 0031 - Guaramirim - suite + 2 qtos e

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

- Ref. 08 - Estrada Nova - Casas
novas c/2 ou 3 qtos e demais dep. - a

partir de R$ 70.000,00 com entrada
de R$ 10.000 e saldo com

linanciamento bancário.

- 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 cl 336m2. R$28.000,00

Temos terrenos prontos pi construir, consulte-nos.

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

Fone: 47 3371.8818
47 9658.6785
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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 00 RIO CERRO - CASA ALV,NOVO (ENTREGUE PRONTO), 03 QUARTOS, SOBRADO COM/RES - 520,OOM2 -

176,OOM2, 4 DORM, SALA, COPNCOZ,2 5710 - GARIBALDI- smo - 33.000m2-02 BWC, SALA, COl, CHURR, LAV, E GAR TERRENO COM 1.054,00M2 - R$ BWC, LAV, 2 VAGAS GAR. - TERRENO CASA ALVEN- 60,OOm2 - 3 DORM - SALA 5972 - ÁGUA VERDE - TERRENO COM
PARA 02 CARROS. R$ 220.000,00 1.000.000,00 417,48M2 - R$110.000,OO - COZ - BWC- GAR _ R$ 55.000,00 465,OOM2 - R$ 90.000,00

VENDE-SE ÁREA
VENDE-SE LOTESDE 4.1 OO,OOM2 NO
COM 360,OOM2CENTRO DE

GUARAMIRIM - SC
NO CENTRO DE

5975-RAU-CASAALV 70,00M2-2DORM.1 VALOR DE M2 GUARAMIRIM
BWC, SALA, COPNCOZ, LAY, 1 VAGA GAR. VALOR R$ 85.000,00TERRENO 300,OOM2 - R$125.000,00 (ACEITA R$ 236,00TROCA,CASA NABARRA PORIO CERRO)

VENDE-SE
ÁREA EM SCHROEDER - SC

105.000,00M2
(ÓTIMA PARA

5974-T1FAMARTINS-CASAALV,170,OOM2 LOTEAMENTO) AlII
5914 - JARAGUÁ ESQUERDD- 3 DORM, 3 BWe, SALA, COPNCOZ, LAV, R$ 1.300.000,00 5979 - VIlA NOVA - PARADISE RESIDENCE - APTOS 15976 - ESTRADA NOVA - TERRENO 1VAGADE GAR, CHUR, TERREN0300,OOM2 SUITE 1 OU 2 DDRM.COPNCoz' LAV. SALA, SACADA- Terreno com 900,00m2 (18 x 50)

483,00M2 - R$ 50.000,00 -R$175.000,OO 1 GAR. A PARTIR DE 11$103,550,00 R$ 140.000,00

TERRENOS
57BB·ÁGUA VERDE 450,00m2 R$ 70.000,00

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

5926- CHICO DE R 435,00M2 R$ 55.000,00

5973 SCHROEDER 105.000,00 M2

R$ 1.300.000,00

56!l6-POMERODE 412,ooM2 RS50.ooo,oo

5914-JGUÁ ESQUERDO 900,00M2

RS140.000,00

592B·RODOVIA DO ARROZ 166.000,00M2

R$ 220.000,00

5924·TRÊS RIOS DO SUI: 20.000,00M2

R$ 250.000,00

5B37·ÁGUA VERDE·14.700,00M2-
R$ 300.000,00

5920-GUARAMIRIM- 55.70O-,00M2
RS 300.000,00
5929·RODOVIA DO ARROZ 372.000,00M2
R$ 495.000,00
5937· VILA LENZI-609,00M2·R$ 65.000,00
593B-VILA LENZI 609,00M2 R$ 65.000,00
5972-ÁGUA VERDE· 465,00M2 R$ 90.000,00

5966-ÁGUA VERDE-465,00M2·RS 53.000.00

597B-ÁGUA VERDE 450,00M2-R$75.000,00

LOCAÇÃO

CENTRO· RUA JULIO TAVARES CUNHA
MELO,37· 03 OTOS, 02 SLS, COPiCOZ, BWC,
LAV, GARAGEM VALOR 00 ALUGUEL: RS
1.000,00
CASA EM SÃO BENTO DO SUL - RUA ANO
BOM, 1380 - 02 aTOS, SL, COZ, BWC, LAV. E

GARAGEM TERRENO BEM GRANDE COM
MAIS 02 RANCHOS-PRÓXIMO A CORupA.
VALOR DO ALUGUEL: R$ 300,00
·BAIRRO AGUA VERDE· RUA THEREZITA
MENEGOTTI ROCHA, 393·RESIDENCIA AGUA
VERDE ,01 SUiTE + 02 OTOS, Sl, COZ, BWC,
GARAGEM.VALOR DO ALUGUEL: RS 1.000,00
·RUA ERICH SPRUNG, 130· OISPONivEL
APARTIR DE 10;12/2008, 01 SUiTE + 02
OTOS,SL, COZ, BWC, LAV, GARAGEM,
PISCINA.VALOR DO ALUGUEL: R$ 700,00 .

-RUA CARLOS HRUSKA,240-PRÓXIMO A

UNERJ, 02 aTOS. SL, COZ, LAV., BWC
BANHEIRA E GARAGEM, GAs CENTRAL PARA
COZINHA E BWC - VALOR DO ALGUEL: R$
700,00
-BAIRRO TRES RIOS DO SUL- RUA CONRAD
ERDMANN·LaTE 66·ENTRADA MERCADO
LARISSA, 04 OTOS, SL, COZ, LAV.. BWC E
GARAGEMVALOR DO ALUGUEL: RS 460,00
·BAIRRO ESTRADA NOVA -RUA JORGE
VERBINE- RUA 1183-CASA ALVENARIA, 01
SuiTE + 02 OTOS, 02 SLS, COPA,cez,
BWC,LAV, CHURRASQUEIRA E GARAGEM.
VALOR DO ALUGUEL: R$ 900,00

APARTAMENTOS:

-BAIRRO CENTRO· RUA MAL DEODORO DA
FONSECA- APTO EM CIMA DA LOTÉRICA,02
OTOS, SL, COPA, coz, LAV,
BWC.GARAGEMVALOR ALUGUEL:R$670,00
-RUA JORGE LACERDA, 310· AR 203·EDF. S1'
LUZIA, 01 SUiTE + OlOTO, SL, COZ, BWC,
LAV, GARAGEM,SACADA COM
CHURRASQUEIRA. VALOR DO ALUGUEL: RS

.

660,00 + 60,00 CaNO.
-BAIRRO VILA NOVA- APTOS NOVOS· RUA
ANTÔNIO FRANCISCO DIEMONN - EDIF.
TORRE DE LUNA - 02 OTOS. SL. COPA, coz,
BWC, LAV. SACADA C/CHURRASOUEIRA,
GARAGEM - VALOR 00 ALUGUEl: R$ 600,00
-BAIRRO ILHA DA FIGUEIRA - RUA ST' JULIA,
181-AROS,03 QTOS, SL, COZ, BWC, LAV,
GARAGEM.VALOR DO ALUGUEL: RS 550,00
+ CaNO
·RUA GUILHERME BEHLING, AR302- 01
SuiTE +02 aTOS, SL, Cal, BWC. LAV,
GARAGEM,SACADA. VALOR DO ALUGUEL:
RS 700.00
-BAIRRO CZERNIEWICZ • RUA JORGE
CZERNIEWICl, 960· RES. GUILHERME APTOS
DE 02 E 01 QUARTO.

KITINETE:
·RUA FRANCISCO HRUSCKA-LOTE148-
JD.SÃO uaz- 01 QTO, SL, COZ .. LAY, swc.
VALOR DO ALUGUEl: R$ 250,00

.5AI.A.Cll�.8çJAl,;
-BAIRRO VIEIRAS • AV PREF. WALDEMAR
GRUBBA: POSTO BOGO & BaGO, SLS (01 à

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

RUA PROF. MARINA FRUTUOSO - PROX. SUP.
ANGELONI

SALAS COMERCIAIS - yARIOS TAMAMNI.!.O.s.

ruI.IIDllt
·BAIRRO ILHA DA FIGUEIRA - 1.200m2-
RUA JOSÉ lliEOOORO RIBEIRO, LT 36 e 37 -

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

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

Ref. - 325 - BARRA DO RIO CERRO sobrado em alvenaria c�aje,
235m', terreno c/ 405m'(13,50x30), murado c/portão eletrônico,
sendo a parte inferiorC/116,m', copa, coz,.lavanderia,2 garagens,bwc,
sala de estar, cherrascuera, parte superior C/ 119m' em fase de

produção C/ aproximadamente 45% concluído e constituído de sute e

hidro, 2qtos, bwc social, sala Intima, sala de TV e sacada e nos fundos
uma edícula c/27m' , Rua 522-Maria Alves de Sales, n° 71 -

R$ 205.000,00, acena carro atéR$ 20.000,00

.iaízades na !
"

1

BARRA DO RIO CERRO - casa alv.c/laje, 201 m2, terreno

c/408,90m2(14,50x28,20), 3qto, sendo 1 suite c/hidro-massagem, 3
bwc, sala de estar, sala 1Y, copa, essas três peças com sancas de gesso,
cozo mobiliada, lavand.chürrasqueira, 3 garagens, fogão a lenha, área de
festas, paredes com massa corrida, piso cerâmico, desp. aberturas em
vidro temperado cor verde, portão eletrônico, inter-fone, alarme, a�o

padrão de construção, Rua Vergilio Satler, n° 133, R$ 315.000,00, aceita
Ap, como parte de pagto no centro até R$120.000,00.

Ref. 347 - BARRA DO RIO CERRO - casa alv. c/laje 221 ,75m2, sendo
171,75m2 averbada, terreno c/ 652,32m2(14x46,59) 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.c/balcão de granito e prateleiras, copa, lavanderia, 2

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

RuaJosé Papp, n069-R$ 310.000,00

Ref. - 230 - CHICO DE PAULO - sobrado em alvenaria com 612m', terreno
c/l.005,50m'(47X22) sendo a parte superior com 234m', 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.

Ref. - 345 - RIO CERRO 1- sítio com 100.000,00m2(100x1.000),
sem benfeitorias, mata secundária, nascente de Rià 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 13h30min às 18hs de segunda a Sexta.

PLANTÃO DE VENDAS

9955-4774

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

Cód. 1270 - Condomínio fechado Jardim das Flores - Casas de
alv. de 2 a 3 dorm.,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.3193 - Terreno comercial,com 6.210m',ótimo para prédios e

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

Coo. 1264-Vila l.enzi-CasaAvertJada-aiv. c/3 donn. sendo 1 suite,
Cód. 3192 - Centro - Sobrado com 230,00m', terreno 666,27m'. OBS: bwc, COZo embulda, lav., c/ 2 vagas na gar e demais dep. ri sala comi
Possuicasademadeiraeumsobradoemaivenaria.R$450.000,OO , 70m'+ 1 bwc·. R$200.000,OO.

Cód.2105 - 2-AíJtos sendo 1 com 3 quartos e outro com 2

quartos.4 saias comereiais para aluguel e 4 Kilnetes.Todas já
Iocadas,num tolal de R$3.700,00.Mais terreno com área de
390m'.R$890.000,00Analisa propostas.

Cód.: 3126 -3194 - Bom investimento.
R$300.000,00 . Com 926,00 m2- Centro Ótimo

para prédio. R$ 300.000,00
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• M Ó v e 8 S'" Rua Max Wilhelm, 729 - Baependi .

WWW.PRISMAIMOVEIS.COM
prisma@prismaimoveis.com

LOCAL SOSSEGADO
RUA SEM SAlDA
PRoxiMO AARfA VERDE

2269 -BARRA DO RIO CERRO - Loft 195m' terr. 400,OOm' 2 sulles.
I lavabo, Sala. Cozinha. Lavanderia, Gar. para 1 Carro Tolalmen!o

legalizada pronta para Financiamnenlo,
Consult&-nos

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

garagem

Consulte-nos outras
opções 2278· ÁGUA VERDE· Casa SO.OOm', Dormilório. Banheiro,

Sala, Cozinha. Churrasqueira e Garagem.
R$500,OO

AMIZADE
0654· Terreno padrão 339,47m' R$ 55.000,00
2210· Terreno padrão 1.633.00m' R$ 170.000,00
JDÃOPESSOA
2285- Terreno. 620,OOm' 28m de lnanl. R$11 0.000,00
nFAMARTINS
2229·Terreno325m' R$60.000,OO.

2284- JOÃO PESSOA,Casa 81 m' terr. 1.155.00m'.
2 quartos. sala. banheiro, lavand, e garagem

Consulte·nos.

2252-ESTRADA NOVA ,Casa 82 m' terr. 315.00m',
2 quartos, sala. banheiro, íavand, e garagem

Aceita Financiamento Bancário
R$98.000,OO

2286-Casa em ContruçáoVILANOVA 306,OOm' lerr. 850,OOm' 1
qIo, 2 suites, bwc 2 vagas de garagem Consu�..nos

22101 • JARAGUÁ ESQUERDO - Casa 360,ODm'
terreno S6D.OOm'
R$ 375.000,00

2274· Chácara 20.580,OOm2
R$ 80.000,00

Super ofertas em CARIMBOS consulte-nos!

APROVEITE, AJUDE E ECONOMIZ

CARTÕES DE VISITA
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 importado 300 gramas)

PANFLETOS
A PARTIR R$ 44,50* o milheiro

Fazendo sua doação você paga somente

R$ 40,05*0 milheiro
* (mil panfletos em papel sulfite 75 gramas 4xO)
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CLASSIMAIS FIM·DE·SEMANA, 22123 DE NOVEMBRO DE 2008

AMÉRICAJARDIM WWW.LEIER.COM.BR

E PREENDIME T S
IMOBIL ÁRIOS

2107-0500

CÓD.68.I
-AI. E

NOVO PARA ENTREGA
EM JUNHO DE 2009

CONTENDO
2 QUARTOS.

COZINHA, SALA ESTAR
E JANTAR, ÁREA

SERVIÇO, SACADA,
E UMAVAGA DE

GARAGEM. CENTRO.

J SUíTE + 2 QTOS.,
SALA DE ESTAR/

JANTAR, SACADA COM

CHURRASCQUEIRA,
I VAGA DE GARAGEM,

PRÉDIO COM
SALÃO DE FESTAS.
CONSUl.TE-NOS!
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IMÓVEIS

- 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 mZ

Residencial
Ana Lucia
Cód,00125,001
Apartamentos com
2 ou 3 quartos
(sendo 1 surte),
captação águas
chuva, área de
festas, play ground,
portão e porteiro
eletrônicos, vaçace
garagem,
bicicletário, central
de gás, portaria,

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 cl 2

ambientes, cozinha
integrada, sacada cj
churrasqueira, 2
quartos(com ou sem

suíte), lavanderia, bwc
A partir
.000,00

*Residencial Veszprém Cód. 00130.001-
Apartamento na Barra do Rio Cerro, Com 2

quartos, sacada cf churrasqueira, 1 vaga de
garagem cf opção de 2a

Residencial Athenas
00017,01 S Apto
duplex cobertura
com 3 quartos sendo
2 surtes, uma com <'

, closet e banheira, 3
salas Gantar, estar e

I home theather),
, sacada com

churrasqueira, área
de festas privativa cf
churrasqueira, todo
trabalhado em gesso
e luzes embutidas,

Residencial
Maranatta
Cód,00129.001
Apartamento no
centro próximo ao

Angeloni antigo,
Com i suíte + 2
qtos ou 2 qtos, sala,
cozinha, sacada com

churrasqueira, 1

vaga de garagem

Res. Clarice Kock Cód.
00106.001

1 Suíte cf closet + 2

quartos, bwc social,
lavabo, area de serviço,
sala de jantar e estar,
COZINHA MOBILIADA,
sacada cf churrasqueira,
3 vagas de garagem,

Salao de festas, Area pi
academia, Piscina

Alessio Berri Côd, 00063.001 - Surro cf closet
+ 2'qtos cj sacaua Sala ci 2 ambientes,

Cozinha. área de serviço, Area de festas externa
cf churrasqueira + doas vagas de garugem AT:

280m', AU: 226m', R$315,QOO,OO

Casa Ilha da Figueira cod:00110,001
Terreno com 380m' R$ 120,000,00

1 surre, 1 qto, sala de estar, coa/copa,
bwc social cf banheira, lav" lavabo,

varanda cf ctJur. +- 130m',

Casa Vila Nova cod:00088.001
R$ 225,000,00 c/383m', 2 saías,

cozinha, 1 suíte e doís quartos, possui
SOlon e subsolo, terreno cf 420m' ,

aceita troca

Galpão Comercial 00131.0Õ1 Galpão
em alv, + casa Área Útil: 465m2 Área

total: 2.150m'
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M

Plantão de Vendas
9988-1520
9934-0311
9934-0304

e-mail: itaivan@itaivan.com.br

PROJETOS ARQUITETÔNICOS I INTERIORES

REFORMAS I ADMINiSTRAÇÃO DE OBRAS

IMOBILIARIA

R.l56.872

o Apartamento
Área total: 115,65m'

Área privatica: 70,50m'
01 vaga de garagem

Sala para dois ambientes
Sacada cf churrasqueira

Cozinha
Sala de serviço
02"dormitórios

Banheiro
Acabamentos
Massa corrida

Roda-tero em gesso
Piso cerâmico
Tinta acrilica

A partir de R$ 128.800,00

Edificio
06 pavimentos
08 apartamentos
02 apartamentos por
01 ou 02 vagas de
Elevador
Área de lazer com espaço
gourmet e piscina cf deck
Projeto Paisagistico no

hall de entrada
Medidor individual de

Localização Privilegiada
centro da cidade

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

rasilia

o Edifício
Área total construida: 2.313,15m'
06 pavimentos
04 apartamentos por andar
Portão e porteiro eletrônicos
Medidores de água individuals
Área de lazer

Elevador com resgate automático
Em caso de talta 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$155.000,OO

Ref 2089 - João
Pessoa - Terreno
comercial cf

7 .183,OOm2 - casa

cf 80.00m2
R$ 580.000,00

Rei 4662 - Nova Brasilia - Apto ci74.17m'·
Resid. San Raphael - 03 dorm - bwc cf armario
e box- coz - lavabo cf tanque - sala/copa cf
sacada- gar - hall - portão eletrônico -

R$126.000,OO

R.I 24.098

O APARTAMENTO:
Área privativa a partir
de 109,00 m2
Surte + 2 dormitórios
Sala com 2 ambientes
Sacada gourmet
BWC
Cozinha
Área de serviços

O EDIFiCIO:
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

lníra-esmnura 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 corridaA partir de R$ 144.900,00
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• ompra •

Te
en e· ministra
3055 0070•

•

Anderson 9651-9028 I Deleon 8405-6125 [usen 9142-4641 I Keli 9905 0699
End: Rua Reinoldo Rau, 276 - Centro. Jaraguá do Sul

- Ref 6028 - Água-Verde - 756
m' - R$ 90,000.00.
- Ref 6030 -Ilha da Rgueira - Rua
Rinaldo Bogo - 1,161m' - R$
400,000.00 - Área Comercial.
Excelente oportunidade!
- Ref 6046 - Barra do Rio Cerro
- 405m' - R$ 250,000.00.
- Ref 6048 - Ilha da Figueira -

22,774.38m'-R$2.300.000,00
- Terreno Comercial e I ou

indusliial.
- 6052 - Barra do Rio Cerro -

339,29 m' - R$ 52,000.00 -

303,38 m' - R$ 46,000.00 -

333,48'm' - R$ 55,000.00
6054 - Terreno - Czerniewicz-
1 ,037.40m' - RS 330,000.00
6057 - Terreno -Ilha da Figueira
- 618.87m'- RS 98,000.00
6058 - Terreno - Jaraguá 99-
402.75m' - R$50,000.00
6062 - Nereu Ramos - 337.50m'
- R$ 40,000.00 - Terreno -

Loteamento Residencial
Demathe.
6061 - Schroeder - 892.00 m'

....._,..;,.,,_......"""'........ --_.......- ...._.....__- ....._�_'II- R$ 149,000.00 - Terreno
central, topografia plana,
frente para rua principal.
6060 - Centro - 2,355.63m'
R$ 850,000.00 - Terreno ns

área central.
6063 - Ilha da Figueira -

4,820.70m'-R$290,000.00-
Terreno localizado na principal
- 50 metros do Saláo Vitória.
6059 - Guaramirim - Amizade
- 460.00m' - R$ 35,000.00.
6063 - Ilha da Figueira -

4,820.70m'- R$ 290,000.00-
Terreno localizado na principal
- 50metros do Saláo Vitória.
6067 - Rio Cerro - 20,000.00m'
- R$1.200,000.00
6071 - Terreno - Jaragua 99 -

325.00 m' - R$ 45,000.00
6070 - Terreno - Vila Lenzi -

312.00m' - R$ 69,000.00
6072 - Terreno - Nereu Ramos
-1,900.00m'- 265,000.00

Ref 2055 - Apartamento -

Piçarras - 200 m' - R$
320,000.00 - Cobertura
dup. - Parte inferior: sala
de estar I jantar cl sacada,
cozinha, área de serv., 3
dormitórios - sendo 1
suite. Parte superior: 1
suite, saláo coberto cl
chur., área desc. com
vista pi o mar.

2058 - Ed Santa Catarina - Vila
Nova - R$ 175,000.00-

Apartamento no 2° andar - nO 204 -

Com 01 suite cl sacada, 02 qtos,
bwc social, cozinha, área de

serviço, sala de estar e jantar, ampla
sacada cf churrasqueira, garagem.

2056 - Prédio - Barra do Rio Cerro -

600 m' - RS 600,000.00 - prédio
com to quitinetes, com garagem

individual.

-

2063 - Predio -

Santa Luzia -

Área total de
1,275.00 - R$
410,000.00 -

Predio com sala
comercial e
apartamento -

01 suíte, 03
qtos, sala,
copa, cozinha,
bwc.

1112 - Casa - Jaraquá 99 - 180 m' -

R$ 250,000.00 - 01 suite, 02 qtos,
sala, cozinha, copa, área de serviço,
bwc, área de festas, 02 vagas de

garagem, jardim, lavabo.

1116 - Casa - Santo Antonio � 70 m2 -

R$ 62,000.00 - 03 qtos, sala,
cozinha, garagem. Terreno murado.

1109 - Casa - Barra do Rio Molha -

150 m2 - R$ 230,000.00 - 05 qtos,
02 saías. cozinha, bwc, garagem. +
01 construção com 02 aluguéis.

1117 - Sobrado
Residencial Aghata
- Amizade-
139.67 m2 - RS
172,000.00 - Suíte
com sacada, 02
qtos, área de
festas com

churrasqueira,
área de serviço,
cozinha, sala de
estar I jantar,
varanda, escritório.

1098 - Casa - Vila Nova - 400m2 -

R$ 120,000.00 - 03 qtos, sala,
cozinha, área de serviço, bwc,

garagem.

1101 - Casa - Vila Nova - 270.00 mL
R$ 290,000.00 - 04 qtos, 02 bwc,

sala, cozinha mobiliada, churrasqueira,
varanda, área de serviço, despensa,

garagem pi 02 carros.

1082 - asa - Amizade - 220 m2 -

R$ 225,000.00 - sala - 02
ambientes, cozinha, churrasqueira,
02 qtos, 01 suíte, bwc, edicula,

despensa, garagem para 02 carros.

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.

1093 - Casa - Vila Lenzi - 159m2 -

R$ 125,000.00 - 01 suíte, 02 qtos,
sala, cozinha, área de serviço,
garagem, bwc, área de festas.

1096 - Casa - Vieiras -124.00 m'
RS 140,000.00 - 04 qtos, sala, copa,

cozinha, área de serviço,
churrasqueira, garagem.

1119 - Casa - Vila Lenzi - Terreno
área total de 1,005.00 - R$

280,000.00 - 02 casas, 01 meia
água, 01 galpão.

"-0;-''''_';''__'';''''__';''' 1105 - Casa - Jaraguá Esquerdo - 170
mZ - R$ 225,000.00 - 03 qtos, sala,

cozinha, área de serviço, bwc,
despensa, garagem pi 02 carros cl

chur. + edicula c/04 peças.

1080 - Casa - Ilha da Figueira - 80 m2
- R$ 169,000.00 - 01 suíte, 02 qtos,
sala, bwc, áreade serviço, garagem,

cozinha mobiliada.

1086 - Casa - Jaraguá Esquerdo -

110 m' - R$ 210,000.00 - 02 qtos,
sala, cozinha, sala de jantar, área de

serviço, garagem.
1094 - Casa - Três Rios do Sul-136.30 m' - R$ 210,000.00 - 01 suíte, 02 qtos,
bwc, cozinha mobiliada, copa, sala, área de serviço, garagem para 02 carros.
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COMPRA • VENDE • FINANCIA • LOTEIA • ADMINISTRA • ASSESSORIA EM PROJETOS E CONSTRUÇÕES

imobiliária CONFIRA OUTROS IMÓVEIS EM NOSSO SITE!

•
QUATRO ANOS DE BONS NEGÓCIOS!

Rua Profa• Marina Frutuoso, 856 - Centro - Jaraguá do Sul - sc

(47) 3055-2400/8408-2400

Ref. 30.504 - Excelentes
terrenos bem próximos a

Malwee. Próximo a

supermercado, escolas,
creches, bancos, posto de
saude, igrejas. Aceita-se
veiculo e/ou estuda-se

propostas e formas de
pagamento. Entrada +
Parcelamento direto com

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

Ref. 20.438 - Vieiras - RESIDENCIAL
COSTA DO SOL - Apto cl 2 dormito -

sala de estar/jantar - sacada cf
churrasqueira - cozinha - área de

serviço - bwc - garagem privativa.
Prédio cl playground - salão de festas
- portão e porteiro eletrônico -

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

PARCELAMENTO DIRETO
CONSTRUTORA.

Ref. 10.616 - Rio
Molha - Casa de alv.cl
1 suite ccl sacada - 2
dormit. - 3 bwc - sala
de estar/iantar - sala/Iv
- coznha - depósito -

lavanderia - garagem pi
2 carros - área de
festas. R$ 270.000,00 Ref. 10.6S9 - João Pessoa - Casa de

alv. cl 2 dormi!. - cozinha - sala -

bwc. Terreno residencial e industrial.

Ret. 40.104 - Chácara a 3 km do
Asfalto Sentido Guaramirim -

Massaranduba - cl Casa Alv. - 4
Lagoas - Arvores Frutiferas - Pasto -

toda Cercada. R$ 140.000,00

. OPORTUNIDADE!!!

NA.cOMPRAjJJSTE IMÓVEL DESCON]]J..s..r�!A!.
B.!!f....15J_ª1- 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!

Ret. 10.620 - Vila Lenzi - Casa de alv.
CI suite - 2 dormito - cozinha - bwc -

garagem p/2 carros. R$ 20á.000,00

Ret. 10.574 - Jaraguá 99 - Casa de alv.
cl 3 dormi!. - bwc - sala - cozinha -

construção nos Idos cl área de serviço
- bwc - área de festa cf churrasq. e

fogão a lenha. R$ 99.000,00

Ref. 20.445 - Centro
RESIDENCIAL GRAN RAMA

.

- Apto 100% novo cf
.65,40m2 cl 2 dormi!. - bwc
social- sala de estar -

cozinha - área de serviço -

sacada cl churrasqueira -'1
vaga de garagem - área de
festas - portão eletrônico.
ENTREGA JANEIRO/201 O.
PREÇOS A PARTIR DE RS
104.500,00. CONDIÇÕES DE

,

COMPRA FACILITADA

Ref. 10.584 - Vila Lenzi - Casa de alv.
cl 152, 14m2 - suíte - 2 dormi!. - 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

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

escritório. R$ 310.000,00

Ref. 20.451 - Barra do Rio Molha
- RESIDENCIAL VICENZI - Apto
100% novo cf 55,90m2, cf 2
dormit. - bwc social - sala de
estar - cozinha - área de serviço
- sacada cf cburrascueíra- 1

vaga de garagem - área de festa -

II portão eletrônico.

ENTREGA JANEIRO/2010.
PREÇOS A PARTIR DE R$ 81.900,00.
CONDIÇÕES DE COMPRA FACILITADA
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APARTAMENTOS
Ref. 1671 - Vila Lalau - apto em construção, Residencial Vermont, com 2
dormitórios, sacada c/churrasqueira, garagem, a partir R$1 05.000,00
Ref. 2302 - Nova Brasília - 1 suite e/sacada, 2 dormitórios, bwc, 1 vaga de
garagem, Entrega em setembro 2009 R$11 0.000,00
Ref. 1661 - Centro - apto em construção, Residencial Aquarela, com 1 suite, 2
dormitórios, cozinha, garagem, sacada c/chur. c/119m'. R$145.000,00
Ref. 2401 - Centro - Ed. Isabella - 1 suite, 2 dormitórios, 1 bwc, 1 vaga de

garagem R$160.000,00
Ref. 2321 - Centro - suite, 2 dorm., bwc, 1 vaga de garagem. R$ 165.130,00
Ref. 2341 - Bombinhas - 1 suite, 1 dorm., sacada c/chut, prédio cf piscina, play
ground, áreadefestas, elevador. R$ 250.000,00 -Aceitalroca c/imóvel em Jaraguá.
Ref. 2001 - Vila Nova c/ 1 suite, 2 dorm., 1 vagade garagem R$ 250.000,00
Ref. 2621 - Balneário Camboriu - próximo igreja Santa Ines - 1 súíte, 2
dormitórios,l bwc, 1 vaga de garagem R$ 340.000,00
Ref. 2441 - Balneário Camboriú, COBERTURA, alto padrão, 4 suites, 1 dorm.,
dep. de emp., 4 vagas de garagem + espaço p/jetski 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
Ref. 1731 - Jaraguá Esquerdo R$ 50.000,00
Ref. 2472 - Terreno - Rau - 416m2 - R$ 50.000,00
Ref. 2352 - Terreno -Jaraguá Esquerdo - 300m2 - R$ 55.000,00
Ref. 2461 - Terreno - Barrado Rio Cerro - 510m2 - R$ 65.000,00
Ref. 2671- Terreno - Figueira - 380,80m2 - R$ 65.000,00
Ref. 2691 - Terreno - Amizade - 429m2 R$ 69.000,00
Ref. 774n75 -Jaragua Esquerdo -prox. arena - R$ 80.000,00
Ref. 2561 - Terreno - Vila Lenzi c/ casa de madeira - 634,50m2 R$110.000,00
Ref. 2481 - Terreno - Vila Lenzi - 420m2 - R$125.000,00
Ref. 2731 - Terreno, Água Verde - 900m2 R$160.000,00
Ref. 2351 - Terreno - Jaraguá Esquerdo - 886m2 - R$175.000,00
Ref. 1 941 - Vila Lenzi 250.000m2 R$ 250.000,00
Ref. 2431 - Area - Braçinho - 22.000m2 R$ 280.000,00
SíTIO / CHÁCARA
Ref. 861 - Molha/Massaranduba- 260.000m' R$ 135.000,00
Ref .1141 - Garibalde- area de 5777m2 com casa R$ 220.000,00
Ref. 1741 - Garibaldi 75000m2 R$ 320.000,00
Ref. 663 - Massaranduba - 7 lagoas casas, area de festa 238.000m'. R$
600.000,00
SALA COMERCIAL
Ref. 2701 - Sala comercial- Rau , salão de cabeleireira completo R$ 65.000,00

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

www.imoveisemjaragua.com.br

Ref.2151 - Apto - Água
Verde, com 2 dormitórios
e possibilidatle de 3, 1

vaga de garagem. R$
109.000,00

"A AMARAL APÓIA ESTE PROJETO, COLABORE VOCÊ TAMBÉM"

Ref. 2711 - Garibaldi - 4 dormitórios, 1 bwc, garagem R$ 55.000,00
Ref. 2451 - Estrada Nova - 2 dormitórios, 1 bwc, garagem R$ 70.000,00
Ref. 2101 - Schroeder - semi acabada, 3 dormitórios, bwc, garagem R$
79.000,00
Ref. 2452 - Estrada Nova - 3 dormitórios, 1 bwc, garagem R$ 82.000,00
Ref. 2111 - Guaramirim - 4 dormitórios, 1 bwc, garagem R$ 85.000,00
Ref. 2421 - Figueira - 2 dormitórios, bwc, garagem, R$ 85.000,00
Ref. 1401 - Barra Velha - casa 5 dormit.demais depend. R$95.000,00
Ref. 2721 - Vila Lenzi - 3 dormitórios, 1 bwc R$1 05.000,00
Ref. 2411 - Figueira - 3 dormitórios, bwc, garagem R$110.000,00
Ref. 2491 - TifaMarlins - 4 dormitórios, 1 bwc, garagem e demais dependências
-R$110.000,00
Ref.2371-Chicodepaula-3dorm.,1 bwc, 1 vagadegaragemR$110.000,00
ReI. 2161 - Figueira - 3 dormitórios, 1 bwc, garagem e demais dep. R$
110.000,00
Ref. 1901 - Rau - 1 suite, 1 dormitório, bwc, garagem p/ dois carros. R$
110.000,00
Ref. 2561 - Vila Lenzi - 3 dormitórios. 1 bwc, garagem, demais dependências.
R$110.000,00
Ref. 2681- Estrada Nova - 3 dormitórios, 1 bwc, 79m2 - R$116.000,00
Ref. 1 091 - 3 dorm. 2bwc, 2 salas portão eletr., piscina R$125.000,00
Ref. 1811 - Chico de Paula - Casa mista com 3 dormitórios, 2 salas, área de
festas c/chur. e piscina + 1 kitinet + area de 60m2 - oficina R$160.000,00
Ref. 2581 - Vila Lenzi - 2 suites, 3 dormitórios, 2 bwc, demais dependências,
garagem R$160.000,00
Ref. 831-Vila Lenzi -5 quartos, sala, copa, bwc, suite, chur., cozinha R$ 200.000,00
Ref. 1512 - Barra Velha - Sobrado c/ suite, 2 dorm., lavabo, churrasqueira R$
200.000,00
Ref. 2141 - Figueira - Sobrado c/ suite, 3 dorm., 2 vagas de garagem R$
210.000,00
Ref. 1211 - Vila Lenzi - Suite, 2 dorm., chur. R$ 250.000,00 - ótimo para ponto
comercial.
Ref. 1831 - Chico de Paula, 4 dorm., 2 bwc, 2 vagas degaragem R$ 245.000,00
Ref. 1511 - Barra Velha - sobrado "alto padrão" R$ 260.000,00
Ref. 1911 - Figueira - suite, 3 dormitórios, 2 bwc, garagem 2 carros R$
270.000,00
Ref. 2601 - Centro - 206m2 -1 suite, 4 dormitórios, 2 bwc R$ 420.000,00
Ref. 1521 - Baependi - sobrado alto padrão "interno inacabado" prox recr.

Marisol R$ 450.000,00
Rel.281 - Penha-casa alto padrão "frente p/ o mar" R$550.000,00
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A Chave do Melhor

Negócio. agora também
em Jersquá do Sul!

PLANTÃO 24hrs

0007 - Casa cl sala Comercial no Bairro
Santa Luzia, c!02 dorm; estar social;

sacada; coz: banheiro; despensa; lavand;
gas central; Depésito; Salão Festas; Laje;
Forro PVC; cl garagem p/02 carros; Piso:
Ceramico. Valor: 140,000.00. Acerra

proposta.Toda em tijolo a vista. Com uma

lanchonete em funcionamento

0184 -CZERNIEWICZ: APTO CI1 09m'
CI 03 dorm, sendo 01 sutte; salas

estarljantar; sacada; coz; bwc; lavand;
gas central; arm.coz; porta

gar.automat;CI garagem; piso;
Ceramico. Valor: 135.000,00.

0448 - APTOS NOVOS (últimas
unidades) na Barra prox. a
Malwee, cf 02 dorm; estar

Intimo; porta ga[automat; Sacada
churrasq. Apenas

95,OOO.OO.(térreo) e 98.000,00
(cobertura) Sendo 50.000,00 de
entrada + parcelamento direto cl

A CONSTRUTORA

0628 - 8.AVAí: CASA em Guaramirim Cí
03 dorm; estar social; banheiro; wc auxilia

r; lavand; armaria cozinha; porta
gar.automat; Varanda; Laje; C/garagem;

Churrasq; Piso Ceramico. Valor:
157,000.00.

0659 - B.Avai:CASA C/ ótima localização em Guaramirim c/ 02 dorm; Sala; coz; 02
wc ; despensa; lavand; ar condic.; Varanda; Laje; C/ garagem; Piso Ceramico e

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

0773 - CASA de mad. no bairro Tres rios
do norte CI 02 dorm; coz; bwc ; varanda;
forro pvc; c/ garagem, piso: cerâmico.
Valor; 40,OOO.OO.Acetta-se proposta.

Aceita-se 20 mil de entrada e parcela-se o,
.

resto. Terreno c/ aprox. 250 mis'

1008 - GALPÃO ABERTO C/690m' e
TERRENO cl área total :13.020m' no Ano

Bom em Corupá C/ 02 bwc, coz; 02
Escri!.. Rampa pI lavação e Borracharia.

Valor: 380.000,00.

1009 - CASA cll 00,70m' no Jaragua Esq.
E TERRENO COM 458 m'.Yalor :

150.000,00.ACEITA-SE PARCELAMENTO.

0704 - CASA em Garupa no Bairro Ano
Bom C/ 03 dorm; estar intimo; estar
social; coz; banheiro e lavand. Valor:

68,000.00. CASA NOVA.Venda facilitada,
aceita-se financiamento pr6prio.TERRENO

COM APROX: 800 MTS'

.. Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



� O CORREIO DO POVO
-.:.. FIM·DE·SEMANA, 22/23 DE NOVEMBRO DE 2008 I

s o I u ç õ· e 5 construtivas

CIRCUL.

REiNE xbsoluro NESTE ESpAÇO.

HALL PRINCIPAL

02 Torres
12 Pavimentos
02 Aptos por andar
04 vagas de Garagem
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VILLEnEUVE
S I

a útil .apartamento Tipo 27�/�4 _nl
Area Total 50014� m'

4 SUíTES opção "1 SUíTES
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IMÓVEIS

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

� RENATO Corretordelmóveis
STEFANI CREC114.407 (47) 3371-8851- 9993- 3881

R. Leopoldo Veloso, N° 88 - Jaraguá do Sul - se - stefanitb@ibest.com.br
• AMIZADE - TERRENO COL. .MAX • BAEPENDI- CASA 3 QUARTOS ACEITA
SCHUBERT R$ 20.000,00 SEM ESCR. TERRENO
• VILA NOVA - APTO. 3 QUARTOS • CENTRO - APTO. 1 SUITE 2 QUARTOS
GARAGEM R$120 MIL NEG. NEGOCIAVEIS
• VILA NOVA - TERRENO 400 M2 PROX.

1
• FIGUEIRA - TERRENO 1300M2 PROX.

PMJS R$1 00.000,00 PONTE R$ 75 MIL
• VILA NOVA - TERRENO 600M2 ALTO R$ ,

• RAU - CASA NOVA 1 SUITE E 2 I55.000,00 QUARTOS GAR. CHUR. R$150 MIL- CEF
• VILA LALAU - SOBRADO 2 SUITES 2 SCHROEDER I - TERRENO 500 M2 R$ !QUARTOS NEGOCIAVEIS 35 000 00
• VILA LENZI - CASA 2 QUARTOS PROX. • SANTA LUZIA - CHACRINHA COM AGUA
WEG.I R$1 00 MIL CEF BOA E LAGOA 60002, R$ 55 MIL
• AGUA VERDE - TERRENOS 400 M2 • ITAJUBA - CASA 2 QUARTOS E OEMAISESCRITURA R$ 50.000,00 DEP. R$ 45 MILAC. CARRO
• AGUA VERDE - TERRENO 600M2

• PiÇARRAS _ TERRENOS 320 M2, RUACOMERCIAL R$ 60.000,00 CALÇADA, ESCRITURAS R$ 40 MIL• AGUA VERDE - TERRENO 1 000,00M2 R$
• SANTA LUZIA _ CHACRA CASA GALPÃO105.000,00
CACHOEIRA 118 MIL' NEG. PARC:• BAEPENDI - CASA 1 SUITE 2 QUARTOS
• BAEPENOI _ ALUGA SALA COMERCIALPISCINA R$ 250MIL NEG.

DEll
PRADI
IMÓVEiS

FINANCIAMENTOS

(47}3370-8211
(47)3370-8099 • AQUISiÇÃO DE TERRENO + CONSTRUÇÃO

• LOTEAMENTO PRÓPRIO • CASAS PRONTAS I

e-mail;aullJradi@inetona.com.hrRua João Januário Ayroso, 2633 - sl.Ol - Jaraguá Esquerdo - JARAGUÁ DO SUL - se

I
W'iW %��� i t :rue NR

LOTEAMENTO PRADII

, X, MALWEE MALHAS LOTES A PARTIR DE R$ 40.000,00

I "CASAS PRONTAS - COM A CHAVE NA MÃO."

l FACIUTAMOS SEU CRÉDITO JUNTA A CAIXA.
UTILIZE SEU FGTS NA COMPRA.

��

PRÓX. ESTOFADOS BElL'AR11- CASA COM 2 QUARTOS, SALA E
COZINHA INTEGRADA, BWC, AREA DE SERViÇO E GARAGEM

VALOR: RS 110.000,00
ESTE VAlOR INaUI: TERRENO + CASA + TODA Á !

DOCUMENTAÇÂO PI FINANCIAMENTO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL I
"....,Jl

HELIANO ORIBI<A (47) 8428-2835
Corretor de imóveis CRECI14999F 8412 - 8933
Confjra outrosbnõveis no site www.imovéisjaragua.com.brheliano@imoveisjaragua.com.br

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

APARTAMENTOS
Ref 201 O apto 100m'Centro em constr.
Ref 2017 apto 100m' Czerniewicz
Ref2015 aptos a partir de 94m' Centro

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

CHÁCARAS
Ref3012naBarra, 124.000,00m'
Ref 3013 Schroeder 12.500m'
Ref 4050 Rio da Luz II 185.000m'
ideal para Reflorestarnento
Ref 4055 Rio Cerro II 870.000m'
ideal para Reflorestamento
Ref 4057 Fazenda em Corupá
6.335.000m' ideal para Reflores!.
Ref 3030Chácaracom casa no Amizade
R.2038AptoBareáriJcambunú179.00m'
R.4030Schroeder1.200m'R$35.000,00
R.4025 Vila Lalau 409 m' R$ 85.000,00

Rel.3034 Sítio Schroeder
R$ 150.000,00

Rei 1049 Molha - R$
150.000,00

ReI. 1052 Corupá - R$
180.000,00

CORRETOR
DE IMÓVEIS

TEL. 3370-6624 I 9102-5299 ..

www.deocarimoveis.com.br

044 - Nereu Ramos, cf área de
60.000,00m', cf 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

prívatlva.acelta permuta cf casa ou carro

como forma de pgto. R$140.000,OO

235 -Schroeder, terreno com

2.357,60m'. R$ 53.000,00
alvenaria cf 200,00m' e terreno cf

329,00m'. R$ 200.000,00

TERRENOS

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

007 - Santo Antonio, com área de 62.352,00m'.
008 - Nereu Ramos, Br 280, terreno cf 33.947,25m'.
009 - 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,OOm'
109 - Nereu Ramos, área de 11.470,00m' (ótimo pf indústria)
115 - Nereu Ramos, com área de 1.100,00m'.
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$ 38.000,00

APAR.TÂMENTO.
046 - Apartamento - Centro, cf área total de 165,00m'.

m�§.�
016- Três Rios do Norte, casade madeira com 63,00m', terreno com 390,00n;'. R$ 50.000,00
024 - Vila Rau, sobrado cf 219,00m' e terreno cf 390,OOm'. Mais uma edícula de 70,00m'. Negociável. R$ 165.000,00
031 -Ilha da Figueira, casa de alv. cf 132,OOm' e uma de mad. de 60,00m' cf terreno de 525,00m' R$ 150.000,00
(aceita apto de menorvalorem Jaraguá, Florianópolis, praias ... )
032 - São Luis, casa de alvenaria com 140,00m' eterreno com 421 ,61m'.
093 - AMtZADE, casa de alvenaria com 137,38m' eterreno com 321 ,32m'.
iDO -Nereu Ramos, casa de alvenaria com 156,60m' eterreno com 392,00m'.

R$160.000,00
R$130.000,00
R$ 150.000,00

Aceita casa de menorvalorem Nereu Ramos.

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

smes .

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'. aceita carro na negociação.

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

IAWGUEl
Nereu Ramos, apartamento
Czerniewicz, casa semi-mobiliada

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

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



IMÓVEIS
(47) 3376-4262

PLANTA0: ELTON 9192-7300 / JOAO 9196-0445/ JONAS 8824-5411
. SITE: WWW.GERENTIMOVEIS.COM

E-MAIL: ElTON@GERENTIMOVEIS.COM

REALIZE SEU SONHO DA CASA PRÓPRIA

l'!EYER==:==--- ......... ---� "INVESTIMENTO CERTO E AQUI"
SR 280 km 69, esquina Edward Krisch. n'29 - Saia 01- Água Verde - Jaragua do SuVSC

VEN
PARA

rEIS
PRIO. • TERtlENQS BONITO, OllMO INVESTIMENTOe

BAIRRO SANTO ANTOt>!lo. C/ RUA
ASFALTADA LOTES C/324,OO M2. APARTIR
[JE; R5 35,000.00 A VISTA OU • RS 5.000,00

DE ENTRADA E 100 PARCELAS DE R$
CORRIGIDOS mo iGPM. COD. 19

liERRENO PLANO, BONITO. EM NEREU
c RAMOS, FRENTE PRO ASFALTO. CI
15.000 M2. OTIMO PARA COMERCIO.
VALOR R$ 1.000.000,00 COD.32

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

3371-9432rs-.CENTRAL
'-=r= IMÕ�!�!

Pedro Schiessl Junior
8408-7796 f GREGI 13595 Rua Venâncio da Silva Porto, 257

Nova Brasília
www.cf.!!@traimmoveisjs.com.br

CHACARA EM ARAQUARI,.SAIRRO
GUAMIRANGA ,TERRENO C/11.322
M2 E CASA DE MADEIRA. VALOR R$

110.000,00 COD. 26

TERRENO PLANO E BONITO, OTIMO
PARA COMERCIO, LOCALIZADO NO

BAIRRO ESTRADA NOVA, Cf 476 M2,
VALOR R$ 90.000,Oº. COD. 01

PRÉ·MOWADO NO BAIRRO TIFA
DOS MONOS, Cll 02 M2 E TERRENO CI
980 M2. VALOR RS 100;000,00 COD.06

CtlACARA EM SUL,
BAIRRO TIFA DOS MONOS, Cf 02

CASAS SENDO UMA DE ALVENARIA E
OUTRA DE MADEIRA TERRENO Cf

20.000,00 M2 VALOR R$190.000,00
COD.23

CASA EM OONSTRUÇÃO, EM GUARAMIRIM,
NO BAIRRO IMIGRANT&S, fi! 145,40M2 E

TERRENO C/640,37M2, SENDO 02

QUARTOS, 01 SUITEE DEMAIS
DEPENDENCIAS. PREVISÃO PARA ENTREGA
6MESES. VALOR RS 230,000,00 COO.11

Apt. no Condomínio Amizade,
com 2 quartos e demais

dependências, 1 vaga de

garagem, área de festas,
playground, interfone, pode ser

financiado. R$ 75.000,00

QUARTOS !
550,OOM2, AREA CONSTR, i90,OOM2.

PODE SERFINANCIADA, VALDR
R$160.000,OO CIlD. 38

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

piso cerâmico, 3 quartos, gar lav.•
ampla cozzcopa, sala laie, rua
asfaltada. R$ 110.000,00 NEG.

Excelente ponto comercial com
600m' e aré construída de
110m', com possibilidade de
desmembrar, na Vila Lenzi,

fundos da WEG L Consulte-nos

Seu imóvel está aqui.

[b)
HABITAT

o prazer esta em cada
detalhe qual é o

tamanho do seu

sonho?

MORADASDASERRA
- 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

" it ..

CREel 158s.J �
@VENDE oALUGA
oADMINISTRA

www.imobiliariahabitat.com.br

3371.8009

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

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



IMÓVEIS

3275.3300 • 3055.3300
HORÁRIO DE ATENDIMENTO

SEGUNDA A SEXTA: 8h30 às 12h e

13h30 às 19h • SÁBADOS: 8h30 às 12h

SPEDITO
Protocolo nO: 2008.01.03.02538

FAZEMOS EMPRÉSTIMOS PARA
APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO INSS.

ATENDIMENTO

ONLINE
ENTRE EM CHAT

COM UM CORRETOR

IMÓVEIS

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

www.espedítoimoveis.com.br

R. Barão do Rio Branco, 124 - Centro - Jaraguá do Sul/SC • MSN: espeditoimoveis@hotmail.com • SKYPE: espedito.imoveis1 • E-mail: vendas@espediloimoveis.com.br

11BUI I

"

Rel-761- Residencial Mont Vermont, z.torres.
aptos cl 01 suíte+ 01 dorm., e aptos clOl

suíte + 02 dorm. Sacada com chur., elevador,
hall de entrada decorado, salão de festas ci
cnur, piscina adulto e infantil, Guarita de

segurança, 01 ou 02 vagas de garagem.
Entrada + parcelamento direto. Mamcula

36.445,36.692,20.981.

ReI. 812 - casa recém relormada com 02
dorm. +01 suite, are de servo Dispensa.
varanda, sacada, churrasqueira, toda

murada,91 vaga de garage, edícula na parte
superior com sala, 01 dorm., bwc, área de servo

e terraço. Acerta carros, terrenos e imóveis
como parte do pagamento.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



IMÓVEIS

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

IIVIÓ,,"EIS

www.bartelimoveis.com.br

---�����=-:-�:-:--�__ Ref. 219.2 - casa
-

no Amizade com

01 suite + 02
quartos, sala,
cozinha, bwc,
lavanderia,
garagem para 02
carros e area de
festas. De R$
225.000,00 por
R$ 200.000,00,
com 50% de
entrada e o saldo
em 10x!

Ref. 202.1 - apto no Czerniewicz
com 01 suite + 02 quartos,
sala, cozinha, bwc, lavanderia,
sacada com churrasqueira e

garagem. R$148.000,00

Ref. 221.1 - apto no Centro com

01 suite + 02 quartos, sala,
cozinha, copa, bwc, lavanderia,

garagem e sacada.
R$190.000,00

Ref. 226.1 - casa no Centro com 2°

piso: 01 suite + 02 quartos, 02
bwc, lavanderia, sacada, com

churrasqueira, cozinha, copa. Terreo:
03 quartos, 02 bwc, lavanderia,
cozinha mobiliada e garagem 04
vagas de garagem. R$750.000,00

Ref. 231.1 - sobrado no

Condominia Azaléia com 01 suite
com closte + 02 suites, sala,

. cozinha, copa, bwc, lavanderia,
salao de festas, piscina e

garagem. R$850.0o'O,00.

Ref. 205.1 - apto mobiliado no

Czerniewicz com 01 suite + 02

quartos, sala, cozinha, bwc,
lavanderia, sacada com

churrasqueira e garagem.
R$180.000,00

Ref. 131.1 - casa no loteamento
Bella Vista com 1 suite com

closet + 02 suites, sala,
cozinha, copa, bwc, lavanderia,

escritorio e garagem.
R$ 350.000,00

Ref. 219.1 - Cobertura na Nova
Brasilia com piso inferior:

cozinha, lavanderia, sala, 02
quartos, bwc e sacada com

churrasqueira.piso superior: 01
suite com closet, sala e sacada.

R$267.000,00

- 'Q.'

Ref. 179.1 - casa nova em tres
rios do sul com 01 suite com

closet + 02 quartos, sala,
cozinha, bwc,lavanderia,

.

garagem para 02 carros e salão
de festas. R$190.000,00

Ref. 213.1 - casa em Schroeder
com 01 suite + 04 quartos, sala,

02 cozinhas, copa, bwc,
lavanderia, área de festas com

piscina e garagem.
R$350.000,00.

Ref. 227.1 - casa na Vila Lalau
com 01 suite + 03 quartos, 03

salas, 03 bwc, cozinha,
lavanderia, e garagem para 02
automoveis. R$350.000,00

Ref. 228.1 - casa no Água Verde
.

com 01 suite com closet + 02

quartos, bwc, sala, cozinha,
lavanderia e garagem.

R$265.000,OO

Ref. 196.1 - casa semi mobiliada
no Jaragua Esquerdo com 01
suite com closet + 02 suites,
sala de estar e jantar, cozinha
mobiliada, bwc, lavanderia,
dependencia de empregada,
salao de festas e garagem.

R$350.000,OO

casa no

Amizade com

03 quartos,
.

sala, cozinha
e bwc. De
R$70.000,00
por
R$60.000,00,
entrada de
R$30.000,OO
e o saldo com

financiamento
bancário.

Ref. 200.1 - casa no São Luis
com 01 suite + 02 quartos
mobiliados, sala, cozinha

mobiliada, bwc, lavanderia e

garagem. R$250.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



IMÓVEIS------------

RESPONDA RÁPIDO!

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

ROYAL PALACE CONDOMINIUM

,

'50 PODIASERA FUTURO!

110 EDIFíCIO ENTREGUE

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

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. !
_

.

Locações:Administração: Não é lneerporaçãc !

,
3371-1500

l E Plantão
.. 9975-1500

CRECI643·J 9973.5304
Compra • Vende e"Aluga • Administra

Construção pelo SISTEMA DE
CONDOMíNIO FECHADO A

PREÇO DE CUSTO
Imobiliária

11 Edifícios entregues em 13 anos

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



IMÓVEIS

REF 189 - Ilha da Figueira - R Sta
Julia n0181 - apto 02 dorm., sala de

estar, bwc, coz., e lavanderia.
Térreo. R$ 600,00 sem valor de
condominio

REF 279 - Vila Nova - Rua Frederico
1-----------1-----------1-----------1-----------+-----------+---=-----�-; Curt Alberto Vasel - Resd. Orion,

apartamento com dois quartos, sala,
COZ., lavanderia, sacada com

churrasqueira e garagem. R$ 550,00
condo +/. R$80,0O

REF 284 - Vila Nova - Rua José
Marangoni - Ed.lndependência - 02
dorm, sala, COZ, bwc, lavand,
sacada, garagem. R$ 550,00.
Condomínio de aprox. R$ 70,00

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

REF 278 - João Pessoa - Rua
Francisco Panstein, 204 - (Próx.
Escola Machado de Assis) casa alv.
01 suíte com closet, 02 dorm, bwc,

I-__: __:__....,;.__I-_,;,_ .l- .l- .l-_;,;=�=.;..;,,;..;.;;.,;;;=;.;;,.;;;�_.1- ...;..__'--1 sala estar, sala jantar, cal, 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, lavanderiae garagem.
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$
1.400,00

REF 297 - Czerniewicz - R Rio de
Janeiro -sobrado alv. (parte
superior) - 01 suite, 02 dorm., bwc,
sala jantar/estar, COZ., lavanderia, Ql
vaga de garagem. R$ 700,00

REF 298 . Ilha da Figuira - R Rio
Grande do Norte - Casa alv. 3 dorm.
sala, coz.lavanderia e garagem. R$

1-------___,-"-I---....;_--....;_---+-=�����:_:':':::=:::+==========+--------___1t_---------t 800,00

REF 299 - Jaragua Esquerdo - R
Jones Chiodini • 01 suite, 02 dorm,
sala de estar/jantarcoz.; lavanderia,
churrasqueira e 02 vagas de
garagem. R$ 900,00

REF 173 - Centro - Rua próx. Praça
Ângela Piazera, próx. Importway.-1....-__,..;_ ...:..-I- I....- ......;__-4- I-__,.;,;,;........;.;..;,,;.,;.:.;........;__-4-_----------4 salac/65,00m2.R$1.51Í0,OO

REF 259 - Nova Brasflia - João
Planincheck - sala comercial com 120
m2 , com lavanderia, 01 bwc, sala,
garagemporR$l.300,OO

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

REF 289 - Czemiewicz - Rua Rio de
Janeiro, sala comercial 120m2 com

sobreloja, 02 bwc, 02 entradas com

portão eletrônico. R$1.200,OO

REF 2600 - Nova Brasilia - 02 casas:
01 casa mista75m2• 02 casa madeira
80m2. Terrerio 392m2• R$160.000,OO

REF 161· Guaramirim - próximo
portal de Jaraguá do Sul com

500m2. R$ 3.865,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Home Cub
E ENDOERFER

Além
de uma bela arquitetura de traços modernos, o

Emmendoerfer Home Club é inteligente: totalmente

planejado para satisfazer, pessoas como você, que
reconhecem a importância de investir em qualidade de vida. A

tecnologia utilizada desde o início da obra, a distribuição dos

espaços, a preocupação com a sustentabilidade, o conceito de
Home Club e outros cuidados fazem desse Condomínio Inteligente a

escolha perfeita para você e sua família. Por tudo que oferece, o

Emmendoerfer Home Club é o espaço que você nasceu para
desfrutar, seu habitat natural.

Localização nobre: Bairro Vila Nova

Planta A
- 2 dorm. e Loft
- 68,20m2
- Opção para sala ampliada
- Churrasqueira carvão
- Infra-estrutura para split
- Sacada integrada e fechada
- Piso porcelanato e laminado
- My way opcional

Planta B
- 2 e 3 dorm com sala ampliada
- 84,08m2 e 84,67m2
- Opção para sala ampliada
- Churrasqueira carvão
- Infra-estrutura para split
- Sacada integrada e fechada
- Piso porcelanato e laminado

-My way opcional

Duplex
-136,40 m2
- Opção para sala ampliada
- Churrasqueira carvão
- Infra-estrutura para split
- Sacada integrada e fechada
- Piso porcelanato e laminado
- My way opcional

Penthouse
- 236,95 m2
- Opção para sala ampliada
- Churrasqueira carvão
- Infra-estrutura para split
- Sacada integrada e fechada
- Piso porcelanato e laminado
- My way opcional

Incorporadora I Construtora I Realização

G R U P O

ESTRUTURA _TÊRRACO

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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ricardocimoveis@gmail.com o
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8808-5378
8837-82993055-0191

. .. - ._�

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

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

.

"""l

Cod.144 - Apart.
com 1 suíte + 2

quartos no

• Czerniewicz.
Pode ser

financiado.
R$140.000,00

Cod.150·
Apartamento com 1
suíte + 1 quarto, no
bairro Vila Nova. R$
120.000,00. Pode
ser financiado

Cod.138 . Casa de madeira com 4
quartos, no·bairro Santo Antônio.

R$ 69.000,00

www.schellercorretordeimoveis.com.br

AMIZADE -

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

Lotes a partir de
R$ 42.000,00

Apartamentos NOVOS,
prontos para morar.

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

dormitórios.
A partir de RS 125.000,00.

AMIZADE -

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 -

LOTEAMENTO
ITACOLOMIII .

Lotes a partir de
R$ 75.600,00

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

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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www.atlantaimoveis.com

VENDAS

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

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).

I Ref: 3238 - Barra do Rio Cerro

I Terreno com 680 m2 (14,50X47m2) ,

I
R' 75.000,00 I

Ref 2313 -Ilha da Figueira, Hesid. Glaude
�Monet· apto cf 1 suãe, 2 ctos, sala de �

estar, copa. cozo rnob., área de serviço. �
sacada cf chur.. bwc social mob .• 1 vaga
de gar RS145.000,OO, pode ser usado

FGTS e Finane. bancário.

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

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

R$ 165.000,00

Ref: 2318 - Resid. Belel Baependi Apto
NOVO nO 408 (sol da mannàjcom; 2

dormit6rtos. sala, sacada com
churrasqueira. cozinha. área de serviço.
bwc social. 1 vaga de estacionamento

coberto.R$ 90.000.00

Rill: 1533 • Ilha da Figueira casa nova

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

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

APARTAMENTOS 1 surre + 2

dorm'liSala de estar/ jantar Bwc social,
Cozinha, área de serviço, sacada c/
churrasqueira 1 vaga de garagem e

hidrômetro individual. �

Ref: 2317-
Czerniewicz
Resid.
Copenhagem
apto NOVO, cf 2
qtos, bwc
social, sala de
estar e jantar,
cozinha, sacada
ci

.. churrasqueira,
'\ área de serviço,

1 vaga de

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

Financiamento
bancário.

Ref: 1358 - Amizade sobraâo com 1 suite cf closet, 2 qtos,
bwc social, sala de estar e jantar, cozinha mobiliada, lavabo.

área de serviço. dispensa, área de festas, 2 vagas de

garagem, Área 190m2R$ 310.000,00

LANÇAMENTO

�idencial a,pen
Apartamentos: 1

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

serviço, sacada
cf chur., 2 vagas
de garagem.

R$129.000,OO

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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www.sonhoin..est.com.br Rua Pres. Epitácio Pessoa, 820· Centro - Jaraguá do Sul- SC

IMÓVEIS

Imobiliária CRECI: 2716J 3274-8844

tI Te PLANTÃO
(47) 9929-8265
(47) 9973-3581

Cód. 155 - SOBRADO NO NOVA
BRASILIA - Apartamento c/143m2 +

sala comI. c/147m2. Apartamento contêm
01 suíte + 02 quats. cozinha, sala de estar
e de jantar, 01 bwc, área de serv., garagem
pi 03 carros, churrasqueira e sacada na

frente e fundos. Valor R$ 5S0.000,00m,
podendo ser financiado via banco.

Cód. 101 - CENTRO - Casa em ótima
localização central, contendo 01 suite +
03 qtos., sala, cozinha, 01 bwc, área de
serv., churrasqueíra e garagem pi 04
carros. Contêm ainda uma edícula nos

fundos. Valor R$ 260.000,00, pode ser

financiada via banco.

em local calmo, contêm 01 suites. sendo uma

cf closet e sacada, 02 qtos., sendo um cl
sacada e outro cl escritório. 03 salas, cozinha,

01 bwc, dispensa, área de serv., area de
festas cl churrasqueira e piscina, garagem pI
03 carros e um lindo jardim, teto rebaixado em

gesso. Valor RS 360.000.00, pode financiar
via banco.

madeira escriturada, com terreno de
360m2, contendo 4 qtos, cozinha,
sala, 01 bwc e área de servo Valor
R$ 94.000,00, aceita-se carro até

R$ 15.000,00

Casa de alvenaria em rua asfaltada, em
fase de acabamento cf 02 qtos., sala e

cozinha conjugadas, 01 bwc, área de

serviço e garagem em construção.
Valor R$ 120.000,00.

Cód. 150 - CENTRO - Ótimo apto. no Ed.
Jaraguá. 10 andar. C/01 suite e 02 qtos.

grandes, sala bem espaçosa. cozinha. 02 bwc.
area de serv., dep. de empregada. 01 vaga de
garagem. sacada em volta de todo o apto.

Contêm ainda uma area externa cf parte coberta
onde pode ser usado como área de festas ou

uma cozinha maior. Valor R$189.000,00.
podendo ser financiado via banco.

Cód. 125 - GUARAMIRIMf AVAí
Casa nova de alvenaria, cf 03 qtos,
sala, cozinha, 01 bwc, área de serv.,

garagem p! 01 carro e jardim. Valor RS
135.000,00, podendo ser financiada

via banco.

Linda casa nova de alvenaria, cf 01
suite, 02 qtos., sala, cozinha, 01 bwc,
área de serv., churrasqueira, garagem
pi 01 carro, jardim e teto rebaixado em

gesso. Valor R$ 159.000,00, podendo
financiar via banco.

Cód. 116 - JARAGUÁ ESQUERDO -

Casa mista, escriturada, cf terreno de
722m2. Contêm 03 qtos., sala, cozinha,

01 bwc. e área de servo Valor R$
95.000,00.

1

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.

J
AptO.
Tlpo01

3 dormitórios
(1 suite)

Apto.
Tipo 02

2 dormitórios
(1 suite)

Agende uma Visita
pelo fone 473275-1447

CASAS

Cód. 129 - CASA EM TRÊS RIOS DO SUL - Casa mista cf 2
qtos., sala, cosinha, 01 bwc, área de serv., e garagem pi 01
carro, oterrenomede 448m2. ValorR$ 58.000,00.
Côd. 130 - CASA NO RIBEIRÃO CAVALO - Casa cl 04 qtos.,
sala, cozinha, 01 bwc, área de servo e varanda e garagem pi 01
carro. Valor R$ 56.000,00. Aceita-se tmca-sa Iroca por imóvel
em Nereu Ramos.
Côd. 138 - CASA NA ESTRADA NOVA -:: Casa de madeira cf
ótimo terreno, c/02 qtos .• sala, cozinha, 01 bwc, área de servo e

garagem pi um carro.ValorR$ 75.000,00.
Cód. 139 - CASA NO JOÃO PESSOA - Gasa estilo meia água,
com ótimo terreno. CIOI qto., sala, cozinha. 01 bwc e garagem
pi 01 carro. 08S: está sendo construíílo mais 01 qto. e área de
se,viço.
Cód.143 - CASA NA ILHA DA FIGUEIRA - Casa de alvenana em
local alto, cl 03 qtos•. sala, cozinha. 01 bwc, área de servo e

garagem pi 01 c.arro. O terreno mede 476,40rn2. Valor RS
85:000,00.

TERRENOS

Côd. 104 - RAU - Terreno urbano. plano, medindo 2.53Sm2,
próx. à ponte em construção Que ligará QS bairros flau e

Amizade. Valor liS 150.000,00. Aceita·se negociaçáo.,por
imóvel ou aulomóvel itemenor valor.
GÓíl. 105 - RAU - Terreno de esquina, plano, lote 26, c/386m2.
Valor R.S 85.000,00. Aceita·se negociação por imóvel de
menorvalor.
Cód. 108 - BLUMENAU (bairro lorlaleza) - Terreno alto cl
ótima vista, cl acesso rápido ao centro pela via expressa,
medindo 1.411m2, próx. ao hospital da FURB. Valor RS
85.000,00.
Cód. 109 - RAU - Terreno plano medindo 345m2 (15x23), em
frente à Creche e prox. a ponte em construção. Valor RS
75.000,00. Aceita·se negoclaçáo por imóvel ou automóvel de
menor valor.
Cód. 113 - LAGES (Vila Maria) - Chácara cf 50.000m2.
acesso norte, próx. ao Hotel Rex e distante 1.500m do Parque
Conta Dinheiro. Aceita troca por imóvel residencial em Jaraçuá
doSul e Região. Consulle-nos pimaioresinlormaçóes.
Côd. 137 -,ÁGUA VERDE- Terreno plano cf 304m2, em lugar pi
quem gosta de tranqüilidade, rua sem saída. Valor RS
65.000,00. podenoo serfinanciado via banco.

re s q:i e n c; a I
�

MONT VERMONT

·Churrasqueira na sacada, ·ELEVADOR
hidráulico com Nobreak,
·Área de lazer com duas piscinas,
playground e salão de festas
-Localizaçáo privilegiada em local

,

nobre, na rua 13 de maio (Champagnat)
• Financiamento Direto
com a Construtora.

EXAGO
engenharia&<onstruções

Construindo qualidade de vida

Visite nosso site:

www.hexagonalengenharia.com.br

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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3417 _ GRANAM RESIDENCE

RUA 25 DE JULHO (em frente

Recreativa Duas Rodas)

APARTAMENTOS NOVOS

Aptos com suite cf sacada + 2 Quartos.

sala em 2 ambientes. sacada ampla cf

churrasqueira, bwc SOCIal, cozmha,

lavanderia, 2 vagas de garagem.

Prédio com salão de testas. Os aptoS.
terão espera para ar_condicionado Split
em todos OS ambientes, medIdor de

água individua\. Com elevador.

condição de pagamento: 50% do valor

de entrada e o saido em 24 parcelas.
Possibilidade de comprar apto cf vaga

de garagem. a partir de RS 165 rníl.

A partir de R$165 mil c/1 vaga de

garagem.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Ivana Caprar[]
Corretora de

Imóvei§

3370·112219117.1122
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 3011-
Terreno no

Bairro Ana
Paula com

350,00m2.
Preço R$
85.000,00'

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

ivana@ivanaimoveis.com.br

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
,. 9904·2076orre or e moveiSCRECI12152

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

Ref 075 - Barra do Rio Cerro - Casa de
Alvenaria (em construção) cf 128m2 - 1
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

Nem'
.

� ilüi1ho"'B{.JN� Creei 9414

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

9974-1915 I 9923-6418

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. 0+ dep. ém Constr. entrega aprox. em 60dias
R$95mil
Schroeder Centro: 180m2 otima para ponto comercial R$167mil
Schroeder: 3Q. garagem para 2 Carros R$127MiI.

h.nRRENO
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.

Rei 071 - Chico de Paula - Casa de
Alvenaria c/70m' - 3 qtos, bwc, sala,

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

Ref 072 - Rio Cerro

* Compressor de ar

* Rompedor de pedras de concreto
* Trator de esteira

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

IIh� da FJgúeira 544m' 60míl

Jaragua Esquerdo 400m' 90míl
Cenlro(Próx Studio)390m' 550mit

Chãcara
Cód. 3035 - Jguá 84 - Terreno 4041

+/- 1.400 m2 escri!. c/ Galpão pré Cód.3036 - Praia de Itajuba 4004

construido em fase de _ 2 Terrenos +/- 300 m2 4005

acabamento, próprio para oficina cada, valor R$ 20 mil cada
4006

ou Indústria, Valor R$ 48 mil
4007 SãO Bonffãcio' e '(GdeFpolis)

1- .L- --f4008 Mass.lRib.Wilde

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

experiência no mercado de conslruções."Deixe todas as preocupações e os

desgastes estressantes e emocionais de uma construção por nossa conta,
enquanto ísso você desfruta os sabores da vida até a entrega das chaves."

FINANCIAMOS PELO SISTEMA (SFH),

Bairro
Centro
Czemiewicz
Centro

SFS/ltqguaçú
Águaverde
Centro

Apartamentos
2002 SFSlUbatuba
2009 Centro
2012 Entrega 2009

1-:::===------+-"....�;;,;,...;.;;;;;;-,;,,;,;-�,;;;--I2013 Enlrega2009
2014 Amizade

Ref 2004· Apartamento
no Bairro Czerniewicz,
Res. Layne Fernanda, com
1 suíte, 2 quartos, sala,
copa, cozinha, bwc social,
área de serviço, sacada
com churrasqueira, 1

vaga de garagem, Preço
R$137.000,00

Ref 2000- Apartamentos em faze
de construção no Bairro Vila Lalau
com, 1 suíte, 2 quartos, bwc social,
sala de estar / jantar, cozinha,
lavanderia, sacada com

churrasqueira, 1 vaga de garagem.
Preço R$ 128.000,00

Ref 2024- Apartamento
no Bairro Baependi,
Con. Res. Bartel com 1
suíte, 2 quartos, sala de
estar, jantar, cozinha
mobiliada, bwc social,
área de serviço, 1 vaga
de estacionamento.

Preço R$ 115.000,00

Cód.2010 - OFERTAApto
8,Camboriú - 1 quadra do mar,

Sl.festas/jogos ,2 Elev., Play
Ground, Cãm.Seq., Sauna

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

ÁreaITerreno· Construção*
300m' 350m'
600m' 300m'
410m' 350m'
600m' 600m' 3pav.
300m' 260m'
530m' 150m'

Valor
450míl
400mil'
420mil
550mil
255 mil
500mil

Local
1 quadradomar 70m'ISulte+2q
Próx.StudioFM 200m'ISulte+3q
Vila Lenzi Sulte+lq
Centro Sulte+2q
ProxArsepum 63m' 3q
Area

75mil
250mll
110mil
210mil
83m1l

LOCAÇAO
Casa
5007 Amizade Sulte+2q
5008 Barra Velha oasa plÍemporada
Apartamenlo

Sala comercial
7004 'Nova.flrasllía 100m2
Galpão
8001 Centro (Box) 250m2
8002 NovaBrasília 150 m2

600,00
90,00diária

800,00

1.000,00
800,00

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

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

Reafiz� �eu �"""'"'
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

REF. 139 - São luis - Terreno com 442 m2 499,50 m2 de esquina com asfalto. Valor

rua asfaltada. R$ 60.000,00 R$ 60.000,00 negociável

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

entrada + 24 arcelas carr.

VENDE: VILA LENZI - Excelente terreno de esquina cf
área total de 2.429,00 m2. Ótima localização - Rua

Venâncio da Silva Porto esq. cf Rua Lourenço Kanzler.

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 suite), e demais dependências, cf área construida de
190 m2, em terreno de 370,50 m2. Ótima localização,

próximo ao centro.

-_ -
-'-

-

.. =:'-:=_--::_-.

dormitórios,
sala, cozinha,
lavanderia,
banheiro e

garagem. Rua
Guilherme
Weege - Ed.
Honduras

REF. 36 - Vila Lenzi - Casa de ótimo
padrão de acabamento cf 1 suite +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

asfaltada. R$ 100.000,00

REF.5 - Rau - Terreno com 420'm2 todo
murado em rua asfaltada, R$ 65,000,00

3371-2117
Acesse outras opções em nosso site

www.interimoveis.net

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 - Casa madeira, 02 dormitórios e demais
depend. Rua Rudolfo Hufenuessler (Próx, Duas Rodas).
Aluguel: R$ 550,00
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. 01 dormit., sala, COZ., área

serviço, bwc, sacada cf churrasq. garagem. Rua Pres.
Epitácio Pessoa - Resid. das Tulipas. Aluguel: R$ 475,00
ALUGA - CENTRG - Apart. 02 dormit., sala, COZ., área
serviço, 02 bwc, despensa e sacada. Av. Mal. Deodoro - Ed.
Menegotti. Aluguel: R$ 550,00
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 (10 andar). Aluguel:
R$ 350,00
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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 -

Jaraguá do Sul f SC

Execução

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

Nobre, excelente localização, 100%
residencial Consulte opções,

REF054 - Champs Elysses - Lotes
a partir de R$ 92,650,00 -

Loteamento nobre, residencial,
consulte opções,

REF072 - Nereu Ramos - Área para
Chácara com 30,000,00m2 - REF027 - Jaragua Esquerdo - terreno

R$110.000,OOO cf 342m2 - CONSULTE-NOS!

REF005 - Vila Rau - terreno de

esquina cf 432m2 - R$ 85.000.00

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

110,000,00,
.

- Próx. a UNERJ - R$ 350.000,00

"A ENGETEC APÓIA ESTE PROJETO, COLABORE VOCÊ TAMBÉM" fi)
ADM

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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REF045 - Barra do Rio Cerro - Casa c! 3
qtos, 2 bwcs, 2 sala, COZo mob., despensa,

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

240.000,00 Aceita troca por Casa ou Apto.

REF046 - Vila Rau - Casa cf suite + 2

quartos, bwc, sala, cozinha, área de

serviço, garagem pi 2 carros.
R$ 170.000,00 Aceita financiamento.

"

REF 030 - Czerniewicz - Casa com 1
suíte + 3 quartos, 2 salas,

copa/cozinha, área de festas, serviço.
Local. privilegiada, cl 327m2 de área

constr. CONSULTE-NOS!

�,

REF048 - Centro - ED. Diantus -

Cobertura cl surte master + 2 quartos(1
cl closet), salas de estar e jantar, área d

festa cf churrasqueira, 2 vagas de
garagem. Consulte-nos.

REF062 - Czerniewicz - Ed. Jaeser -

Apto todo mobiliado, cl suíte + 2

quartos, sala, cozinha, 2 vagas de

garagem. R$ 180.000,00

REF044 - Três Rios do Sul - Condo
Águas Claras - Apto c! 95m' 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.c/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 �OOm'
cl casa alv. cl suíte + 2 quartos, sala 2

.

ambientes, copa/cozinha, área de

serviço. R$ 250.000,00

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

'

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

. , .

ImOVelS
CRECI1.105..J
fI_

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

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

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 (M.I. 47.446),
Barra (M.I. 56.951),

e Guaramirim (M.I. 22.0471.

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

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

;Franc
II

SCI Alves
FINANCIAMENTOS

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

CAIXA. Regularizamos seu

imóvel para financiamento.

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

,

cód.0176 Casa Alv . Figueira
c/ 2 dormitórios, garagem c/
churrasqueira, 2 bwc, etc ...

R$ 170.000,00

Cód.0159 Casa Alv . Figueira
c/150m' possuindo 3

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

etc ... R$ 120.000,00

Cód. 0175 Apar tamento
Centro c/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 c/ 5
dormitórios, 2 bwc, cozinha,
2 salas.eíc.. R$ 145.000,00

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

'falecol11@ajelil11oveis_col11
Temos outras opções de imóveis, ótimas oportunidades! Venha conferir!!!

Consulte nosso site:

www.ajelimoveis.com
"Um lugar certo

para um bom negócio"
===:=:=:=:=:�:_:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:_:=:=:=:=:=:=:=:=:.

Pessoa Residência
Geminada(56m') - 2

Dorm, SI Estar, Copa,
Cozinha, Lavanderia,
Bwc, Garag. 1 vaga,
Janelas com blind ex,
ótimo acabamento.
Entrega entre 60 e 90
dias. R$ 78.000,00
Ref R3.7

Itajuba(Barra Velha) Sobrado (300m') 6
Donm(2 sui), SI Estar e Jantar, Mezanino,
Cozi, 3 Bwc, Lavand, 2 Sac, Trapiche

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

Vila Nova - Terreno c,om residência

contendo 2 Dorm, SI Estar, Cozi,
BWC. R$89.ooo,oo-Ref. R82.1
Ribeirão Cavalo - 450m2• Lindo

Terreno, pronto para construção.
Por... R$ 26.000,00 Ref.T105.1

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

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

,

Ref.A41.1

Guaramirim - 360m2. Por...

35.000,00 - Ref. T132.1
Czerniewicz - Resid(120m') 3 Dorm(1

Amizade - 400m2• Por... R$ sui), Bwc, Box, SI Estar, Cozi, Lavand, Gar.
49.000,00 - Ref.T98.1 2 vagas. R$195.000,OÕ Ref. R134.1

Barra do Rio Cerro

(58.51 m2) 2 Dorm, SI
Estar e Jantar, Sacada,
CozL 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, Bwc, Lavand,

. Gar. Entrega em

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

lima OPORTUNIDADEI Residencial Paradise
no Vila Nova: Apartamentos com Excelente

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

até 50X direto com a construtora).

Amizade Nova
Resid. (135m2) 3
Dorm(1 su.), Bwe soe,
SI Estar e Jantar, Cozi,
Lavand, Gar. cf 2
vagas, Churrs. R$
225.000,00{Aceita
apto de maior valor no
centro) - Ref. R3.1
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Financiamentos

CA' ..A
CAIXA ECON6MICA FEDERAL
Facilitamos seu crédito junto a CAIXA

IMÓVEIS

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

VISITE NOSSO SITE

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

Ref 0084: Aproveite somente uma unidade.
Financie pela Caixa Economica Federal. Casa
pronta, 01 suíte cf móveis de banheiro,

totalizando 02 quartos, sala, cozinha, lavanderia,
banheiro, garagem e chur. R$ 120.000,00

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
construida terreno com 360m', olimo

acabamento.

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

572m2, R$ 65.000,00

Amizade/Guaramirim Residencial São
Luis, lotes c/ 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 c/
plyground e 67% de area de floresta
nativa, lotes aparfir de RS 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
construida 76m2 e

terreno com 364m2.
R$: 115.000,00,
Financiável pela Caixa
Economica Federal.

ReI, 0099: Amizade/ Guaramirim
Vende-se casa em alvenaria, 02 quartos,

sala, cozinha, banheiro e garagem,
aprox. 90 m2 e terreno 404,89 m'

RS 135.000,00

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

terreno 1,288,60m'

ReI. 118· Cenlrol
Guaramirlm

Casa de alto padrão,
com 03 quartos sendo
01 suite 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 m',
ótima localização, RS
280,000,00

* Casas Prontas
* Lotes a venda em

diversos pontos da cidade,
* Loteamentos Próprios

terrenos com

360m2, ruas
pavimentadas,
local com
ampla infra

estrutura,
pronto para
construir.
R$ 35.000,00,

Ref, 0026 Nova esperança/
Guaramirim na Rua 28 de acosto.

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

terreno cl 483m', OTIMA AREA
COMERCIAL. R$ 220,000,00

TERRENOS
• Ref, 0053 Vende-se chácara em

GuaramlrimfBruiderlllal, cf 200.000m' de
area, com mata nativa, 2 lagoas, nascente
de agua, oumo para lazer, há 2,000 metros
darodovía coarroz. R$168,000,00,
• ReI 0072 AvaifGuaramirlm vende-se
terreno com 366m', R$ 42,500,00
• Terrenos com 360m', ruas pavimentadas,
local com ampla infra-estrutura, pronto para
construir RS 35,000,00
• Rei 0114 ÁvaVGuaraminm vende-se terreno
com 450m', legalizado para Financiamento

pela caixa economica federal. residencial
Kapanema, R$50,OOO,OO
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FONE: 3275-0100
Rua Barão do Rio Branco, 557 - Centro
CEP 89251-400 - Jaraguá do Sul / SC

IMÓVEIS.------------

imóveisplaneta�
. o:::

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

PLANTÃO AOS SÃB, DOM E FERIADOS NO 9176-0064

Cód. 232-

LANÇAMENTO -

Residencial Paradise,
aptos com suíte + 01

quarto. A partir de
103.550,00. Vila Nova

- Côd. 213 - Excelente casa, semi nova,
faltando ainda pintura e alguns

acabamentos. Rua com asfalto já
agendada, prôxima da ponte nova que liga

Figueira e Weg II.

- GÔd. 226 - Loteamento Ville de Leon - 01
suíte, 02 quartos, bwc social, copa,

cozinha, área de serviço, área de festa, 02
vagas de garagem.

- Cód. 155 - Casa de esquina
com ótima localização na Vila

Nova, c/ piscina e edlcula
contendo área de festas c/

: churrasqueira, garagem p/ 2
carros com opção para 4.

Cozinha/copa, sala de jantar,
sala de estar com 2 ambientes,
suíte master com banheira e

closed. Escritório/ dormitório
mais 2 dormitórios, sala de
jogos! atelier, dependência
completa de empregada e

depósito. (favor colocar este
imóvel em destaque).

TERRENO
2.500M2 + PARTE
EDIFICADA DE
·280M2. RUA

ERWINO
MENEGOTTI.

LOTEAMENTO FIRENZE
Rua Cabo João Alves, lote 108 - Casa -

sala, 02qtos, cozinha, garagem e quintal.

- CÓd. 202 - Ed. Novo
Horizonte -

exclusivamente
residencial, de
apartamentos cl surre
mais dois dormitórios.
sacada ci churrasqueira
e duas vagas de
garagens. O edificio
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 ern Abril de
2010. Entrada +

R$ 29.000:00 + R$ 990,00
- Côd. 190 - Condomínio Fechado

Moradas da Villa, Sobrados, 03 quartos,
02 banheiros, Murado, Portão eletrônico,
Acesso de pedestre, Área festas. Entrega

em fev/09.

- Côd. 50 - Ed. Terra Brasilis - apto com

suíte mais 1 dorm., ampla sala, coz., bwc
social, dep. de empregada, 1 vaga de

garagem.

- Cód. 209 - Excelente casa, possui 02
qtos, 01 suíte, sala, cozinha, lavanderia,
garagem com churrasqueira, e poço

artesiano. Próximo ao centro de Schroeder.
Toda murada com gramado no jardim.

- Cód. 223 - Casa Czerniewicz. Possui 01
suíte, 02 quartos, banheiro, sala, cozinha,
área de serviço, 02 vagas de garagem.

- Cód. 179 - Casa no Centro, 04 quartos,
02 salas e demais dependências. Especial

para uso comercial.

- Côd. 225 - Casa na Vila Lenzi c/01
suíte, 02 quartos, 03 banheiros, 02
vagas de garagem, edícula, área de

festas, piscina.

- GÓd. 187 - Casa Jaraquá
Esquerdo - Possui 01 suíte
com closet, 02 qtos, 03
banheiros sociais,
cozinha, sala em dois
ambientes, área de

- serviço, área de festas
com churrasqueira. Com
portão eletrônico e

interfone. Terreno plano e

murado. Todos os qtos
possuem sacada! Valor R$
350.000,00.
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OS ESTOFADOS
MAIS COBIÇADOS,

NAMELHOR
OPORTUNIDADE

DO ANa!

Loja com

toda linha
em

condições espec ais

ESTOFADOS
BELL'ARTE
A PREÇO

DE FÁBRICA·

" '

...'� .. :..
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COD 262 - Ilha da Figueira - apartamento
medindo 70,00M2,01 suite, 1 Quarto, sala cf
sacada e chur.; cozinha, área de serviço, bwc

social, garagem. Valor R$ 98.000,00.

COD 1000 - Vila Lalau - Apartamento em construção -

1 suite com closet, 2 quartos, sala com sacada e

churrasqueira, cozinha, lavanderia, banheiro, garagem -

entrega em OS/2011 - Valor R$160.000,OO

IMÓVEIS -----------�

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

Jaraguá do Sul - se
falecom@trindadeimoveis.com

www.tríndadeimovels.co

COD 164 - Vila Nova - Apartamento novo

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

hidromassagem), 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 277 - Centro - Sobrado residencia e

comercial - inferior - sala comercial com
repartições apropriadas para proflctonais liberais -

superior - apartamento com 2 quartos, sala,
cozinha, lavanderia, banheiro, area externa - Valor

R$ 300.000,00

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
comerciai/Industrial, - Rodovia S 416,

medindo 7.000,00 m2• Valor R$ 360.000,00.

COD 195 - Lenzi - 1 suite master, 2
quartos, 3 salas, lareira, piscina, area de

festas - Valor R$ 600.000,00
COD 313 - Amizade - Terreno nobre

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

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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01 Apartamento na Vila Lenzi com 03 quartos,
sala com sacada, cozinha, banheiro e garagem.
(TODO MOBILIADO). Valor: R$ 700,00

01 Quarto, cozinha semi-mobiliada, banheiro com
blindex, chuveiro e armário com espelho e

garagem. Edifício com elevador.

Preço especial para as últimas unidades.

04 Apartamentos novos de alto padrão na Vila
Nova com 01 suíte + 02 quartos, 02 vagas de

garagem e sacada com churrasqueira.
Residencial com salão de festas, elevador,
playground e bicicletàríc. Preço especial para as

primeiras unidades.

01 Apartamento na Vila Nova com 01 suite + 02

quartos, sacada ampla com 'churrasqueira, 02
vagas de garagem. Edifício com elevador, salão de
festas, piscina, playground, quadra de vôlei. Valor

da locação: R$1.200,00
01 Apartamento novo no Ed. Plátanus, com 01

quarto, cozinha semi-mobiliada, 01 terraço amplo
e garagem. Editíéio com elevador e salão de
festas.Valor da locação: R$ 580,00

01 Apartamento no Gentro, Ed. Gardênia com 01
suíte + 02 quartos, sala com sacada, cozinha
dep. empregada, área de serviço e garagem. Valor
da locação: R$ 700,00

01 Apartamento no Ed. Jaraguá com 02 quartos,
sala, cozinha, banheiro e garagem. Valor: R$
600,00
01 Apartamento novo no Gzerniewicz, com 02

quartos, sala, cozinha, churrasqueira e garagem.
Valor: R$ 720,00 (sem condomínio).
01 casa residencial no Gzerniewicz, com 03

quartos e 02 vagas de garagem. Valor: R$ 600,00

01 casa residencial, bem localizada no Gentro,
toda mobiliada com ar central, porteiro eletrônico,
área de festas, churrasqueira e garag�rn para 02
carros.

01 casa residencial ou comercial no Centro, boa
localização, com área de testas com piscina,
porteiro eletrônico e garagem para 02 carros.

Valor Consulte-nos.
.

01 casa comercial ampla na Vila Nova, com

piscina e área para estacionamento. Valor: R$
2.500,00

01 casa comercial ampla no Gentro, com piscina,
01 área grande para estacionamento, porteiro
eletrônico. Valor: R$5.000,00 (Negociável)
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Rua Walter Marquardt, 2155 - Jaraguá do Sul - se

Tina
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

(47) 3370-8097 I 9163-4439

* Empresa com mais de 8 anos de atividade no ramo de tecnológico em energia elétrica, com referência
no mercado nacional busca parceiros para negócios em Santa Catarina;
- Oferecemos segurança no negócio;
- Produto com ótima aceitação no mercado;
- Treinamento;
- Material Gráfico;
- Suporte Técnico;
- Suporte Comercial.

Contato: (47) 3367- 05151 comercial@redumax.com.br

Sistqm� Federaçio das IndustriilS
do EsfaflQ de Sant� C�tarlna

RECRUTA CANDIDATOS

www.sesisc.org.br
(link: Trabalhe conosco)

SESIsc
Função" e Cidade

01

N° de Vagas Prazo e local de Inscrições

FONOAUDIOLOGO 01 Até 05/12 pelo site

AUXILAIR DE SAÚDE Até 03/12 pelo site

JARAGuA DO SUL

'Vagas para ambos os sexos. As demais informações do processo seletivo podem ser acessadas no item

"Trabalhe Conosco" no site www.sesisc.org.br

.. j

JARAGUA DO SUi.
OPERACIONAl

AÇOUGUEIRO
Disponibilidade para atuar no segundo
turno. Irá atuar no corte e preparo de
carnes.

AJUDANTE DE MOTORISTA
Disponibilidade para atuar em horário
normal no bairro Água Verde.
ALMOXARIFE
Ensino Superior cursando ou completo.
Disponibilidade para viagens,
Conhecimento na função, Desejável
vivência no segmento de construção civil.
ALMOXARIFE
2° grau completo. Conhecimento na

Função e noções de informática,
AUXILIAR DE COZINHA
Desejável conhecimento na função e 1 °

grau completo ou cursando:
.

AUXILIAR DE ESTDQUE
2' Grau cursando ou Completo. Desejável
noções na tunção.Conhectrnento em

informática, Disponibilidade para atuar em
horário comercial.
AUXILIAR DE ENTREGAS
Disponibilidade para atuar em horário
comercial.
AUXILIAR DE SERViÇOS GERAIS'
Disponibilidade para atuar em horário
normal.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO
Cursando 2° grau.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO

CORRETORES de IMÓVEIS
=W'f""":":"',�'w�W'{,,"�,�_�_,1

S�\E)cê tem pró-atividade e busca uma carreira desafiadora e

promissora, mande seu currículo ou faça contato.

BENEFíCIOS:

• ótima remuneração
• excelente ambiente de trabalho
• treinamento e acompanhamento
• excelente estrutura

Currículos: rico2003@ig.com.br Contatos: Fone: 47.8403.8453
47.9963.9830

Secretária

Ass. Administrativo

Manu!. Computadores.
Rh/Dep. Pessoal

..�.

AutoCAD
2De3D

SolidWorks
Skeíchs. Features,
Assembles. Ora�ings

KIDS
Computador, Cuidados,
Softwares, Internet

Rua João Januário Ayroso 1723 - Bairro Jaraguá Esquerdo
Próximo a rua de entrada do Estádio João Marcatlo

ursos.Mel ores human
10 * RECRUTAM

Desejável conhecimento na função,
TORNEIRO(A) MECÃNICO(A)
Conhecimento em torno convencional:

noções de leitura e interpretação de
desenhos mecânicos, Disponibilidade para
atuar no bairro Barra do Rio Cerro II.

TORNEIRO(A) MECÃNICO(A)
Conhecimento em torno mecânico,
Disponibilidade para atuar no bairro João
Pessoa.
ZELADOR(A)
Disponibilidade para atuar no primeiro turno
ou horário normal.

ADMINISTRATIVAS
AUXILIAR ADMINISTRATIVO(A)
2' Grau Completo; ou estar cursando ensino

superior em Marketing ; Logística ou

Administração. Conhecimento em vendas
internas; preferencialmente em assistência
técnica, Noções de informática,
Disponibilidade para atuar no bairro São
Luis,
AUXILIAR DE COMPRAS
Curso Técnico em Construção Civil.
Vivência no setor de compras; noções de
informática.
FATURISTA
2' Grau Completo, Noções na caixa e

faturamento conhecimento de informática.

Disponibilidade para atuar em horário
comercial.
GESTOR (A) DE NEGÓCIOS
Ensino Técnico Mecânica ou Engenharia
Mecânica Completo. Disponibilidade para
viagens, Conhecimento na área comerciai,

REQUISITOS:

• pró-atividade
• dinamismo
• facilidade de negociação
• condução própria
• disponibilidade para início imediato

o E SELEÇÃO. ·tTORIA. ESTÁGIOS
(Co

Rua Henrique Piazera, 103 - Centro Tel. 3276-0700

Florentina Fiedler ICORRETORA DE IMÓVEIS
Creci nO 9839

�JRABALMD TEM

"
1 ° grau Incompleto.
COZINHEIRO(A)
Desejável conhecimento na função e 1 ° grau
completo ou cursando,

INSTALADOR(A) DE ACESSÓRIOS
Conhecimento em instalaçâo de acessórios
automotivos.
FUNILEIRO(A)
Conhecimento na função segmento de
latoaría.
FUNILEIRO(A)
Noções eminstalação de calhas,

Disponibilidade para atuar em Schroeder,

GARÇON/GARÇONETE
Disponibilidade para atuar em escalas,
LAVADOR(A) DE AUTOMÓVEIS
Desejável noções na função, Disponibilidade
para atuar em horário comercial.
REPOSITOR (A) DE MERCADORIAS
Disponibilidade para atuar no segundo
turno,
OPERADOR(A) DE CALDEIRA
Conhecimento na função e curso como

operador(a) de caldeíra, Disponibilidade
para atuar em Schroeder.
SERRALHEIRO (A) -SETOR METALÚRGICO
Disponibilidade para atuar em horário normal
no bairro Ilha da Figueira, Conhecimento em

metrologia e interpretação de desenho,
TORNEIRO(A) CNC
Conhecimento em torno CNC: noções de
leitura e interpretação de desenhos
mecânicos, Disponibilidade para atuar no

bairro Barra do Rio Cerro II.
TECELÃO

www.grupometa.com
desejável noções dos setores de
borrachas; plásticos ou similares,
GERENTE DE LOJA
Ensino Médio Completo, Conhecimento na

função e liderança de equipes,
Disponibilidade para horário comercial.
LíDER DE EXPEDIÇÃO
Desejável estar cursando ensino Superior
em Loglstica, Vivência na função, Noções
de gestão de pessoas,
RECEPCIONISTA BILINGUE
2° grau completo, Necessário
conhecimento a nlvellnglês íntermedíáno.
SUPORTE TÉCNICO
Cursando Ensino Superior, Noções na

função, Desejável vivência em elaboração
de manuais; treinamento,
VENDEDOR (A) EXTERNO(A)
Conhecimento em vendas, Desejável
vivência emtelefônia móvel. Disponibilidade
para atuarem Jaraguá do Sul e região.
VENDEDOR (A) EXTERNO(A)
2° Grau Completo, Desejável vivência

função,

LíDER DE SETOR
2° Grau Completo, Conhecimento em

pintura eletrostática (a pó), Disponibilidade
para atuar no 1 ° turno no bairro Barra do Rio
Cerro ou Ilha da Figueira,
MECÃNICO(A) DE MANUTENÇÃO/
ELETROMECÃNICO(A)
Conhecimento na área mecânica ou

elétrica; pneumática; hidráulica e solda,
Disponibilidade para atuar em Schroeder.

1 ° grau cursando ou completo,
Disponibilidade para primeiroturno.

ADMINISTRATIVA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
2° grau completo, Conhecimento na

função, Necessário fluência em alemão,
CONTROLADOR(A) DE MATERIAIS
Ensino Téc. Mecânico em andamento,
Conhecimento na função, Noções dos
idiomas alemão e inglês,
VENDEDOR (A) INTERNO(A)
Conhecimento em vendas internas;
noções de informática, Disponibilidade
para atuar rem horário comercial.

ESPECIALISTAS
COORDENADOR(A) DE ESTAMPARIA
Conhecimento em operação de máquinas
de estamparia automatizada e liderança
de equipes.
FARMACÊUTlCO(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 necessário curso

técnico na área. Conhecimento em

manutenção eletromecânica e instalação
predial como eletricista industrial.
Disponibilidade para atuar nos seguintes
horários: 1°turno, 2°turno e 3°turno,
TÉCNICO(A) EM ELETROTÉCNICO(A)
Téc. em Eletrotécnica em andamento ou

completo. Conhecimento na função,

ESPECIALISTAS
ANALISTA DE ESCRITA FISCAL
Desejável estar cursando Ensino Superior.
Conhecimento na função, Desejável
conhecimento no sistema Questor.
COMPRADOR(A)
Desejável Ensino Superior cursando em

Logistica; Marketing; Adrnlnistração.
Conhecimento na função, Disponibilidade
para atuar no bairro São Luis,
PROGRAMADOR DE DELPHI
Desejável estar cursando ensino Superior.
Conhecimento em desenvolvimento de
sistema em Delphi.TÉCNICAS

FRESADOR(A) CNC
Conhecimento em fresa CNC: noções de
leitura e interpretação de desenhos
mecânicos, Disponibilidade para atuar no
bairro Barra do Rio Cerro II.
FRESADOR(A) CONVENCIONAL
Conhecimento em fresa convencional:
noções de leitura e interpretação de
desenhos mecânicos, Disponibilidade de
atuar no bairro Barra Rio Cerro II.

GUARAMIRIM
OPERACIONAL

AJUDANTE GERAL

Desejável conhecimentôno segmento
metalúrgico,
AUXILIAR DE PRODUÇÃO
1 °

grau cursando ou completo.
COSTUREIRA(O)

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



----------·--CLASSIMAIS

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

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

sábado). OPERADOR DE PRODUÇÃO Para indústria têxtil. Operação de centrífuga, secadora e máquina de
lavar industriais. Residir nas proximidades do bairro Ilha da Figueira.

ALMOXARIFE Ensino médio completo. Para área metal-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.

COORDENADORDE 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.

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

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

PROJETISTA MECÃNICO - 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.

SERVENTE DE LIMPEZA CINCO VAGAS - Disponibilidade para atuarem horário normal.

SOLDADOR Conhecimento de solda tipo MIG, MAG, Oxiacetileno.

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

TELEVENDAS Ensino médio completo. Conhecimento na área de televendas.

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

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

m Montagem e Manuten�ão
e Software

1/08 a 16/07/09
�

22h - 39 e S9 leira
: 160 horas

SENAC Jaraguá ti� Sul senac

/!-8400 ••
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



CLASSIMAIS------------

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

..ti mnior emelhor pizznrin
do plnnnlto norte

n90rn tnmbém

.

em .Inrn9ut!í do Sul

•

(OS e notebooks tão rápid�S,
... Natal vai cbegar mais.;S8U

as otertas.de llGVembro ia

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

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



•• H' CLASSIMAIS ---

IJO(�ll)I()S ,,()OOS I)I�
)'IJilVS'I'll'I'I()N' :1·

Os

RUA BERTHAWEEGE
N° 525 SALA 01,

AO LADO DO POSTO CIDADE
DA BARRA EM FRENTE A ENTRADA

uj , PARA O PARQUE MALWEE•

II!

FONE: 3376.2206
e-mail: planetagame@hotIl1.ail.com·

•
I()X •••••
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Nosso objetivo é oferecer serviços de ótima qualidade para nossos amigos
Pets. Isso tudo em um ambiente muito agradável e com atendimento
personalizado.
Trabalhamos para que seu animalzinho esteja sempre lindo, saudável e
satisfeito. Oferecemos atendimento veterinário melhorando ainda mais a

qualidade de vida de seu animalzinho.

Apareça com seu bichinho para conhecer nossa loja e a variedades de
produto.
Teremos imenso prazer em atendê-los!

R. Barão do Rio Branco, 627 - Centro - Jaraguá do Sul (Próx. Angeloni)

... I'�I

* P�t Shop
* Banho e Tosa
* Venda de Fi lhotes
* Consultas
* Vacinas
* Hospedagem

3371-0026
9973-9399
Plantão

•

Filhotes de Yorkshire
e Shih Tzu

Pet Shop e Canil

baby <f�JJy

3372-2614
Rua Bernardo Dornbusch, 2181- Vila Lalau

Pet Shop e Consultório
Veterinário

Sob ova Direção
.

9973-9399 I 3371-002&

'A*ã '

eáes
•�eáesp/gada
..... e__ liD*'!!
·Cl.apaáes
•c..a e 'fIIIII de IiIIII!iS
.�

(4n 3370-1645
I 9123.0657

•••••• m
Iwww.fotolog.terra.com.br/ajapra I

:"J:' :;1:: Sa;�c� s-n � C�P 89256- i2Q
SaSC;;;llJ - Ja'2�:"2 do Sul - se
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IMÓVEIS
J. Santos Filho Construtora e Incorporadora está de cara nova e agora é ... Jaéser Santos

Cred 1<1080 3275-3934
9148-2144

3275-3934
Juliana M.Santos
Protocolo 2008.24.02 00ó'J6

Corretores de Imóveis

Residencial Juliana
Aptos cl Suite + 2 quartos, sacada
cJ churrasq. demais dependências,
Entrega: Julho 2009.
Pareelamento direto cJ a
incorporadora.
Ap��ir.d.:.R$15�00�,0� .....

Residencial Gran Ramá
:o,ptos com 2 ou 3 quartos e demais
dep. 1 ou 2 vagas de garagem.
Entrega: Abril 2009.
A partir de R$104.500,00
Localizaçâo: Centro
._��-�-�---

RE 9148-2144
INCORP,O ADORA

o Edifício:
7 pavimentos - 24 apartamentos
Elevador - Hall de Entrada decorado
1 ou 2 vagas de garagem
Área gourmet na cobertura com terraço
Vila Nova - R. 25 de Julho, esquina com a R GuilhermeWackerhagen

o Apartamento:
Suíte + 2 quartos
A partir de l09,69m2
Sala com 2 ambientes
Sacada Gourmet
BWC
Cozinha
ÁJea de serviços

___.......,_...........",,,....,..... Medidores de água, luz e gás individuais
Vidro temperado
Acabamentos em gesso e granito
Massa corrida
Pontos para intemet e telefone
Infra-estruiura para água quente
Infra-estrutura para climatizadores
do tipo "Split"
Banheiro com pintura epóxi e
cerâmica retificada

Aproveite as condições e
preços especas de
lançamento. Parcelamento
direto com a construtora.
A partir de R$144 900,00

Apto Czemiewicz, próx. ao Pama. SuUe +

2 Quartos, churrasqueira. demais
dependências. Garagem. 114m2 privativo.
R$ 150.000,00 Financiável.

Apto Czemiewicz - Suite + 2 quartos,
sacada cJ churrasq., demais
dependências. Garagem, porcelanato e

gesso. 124m2 privativo. Todo mobiliado.
R$ 180.000,00. Pode ser financiado.

Casa em construção - Fase final.
Czemiewicz - R. Paraná -194,80m2
Suite + 2 quartos, garagem pl2
carros, Bwe social, área de chur.
Demais dep. Acabamento em gesso,
laminado, porcelanato, granito, vidro
temperado. Previsão pI dimalízadores
do tipo "SpliF e água quente.
Negociável. RS 320.000,00

Aptos com 2 quartos, sacada cJ
churrasqueira, sala, cozinha, BWC, área de
serviços, garagem. R$ 79,900,00
P'arcelamento direto cI a construtora.
............................................... .

!�

Terreno no Bairro Amizade
lot. Grun Garten - 13,OOm X 32,50m
Totat 422,50m2 - R$ 70.000,00
Pínanctàvel

I
,

Terreno Água Verde - 450m2 f:
��'��e�����negotü - I
lola 11. R$ 75.000,00 �

Terreno no Bairro Baependi
15,00m X 50,00m = 750,00m2
Ideal para residência de alto padrão.
Linda vista da cidade.
R$ 140.000,00

c O N o O M N O

Jardim
âasFlores

RESIDENCE

SEU SONHO DA CASA PRÓPRIA,
AGORA PODE VIRAR REALIDADE

*Financiamento sujeito a aprovação cadastral. 'Unidaqes limitadas.
'Imagens de cunho meramente ilustrativas,

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

Área de Serviço, Banheiro e Interfone.

AREAS INT.EGRADAS
* Salão de Festas
* Play-Ground

* Churrasqueiras
* Guarita e Portão Eletrônico

Agende uma visita sem compromisso:
3370.5960 - Plantão 9909.7282

Rua 947 • 8. Estrada Nova· Jaraguá do Sul· SC
(Acesso pela Rua Jéferson Machado)

CRECI{SC 9930
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IMÓVEIS
Rua: Angelo Rubini, 972 . Barra do Rio Cerro

Sobrado 237m', 03 quartos,
cozinha sob medida, sala
comercial no terreo, terreno
de 414m', em frente ao

portão da WEG L Valor RS
185.000,00, Aceita troca por
02 aptos de 02 a 03 quartos,

Sobrado de alv. de

282m', 03 moradias, 03
sala comerciais(110m'),
Lote 729m', fazendo
fundos para o rio, ótima
vista, propicio para
clínicas e ótimo ponto
comercial, Valor R$
280,000,00

Plantão de Vendas

9965-9934 CRECI/SC 9,419

9117 -8051 CRECI/SC 11,155

Corretor de Imóveis
isacarlini@hotmail,com CREel ' 13252 Compra, Venda, Locação e Administração

Corretora de Imóveis

'Terreno com 7
i próprio para chácara, I
parque aguátieo ou Hotel:
Fazenda, a 18Km doi

. centro de Jaraguá, pelo:
valor de R$ 65,000,00, [
'Schroeder'. Estrada;
i Macaquinho i

,. .... ! Terreno com 57,500m2, Com 15 mil pés
.

de eucalipto com idade de 5 a 7 anos,

Corupá, pelo valorde R$210,OOO,OO

Casa com 112m', terreno:
567m', 02 quartos, 01'
suite, aquecimento solar, [
cozinha, copa, sala, [
banheiro, garagem, toda [
murada, portão eletrônico, :
excelente acabamento, i

valor R$ 110,000,00 mais i

financiamento de R$:
50,000,00

ic h á c a r a c o ml
j125,000m', casa mista.]
[p is cina , pa staqern.] 'C d I 82 'B' ,

'.Iagoas 10,000 pés de: Ca d Iv. 195m' 04 a�a e a v,
,

m, arrro
.,

i
asa e a " Joao Tozini (cohab),.banana a 7 Km do, quartos, Terreno com 3400m,

C' 'V I d R$:
'

.: Bairro Ano Bom, Corupá. orupa. a cr ,e;centro de Corupa-Se,: liberado para financiamento. 45,000,00 quitada.
'valor: R$195,000,OO ou: Valor a negociar. Ou troca-se Aceita carro até R$
[áreamenor neqociável,

.

por casa em Jaraguá do Sul. 15,000,00,

Terreno com 203.400m',
bairro Bomplandt a 7Km
do centro de Corupá,
valor R$110,000,00,
Excelente água e área
de preservação, Ideal
para Chácara,

.

Casa pré moldada com

[dois quartos, sala,
: cozinha, lavanderia, we,
i localizada no bairro Ano
: Bom, Valor R$ 59,QOO,OO,

Chácara com

136,000m' localizada na,
Estrada Serra do Boi a
16Km do centro de,
Co rup á. Valor R$,j
45.000,00,

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

Ref. 1057 Terreno na Vila
Lenzi metragem

384,00m2 R$83,000,00

Ref, 1065 Casa de alv, No
São Luis - 1 dorm c/closet,
2dorm, sala estar e jantar,
coz, área serv mezanino,
escritório, lavabo, varanda,

bwc R$162,OOO,OO

Ref. 1053 Área de

47,696,00m2 cl casa e 2

lagoas, 3,000 Pés de

Palmito, ribeirão cf nascente,
Guaramirim bairro Amizad�

R$ 380,000,00

Ref. 1015 -Ilha da

Figueira, 361 m2
R$ 55,000,00

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

jantar, sala intima,
área de serviço,
lavabo, bwc, sala
de festa garagem
para zearros. Valor
425,000,00

Ref. 1062 Em
Guaramirim Prox, O

Diana, área 391,74m2,

Ref. 1013 Casa em

construção, 1 suíte +
2dorm, garagem, em

Guaramirim, Bairro Avaí,
R$ 165,000,00

Ref. 1024 - 1 suíte, 2dorm,
garagem, R$148,000,00
Lib.Pf financiamento CEE

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

bairro Avaí, R$ 110,000,00
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IMÓVEIS
COMPRA· VENDA - ALUGUEL - ADMINISTRA ÃO - ASSESSORIA EM FINANCIAMENTO

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

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

0485 Barra do Rio Cerro. 79.220m'. R$

520000.00

0771 Estrada Nova. 340m', R$ 45.000,00
0820 Centenário. 750m'. R$

315.000.00 (neq.)
0902· Vila Lenzi 630m2 R$ 55.000,00
REF. 0856 - Agua Verde - 15x30 total de

450m2_ R$130,000.00 (Negociável),
0862 - Terreno- Rau - R$150.000,00
0862 Terreno. Bairro Rau. R$
150.000,00

0047 - Jaraguá Esquerdo. Com
900,00m' sendo 20,00 x 45.00, R$

-:--:--:-=---+----------+--�=��==/.;.___I 108 000.00
0116 - Rau. Terreno próximo a

Associação da CELESC, com 373,1 Om'.
R$ 45.000,00 (negociavel),
0553 - Terreno com 132.500,00 m2 em

Schroeder, Bairro Schroeder I. R$
gOO 000,00

0721 - Rau. Condominio Renacençaarea
364,70m'. R$ 82,000.00
0754 - Ilha da Figueira. Com 40om,. R$
135,000.00 (neg)
0354 - Bairro Amizade. R$ 65,000.00

Invista seu 13° salário. Amizade. 3dorm. R$ 750,00
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$S50,00
Cenlro - Apto 1 dorm - R$ 400,00 mais
condominia
Centro - Apto 1 dorm todo mobiliado. R$
1,500,00
Centro Guaramirim. Sala comercial
52m2, R$ 330,00
Centro. Apto 3 dorm. R$ 750,00
Cenlro. 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 340m2 - R$
2.000,00
Galpão Três Rios do Norte 510m2 - R$
3.200,00

.

Galpão. Schoroeder 81 Om' RS 3.000,00
Ilha da Figueira - Apto 3 dorm. R$ 650,00
Ilha da Figueira. 4 dorm. R$ 700,00
Jaraquá Esquerdo - 3 dorm. R$ 550,00
Jaraguá Esquerdo-3 dorm, R$ 650,00
Nova Brasilia - 2 suites, 2 dorm. R$
2.000,00
Nova Brasilia. Apto 3 dorm. R$1000,00
Nova Brasilia. Quitinete 1 dorm. R$250,00
Nova Brasilia. Sala Comercial R$
1.000,00
Rau - Apto.l dorm. RS 530,00 + condo
Rau - Aplo. 2 dorm R$ 550,00

.

Rau. Apto 2 dorm. R$ 600,00
Pau. SalaComercial R$ 600,00
Sala Comercial Centro - R$ 550,00
São Luis -Apto 3 dorm. R$ 560,00
Vila Lenzi - 3 dorm. R$1.500,00
Vila Nova - 2 dorm. R$ 700,00
Vila Nova - Apto 2 dorm. R$ 650,00

* Financiamento direto, com entrada parcelada em 3x
e saldo em até 72 meses W parcela para janeiroi2009).

Ou financiamento com a Caixa Econômica Federal. C
JARDIM

ampos
* A vista com desconto de 5%.

PLANEJAMENTO VENDASEMPREENOJMENTO .

�.�[)rzAR:EVERSOH eO,","TTI

� '.\
.

ARQUITETO & URBANISTA

� =' \./" (47J 91.56-4088

R$
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WWW.LEIER.COM.BR

U6J - CASA tIOmnEIIÁalO,
3 QUARTOS, COPA, COZINHA, BWC SOCIAL,
LAVANDERIA, CHURRASQUEIRA, 1 VAGAS
DE GARAGEM, TERRENO MEDINDO 4.I17M2.

CÓD.116.1
-CASARJO DA
lUZ - 1 CASAS,
2 QUARTOS,

BWC, GARGEM
P/1 CARROS,

COZINHA, SALA,
ÁREA SERViÇO

CÓD.I66.1- TUIlEJIIO NO
RAW. E5QUBIDO MEDINDO 474M2,

RUA HORÁCIO PRADI, TERRENO PLANO.

E PREEN E TOS
IMOBILIÁR OS

2 07-0500
côo. In.) - 1° PISO:·

SALA GRANDE, 3 SALAS PEQUENAS, Bwe,
COZINHA, LAVANDERIA, DISPENSA. !O PISO:
4 QUARTOS, SALA, SACADA GRANDE, Bwe.

CÓD..ll6.l- CASA NO NOVA,
I SUíTE, 2 QUARTOS, BWC, 1 SALAS,

COZINHA, LAVANDERIA, GARGAEM PARA
I CARRO, ESPAÇO PARA PISCINA.

� .>i
_,,-- ii",

_.. 1 i�-

�
CÓIl - APAJn'AIIIBtTO NO BAEPENDI
COM A METRAGEM PRIVATIVA DE 104M2,
CONTENDO I SUíTE + 2 QUARTOS, SALA

ESTAR E JANTAR, ÁREA SERViÇO, SACADA COM.
CHURRASQUEIRA, COM ACABAMENTO EM

PORCELANATO, MASSA CORRIDA
E PREPARAÇÃO PARA SPLIT

CÔD. 164.1 - CASA ILHA D FIGUEIRA - 3 QUARTOS, 1 BWC'S,
COZINHA, SALA, DISPENSA, ÁREA SERViÇO E GARAGEM.ED. aD'AIltNA - PRÉDIO NOVO,

BAIRRO VILA NOVA - I SUíTE + 1 QTOS.,
SALA DE ESTAR/JANTAR, SACADA COM

eHURRASCQUEIRA, SALÃO DE FESTAS, 100M2
PRIVATIVO, I VAGA DE GARAGEM.

ONTENDO CASA PRINCIPAL.
. " (llÁCARA (0I'I65.700M' 'DE fU1£BOl. lAGOA, EtC.··�:"CliACRllRo, PlSClIIA. CAMPO

El(11IlGA E'" JUNHO
..

_ APAIITAM£N1O NOVOP� SAlA £SfAR E JANTAR,
DE�ONTENOO 1 QUARTOStoiAC:'! DE GARAGE"'. C£1(11I0.

ÁR£A SERVIÇO. SACADA E U

.•:::.:::::.:.: : : :'::':AIIT::::OS slWlo DE 1'# USfAl\,
.

- CASA COI'I ] OU PRÓJQMO À MALWEE.
c01lNIIA. COPA, lAVANDERIA.

A, lAVANDERIA. D£P.
DE

'.'A VIlAuNlI- c01lNHA M�!UJOGADos SALA JANTAR. slWlo
" ..... ÁR£A flSfAS S.....· GARAGE""

EMPREGA0,!. DISPENSA, INVERNo. LAVABO. 1 VAGAS Dl
•

SAlA IIITII'IA. JARDIM Dl
ESfAR.

iT£ 1 QUARTOS. slWIo ESTAR.

C!
- CASA�:":�V».DERIA. CHURRASQUllRA.

awC SOCIAL. c�1IA. 1 VAGAS DE GARAGEM.

- T£IUlE
, MEDINDO 334.10Ml,

BLUMENGARTHEN II.
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FIM-DE-SEMANA, 22/23 DE NOVEMBRO DE 2008

CAEP - Central de Atendimento Especializado Peugeot: 08007032424 - www.peugeot.com.br Peugeot usa e recomenda lubrificantes TOTAl.

Strasbourg jaraguá do Sul - (47) 3274-1900 Rua Reinoldo Rau, 414 - Centro

lmaqens semente para fins ilustrativos. Campanha Peuqect. QlIem Pegar, Pegou· Com primeira parcela para depois do Iamasal. Unha Peugeor207 HB, 207 SW 307,. 407 - Taxa 0,49(\<', nit modalidade lea�ing pele PSA finance Arrl'l1damento Mercantil SA. rom entrada de SOl¥" no plano de 24 parcelas. Para toda linha Peuqeot207 Passion também nil modalidade CO( {Crédito Direto ao Consumidor} pelo Banco PSA finance Brasil SA com "flfrada de SO% no plano de 11 parcelas conforme simubçô�� abaíxo SimulaçJo modaldade leasing pele PSI\ Finance Arrendamento M"falnti! SA, coosiderando o veiculo Peugeot 207 XR , 4l flex. 3 portaepintura sólida, ano/modelo 2008/2009, equipado de séne com ar-rondtdenado. di�ão hidráulica vidm\ elrtric� dianteiros erravas elétricas nas�rtas e porta-nulas. Preço público sugerido para venda à vsta a partir de RS 37.790,00, para todo o Brasil, rom frete incluso. Plano de 24 meses sendo: Ietrada de R$ 18.MS.OOíSO,OQ%) à vista, mais 24 parcelas mensais totais fixas de R$ 863,68{orn vendmenteda p�primeiral paw'la para �20 dias Taxa Intl'm::o de Retomo fTlRl de 6,04af. e.a. e OJl9%a.m, 3 CIT ((U$to ffetÍVl> Total) da operação de arrendamentomenanül é de 1 52% a.a e 0,61%3 rn, (om incidência de ISS. eTC indusa na (n (Custe;Efetivo Total). Valor total do veículo ti prazo de RS 39.623,32. Sujeito à apmva�ão de crédito. As rondiçôe edma DOOef30 ser alteradas se howe allffilçóes significativas no mercadc financeim 5!?lTI avi50 Pn>\l1Il Simulação. modalidade CDC - Crédito Direto ao (onsumlder - pelo Banco PSA '1n<lnc(' Brasil SA, censlderando oveiculo Peugeot 207 Passion XR lAl flex, 4 portas, pintura sólida, ano/modelo 200812009, equipado M �!Írie com "'f-(ondiôonad9, direção hidràulka, vidros e1étrico� dianteiros e travas elétrkas das p(lfta� li' porta-malas. Preço prcmeccnal de tançamenm para todo o BrasH (om 50% de entreda e saldo em at� 11 (om taxamensal de 0,49% ao mês, com frl'tc iflrluso.ll5 condições arlrne poderão ser a!terildas �e houver alteraçõt"\ significiI!illnS no merredu finanreire. sem aviso prévlc.Peuqect 307 SI>(j�rl Presence 1.611�V Flex, 4 pertas, freios abs, alr bag dl!plo, ar cendldenado, dlreçâo hidf�u!ir.a, computador de horda, vdmv r treva f'lélriCi:l�,ano/modelo DBí09, pintura sólida. Frete lndusc. Preço sugerido para senda à vista a partir de R$ 57.900,00, cornfrete tnduso Plano de 24 meses sendo: Entrada de 50,00;4 à vista, mais 24 parcelas men�ajs totais fixas (om vencimento dalI (primeira) par(l'la para 120 dias. Peugeot207 SW XR 1 4l Fler/4 portas ar rt)ndi{ioniJOO,direçiso hidráulica, vidros e travas elétrkas. pintura sólida. Preço suqeddo para vendaà vim iI partir de RS 44.99{},()(l rom frf't" teduso. Planude 24 meses sendc: Entrada de 50,0091'1 à vista, mais 24 piwelas Illefl�,Ji� totais fixas rem vendmentoda li (primeira) panela para120 diilS. Sujeito 11 aprcvarêo de (redito. �� fondi(Õe'acima poderão ser alteradas s
•..

no merrado financeiro, sem avi'iO prévio. Estoqtle nadcnat tias ron{essio"�rias P!'I.Igeot participantes- Peugeot 207 XR 1.41 Flex,3 portas. anofmode!o 2008/2009, pintul'il sólkla -100 ullidadt>s,: Peuqeot 207 Passtcn XR lAl r:Jex, 4 portas. anormodeln 200812009
pintura sólida - 200 unidades; Al f!t'x, 4 penas, ano/modelo 200RllOO9, pinturaWlida - 100 unidades; Peugt'ot 307 Sed?!! Presence 1 6116V flex, d portas, aJlO/mMt'!o 2008/2009 pintura �ólida -100 IJfljdade�: P,atu de Yi9ênd� rid promoção de 14/1 lnOO8 a 2.111112008, ou enquanto durarem cs
estoques. Fetos somente pari! fins . Náo{llmulativ� para outras promoçõeç. fiara mais informações \ohrt' pr""'!}� e «(lfldi(ó"s esredals, consulte it RMt de Conce'isronárias PeUI1t'Qt p;midp'l!'lles, fique nara OBOO-70PJ,24 ou acew' wwwpeeoect.rcm br Duvidoria do Banco Peuqeet ligue para OROO·171909{).

De Segunda à Sexta das 8h às 19h - www.strasbourg.com.br DIRIJA ESSE PRAZER

gBANCO PEUGEOT
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3370-8622
3372-0048

Av. Mal. Deodoro da Fonseca,
1014 - Centro

(em frente Posto Marechal)

CI
VEíCULOS

www.hpjs.com.br

TITAN KS 150, 2005, PRETA,

R$ 3.800,00
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www.marcollamultimarcas.com.br

ANTES DE COMPRAR SEU CARRO NOVO ...

CONSU E·NOS
(47) 3370-3015

www.giovaneveiculos.com.br
Rua Bernardo Dornbusch, 330 - 3275-0045

" �ni(ãdã,Çll1be Atlétioo BaªPfljictii �
,······.A- --.- - _- J'it"x:(/,_é,:;-, /

AGORA EM MAIS UM ENDEREÇO
Rua Bernardo OOrnbusch, 1880 - 32t.5-1 055

-

�I
ASTRA 4P ADVANT. compl. 07
MONTANA conquest 1.8 05
VECTRA GL cornpl. 00
VETRA gl97
VECTRA GLS GNV 97
CELTA 4P cf opes personal. 08
CORSA SEDAN m. novo - ar 04
CORSA WIND 4P 02
CORSA SEDAN j 6V AR + OH 01
CORSA WIIND 2P 01
CORSA WIND 2P C.rodas 99
CORSA WIND 4P + GNV 99
CORSA SEDAN 00

---- GOLG4 OPS 4P07

I GOL G4 2P ar + opes 06
GOL t.s POWER compl. 03

I GOlMI97
GOL Gill SPORT - AR 02
SIENA HLX 1.8 flex 07
PAllO 4P FIRE FLEX C. AR 07
PAllO WEEK.HLX flex compl. 05
PALIO WEEK. i.s 8v completa 99
UNO MILLE fire 04
UNO MILLE EX 99
PALIO ED 4P ar + trava 98
ECOSPORT XLS 1.605

'------------'---------1---------1 KAzelec rocan 00
KA CLX vitro trava + opes 97
FIESTA 1.0 4p 97
ESCORT 1.6 01
ESCORT SW CDMPL. 98
ESCORT GLX compl. 97
ESCORT t.s GNV 95
VERONA GL GNV + RODAS 94
C31.6 XTR 07
AUDI A3 2P 98
M. BENZ CLASSE A 190 01
BMW 325 I 2P 94
SCENIC RT 1.616V03
SCENIC RT 2.0 COMPLETA 99

, - --- - i- · · · - - - ·· ·1 -- -.; CLIO 1.0 compl. .. OH 04
CLIO RL4P C/AR VIDRO 1.0 00
KAWASAKI NIJA lX 1100 94
FAZER 06
TWISTER 06
TWISTER 05
CG 12501
SUZUKI YES 125 06
PAllO WEEKEND
FOCUS 1.6 2005 COMPLETO
ADVENTURE 1.8 2006 .

PAllO ElX • 4PTS 08 OK AQ
KIT SPORT PRE SOM Fi\!
METAlIeo

PAllO FLEX· 4PTS OK 08 AC

DH VETE LT DT KIT CELEB.II

CORSA H MI4PTS 1.002. AQ
AL TE CO DT LT

FIESTA - 4PTS 08 OK AQ DT LT

CLIO S EXP 1.0 16V 04 AC OH
AB2 VE TE DT PE

SlAIZER EXC - 4PTS 984.0
AL AC OH VE TE RE or LT
RLL COURO

DOS ADVENT 07 COMPLETA

Cf GNV

GOL CITY 4PTS 1.0 FLEX 05

FIESTA PERS 1.0 05 DT LT VE TE FOX2PTS 1.004 AC AL lIE 18 DTlJFNRlLGIW

KA GL,. 2PTS 1.002 AUUT l..T

MERIVA.w 4PTS 1.8 03 AL

AO VETE DT LT

CELTA LIFE 2PTS 1.0
06 BASICO

" � � �, , �
'"

.

Rua Presidente EpitáciõPessoa 570 , sala 02 - Jaraguá do Sul - se I

RESTA PERS 4PTS to 04 AI.. AO1E1JTLJ PE
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'Taxa promocional o partir de 0%, com entrado de 55% do valor total do veículo Okm no ato do compro + 12 vezes fixos no plano do financiamento CDC + TC de R$ 750,00 + Lâmina boleto de R$ 4,50 cada +
IOF, com custo de registro do cartório incluso. Esta promoção é válido poro todo linho Fiat Javel, modelo básico, disponível em estoque, com exceção de veículos utilitários. Sujeito o aprovação de crédito pelas
instituições financeiras. Os prazos e taxas poderõo ser olterodos se houver alterações no mercado, sem aviso prévio. Promoçõo vólida até 30/11/2008 ou enquanto durarem os estoques. Esta promoçõo pode
ser revogado sem aviso prévio.

BancoFiaf
o meIIIor_inh<l ftltTIJ"," '" uu,,;.,.

SEMI
t12�
..

JAVEL Concessionário FIAT. Rua Expedicionário João Zapella, 214 - Fone 3274 0100 - Jaraguá do Sul - se - www.javel.com.br
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FÁBRICA�·�
NOBRASIL

LOGAN 0°/<» a.m.
ENTR. + 24x

SANDERO o%o.rn.
ENTR.+ 24x

•

R$
ÀVlSTA

US
1.016V

4.
ENTR.
+36x
°/G

.

MEGANE SEDAN

ÀV�! 1.
VENOA PELA INiEllNU

Liberti ITAJAí
(47) 3341-3341

JARAGUÁ DO SUL
(47) 327,4-0000

BLUMENAU
(47) 3144-3144

JOINVILLE
(47) 3145·3145

RENAULT

c<H1$.SlW de R::; �36.00 + desPil$;.'!� tie serviços ce tncelWS.f tnbutD.�, Venhque na sus :.::c0CeS:$,Dlluna os vaores da.:> pan:;:elas mensais de cads vsrSao e a if'dJor lOtaI ftn0ilC!luO. Eswqua tot;!l: 1(j U!)!d:i.'KI$8. l'M\i:.S as CO!ic{!çot.)$ ce f'!l:?<H0;$1Y'ento acnna sao pe�ü CuG (Cre(Ho tilre!o ao �Oí}s\;HHaDrl' atravês ail C'!l.. d$ CredIto,Fh3rlcimn�nto e !n'Jestirnw�D Retauit do Bf'"ciSi!. Gré0i({l sujefuJ a anak:;e e apmy�'tçBQ tl� cada;,:tro. Kef;t:iult Lcg,:.l!I, SarnjMo. St!:iPW!:IY e Mégane-€Or13 anes ou 100 mil qí.Hlômt!tws, 1) que OL;orrl:H pnmmro. t:onóicKHl8dos 1,!(J$ terrnus e {;omjiçVes ll$;abll!�ckfDs nn Mmwa\ LI!:! Gamnli» ti �1ailutegç�.kl. 4) PH'!�U B v.sta vã!ldo paraGOo Ggmpus :2P,l,Q iOV 00/119 hi"Hex., vB:!d\do fJeia Hite,net, CtHl1 PJfitLifa�ójUu e fnst� im:::l\.l$(L ,tst1J:Que tolai: 50 l1nidathl'}], OIerl<it vdlidas aM 3tV11r�OOa, btQquehl Brna�dos, GU!islJ!te-sua CODcessfofládJ H�m:w!t para lntonnu;ões scl)m us e\)loq\..l�s dl$pcnfveiiJ. Imagens meramente l!Ustmtl<,,'as. NgUflS ílsns mostmdciI �foumSj1(:1[;nadG5 SaD opclunais €fou acessórios elou reterem-se g versões �$p!:1dl;cas. Preserve a vida -.C!flto!:: da seQ'1J!!lJ1.ça f-loú€m salvar vtcas. .
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.. O CORREIO DO POVO

...-FIM·DE·SEMANA, 22/23 DE NOVEMBRO DE 2008 VEíCULOS-

//WÓVE/S

CARROS

MOTOS

Afo,a ia It
Os ;,.,os IJstiio eada IIOZ + altos

VEICULOS e MOTOS

:i'
ii C4

õ'

�, (!)
o,

� (!)
o

� o

�
" -o
!if Q).
sr o
�

Zo

S'

� o
o

� W
:J
c:
III
c:

68

MESESCRÉDITOS
13.15700 22638

17.543,00 301,84
21.928,00 377,29

". ..

33.00000
38.32000 659 3

42.17000 72557

3371·8153/9186·7223

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

Rua Walter Marquardt, 2670 - Fone: (47) 3370-7500

� ,

PROMOÇAO IMPERDIVEL

�%� Cliente ;é especial, ventaa conferir!
""

Scenic 2004 Privilege 1.6 AC/OHNE Honda Civic EX 2005 único dono, Vectra GLS 2000 ACD/DH/TRIO/
/TR/AIB/ABSunico dono RS 36.990,00 AC/OHNE/TRJAIR 2/CD R$ 43,400,00 AlB 2RS 26.990,00

CIZESKI AUTOMOVEIS
COMPRA VENDE TROCA E FINANCIA
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VEíCULOS

LINHAVECTRA :ZOD9�

I � I
É ASSIM QUE EU VOU.

A partir de

Fji�� ) r LC ) r )��D '

.: _jJJ :_javista
ou financiado em até 48x
sementrada
Com:
• indicador de marcha
• conta-giros
• partida elétrica e a pedal

............

A partir de

F�i� /1 r�� 1 í \�[)[)
- .r _j ,f:) ':J }_j à vista

ou financiado em até 48x
sementrada

Com:
• rodas de liga leve
• freio a disco
• partida elétrica e a pedal
• indicador digital de marcha
• marcador de combustível

Joinville I - Centro
(47) 3455-5281

Joinville II - Itaum

(47) 3466-7755

..

Oloucomeu,
asmelhores condições
estãoaqui!

a partir de

53.990
à vista

CELTA 1.0 LIFE 2P 2009
�

entrada de 60x de

5.990+499

PRISMA 1.4 JOY 2009
�

entrada de 60. de

6.990+620
Condições eS!-')e<7lais para
fiã�tas e produtores rmals

Celta 1 ,oUfeAexpower, 2 portas, R6A, ano/fabricação 2008,anQimodeio 2009, com preço promodonal à eistaa partirdeAS 24,990,00 ou rom entrada de 23,97%(RS
5,990,00) esaldotinandadoem60prestaçõesmehsaí.deRS 499,OOcomtaxa de 1,48%am.e 19,28%a.3,tot3lizilndoR$ 35.744,OO,ITT24,31o/""",TCCeIOFnãoin
dusos, Prisma 1 ,4JoyEcomflex,R6N,anolfabricação 2008, ano/modelo 2009,com preçopromocional à vista a partirde AS 30.740,0000 com entrada de 2274%
(AS6,990,00) esaldofinandadoem60 prestações mensais de AS 620,00 com taxa de 1 ,48%am. e 19,28%a.o, totalizandc AS 44,182,50, ITT24,31%a.o,TCCelOF
não inclusos. Linha Vectra ano'fabrceçâo 2008, ano/modelo 2009 oom taxa promocional de 0,14% am. e 1,69%aa com entrada de 50% e saldo finandado
em 12prestaçéesmensais,TCCelOFnãoindusos,CEf1,72%amPlanodefinandamentodisponívelsomentenasConcessionáriasdaRadeChevroletpartid
pantes.A nâo inddênda de IOF éexdusiva paraPlanoLeasing.Os preçoscorrespondemaosmodelos béscos, com pintura sólida, sem opcionais ecomfrete
induso. Condições válidas para veicules Chevrolet Zero Km.disponíveis no estoqueda Concessionária Contratação sujeito à prévia aprovação decrédíto,
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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 f
Sua melhor opção em Consórcio,

IR
finasa
www.finasa.com.br
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COMPIiETA LINI:IA DE ACESSÓRIOS 'AUTOMOTIVOS:
Alarme$, Travas, Vidros, Xenon, Rack, Calha de Chuva, Santo Antônio, Capota Marítima, Estribo,

Pára-choque, Rodas, Calotas, ,Caixas THULE, Engates Carreta, Carretas para moto, 'jet-ski e barcos, etc.
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CLASSIMAIS

àos• --==-
SPONCHIADO
�

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$150mil R$ 1.071,00 .'

R$190mil R$1.650,00
Fones: (47) 3222-2853/9980-1928
www.realconsorcios.com.br
sac@realconsorcios.com.br

Fale online
gibacont@hotmail.com �

Contemplados BNU-
Consórcio Contemplado
Imóveis e Automóveis

CRÉ. ENTR. PARCo
· 25 mil 6.900 198,00
· 30 mil 9.000 290,00
• 42mil 13.800 399,00
• 50 mil 17.000 531,00
• 60 mil 20.500 599,00
·100 mil 34.000 998,00

Inf: (47) 3322-8767/8854-5143
www.contempladosbnu.com.br

VENDE-SE CASA
EM ÁREA NOBRE,

COM 02 SUíTES, 01 QUARTO,
.

SALA, COZINHA,
CHURRASQUEIRA, ÁREA SERV,
GARAGEM, ESCRIT. ÁREA CAS,A:
170M2, TERRENO CI 730M2 E
LINDA VISTA!!!! BAIRRO: VILA

NOVA, EM ÁREA SUPER
EXCLUSIVA, A 5 MINUTOS DO
CENTRO. OPORTUNIDADE PI

INVESTIDOR. valor: R$
285.000,00. TRATAR FONES:

(47) 3370-6797 I 9976-2022

VENDE-SE
LOJA DE

.ROUPA na

Marechal -

Calçadão.
Tr: 3275-1913

Venha conferir nossos serviços!
(047) 3376-0251
Rua Ângelo Rubini, 900

Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul - SC

TONER JET PRINT
CARTUCHOS ORIGINAIS COMPATíVEIS

E REMANUFATURADOS .

(47)3370-0005 (47)3371-7605Filial: 2" Piso Snllpping Center Breithaupt -

Atendimento especial alé 22h
Domingos e Feriados sob consulta

Matriz: BR 280 km 69 (Em frente Polito Mamolla)
E-mail: jetpfínt@netuno.com.br

BaiZE

INA

7372-
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f"
'Modelo 2009, cor preta, 39.50aOO
ar condícionado, direção hidráolica.

-1998, bordô, 4 portas, Travas e Vidros
Elétricos. Alarme e Rodas de Liga leve.

- 2004, cor preto, 4 portas.

NÃO É POSSIVEL?

• 2002, cor preta, bancos de couro,
teto solar, completo .. '2003, completo.

'2006,4 portas, completo. - 2006,4 portas, completa.

-2007, completo.

• 2008, completo.

_REAlIZANDO Stutlll.e§
Jtu�<AE:rJl�lIlBL�

Rua João Theodoro Ribeiro, 658 I Ilha da Figueira I Jaraguá do Sul I se
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TINO AUTOMOVEIS

Financia
Vende

• Compra
• Troca

Rua Exp. Antônio Carlos Ferreira, 920 • N. Brasâla- Jaraguá do Sul
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Ã O

2007,Vermelho, HíÂex,
39,410 Km, Ar-condicionauo,
Travas Elétricas, Alarma,
limpador e Desembaçador
Traseiro.

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 pi 06 Cd's, Piloto
Automático.•I

Ano/modelo 04/05, Cor Prata,
Gasolina, Ar-condicionado, Direção
Hidráulica, Vidros, Travas e

Retrovisores Elétricos, Alarme,
Limpador e Oesembaçador
Traseiro, Rodas de Liga-leve, CO
Player, Bancos em Couro.

2005, Prata, Gasolina,
Desembaçador Traseiro.

2006, Cinza, FrexPower,- 63.502 Km, Ar
condicionado, Díreçào Hidráulica. Vidros,
Travas e Espelhos Elétricos, Alarme.
Desembaçador Traseiro.

Venha buscar seu carro na Mauro Veículos, e
contemple o ano novo com automóvel novo.
Confiança, credibilidade e garantia a toda prova.

Mauro
�����P

veículos
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PR�MIO TOPCAR 2008
MELHORCARRO ATÉ
1.oo0CC

AR, OIRE�.ÃO,¥!���� ELÉTRICAS

MELHORCARRO
POPULAR

,�:r.fflt#jlP ..#J
-�i!Jà::r.r

TRAVAS ElÉTRICAS
E ÀLARME DE séRIe

CONSULTE AS REVENDAS PARTICIPANTES.

Ltda Ru1!!!�?cen:�a�u�o�1
fordmorelli@morettiauto.coffi.br

Promoção "Taxa Escalonada Ford" (válida até 19/11/2008 au enquanto durarem os estoques): Novo Ford Ka I.Ol Flex 2009 (cal. KBA9) a partir de RS 26.190,00 à vista. Ford Fiesta Hatch I.OL Flex 2009 (cat. FAA9) a partir de R$ 28.900,00 Ii vista. Ford Fiesta Hatch I.Dl Flex 2009 (cat FBG9)
a partir R$ 33.900,00 à vista. Ford Fiesta Sedan tOl Flex 2009 (cat. SAA9) a partir de R$ 31.400,00 li vista. Ford Fiesta Sedan 1.0l Flex 2009 (cat. SPG9) a partir R$ 36.400,00 à vista. Valores para pintura sólida efrete incluso. (I) Taxa de 0,99% válida para Toda Linha de Novos e Seminovos
(exceto Novo Ford Focus) com 50% de Entrada, Saldo em 24 meses e Carência de 30 dias, na modalidade leasing. Custo Efetivo Total (CET) a partir de 1,37% a.m - 17,70% a.a através do Programa da Ford Credit Pera este cálculo, foi considerado o valor financiado do Novo Ford Ka (valor
à vista - R$ 26.190,00), com 50% de entrada, financiamento na modalidade leasing em 24 meses com carência de 30 dias para pagamento da I" parcela, inclusão de tarifas, taxas e impostos (ISS). (2) Condições especiais para o Novo Foro KA (cat KBA9) com 10% de entrada, Saldo em 60
Meses 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 de
1.59% 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 (GET) a partir de 1,68% a.m - 22.13% a.aAO%de entrada, saldo em 24 meses com taxa de 1,17% am-
14.98% a.a e Custo Efetivo Total (CET) a partir de 1,49%a.m -19.46% a.a. 30%de entrada, saldo em 24 meses com taxa de 1.31% a.m-16.90% a.a e Custo Efetivo Total (CET) a partir de l,59%a.m -20.87% a.a. Carência de 30
dias para o pagamento da la 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 de
Financiamento não cumulativa. Não abrangem seguro, acessórios, documentação e serviços de despachante, manutenção ou qualquer outro serviço prestado pelo Distribuidor. Sujeito â aprovação de crédito. Estas condições de
finenciamento podem oscilar de acordo com a região e o perlil de crédito do consumidor. Estas ofertas não abrangem os veiculas destinados a locadoras, auto-escola, autarquias e órgãos públicos, táxi, test-drive, transpsrte de

passageiros ou qualquer outra modalidade de venda direta. Novo Ford Kil vencedor do prêmio Top Car TV 2008, categoria melhor veIculo até 1000 cilindradas, divulgado no mês de Outubro de 200B e vencedor do Prêmio Abiauto
(Associação Brasileira da Imprensa Automotiva) 200B, categoria Melhor CaITo Popular, divulgado no mês de Outubro de 2008. Ford EcoSport vencedor da categoria Utilitários Esportivos da edição "Qual Comprar - 2008' da Revista

VI�� O N'OV'OAuto Esporte, publicação de nO 516 veiculada em Maio de 2008. Fotos meramente ilustrativas. As informações e ofertas nesse anuncio substituem e invalidam o anúncio publicado em 13fl1f2008.Auto Esporte, publicação deno" "

'

'

,

'

,

", •
,

516 veiculada em Maio de 2OOS. Fotos meramente ilustrativas. As informações e ofertas nesse anúncio substituem e invalidam o anúncio publicado em 11/11/2008.

Ford Empresas: (11) 4174.3929SegurosFord
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FLORA STYLE
Hoje à noite numa parceria com a Audi Breitkopf e o Bali Hoi, os promoters
Fernando Raboch e Eduardo Fogaça, promovem na Flora & Botequim, mais
uma edição da festa Flora Style. Babado consagrado em Jaraguá, que terá a

presença do OJ Naomi, Eduardo Moretti e Marco Tomelim. Festa simplesmen
te imperdível. O que é melhor: até uma da madrugada terá chope Konigs grá
tis e Absinto free para as 100 primeiras mulheres que pintarem, no pedaço.

r

NAAREA
Quem aterrisso hoje em Joraguá, depois de curtir seus 39
oninhos, quinto-feira, em Campos do Jordõo - sp, é meu amigo
folclórico Edson Reinke, o popular Capivara.

NAS RODAS
• O riosso querido Dunga foi esperto,
trocou a pé-frio Fafá de Belém por
Zezé Di Camargo na execução do Hino
Nacional e deu tudo certo no jogo.
• Aline Hintz, solteirinha, feliz e de
bem com a vida, é destaque nas me

lhores baladas da cidade. Margarethe
Freitas também.

• Amanhã, mais conhecido como do
mingo quem celebra seu aniversário é
o empresário e amigo Martim Wernin
ghaus. Mil vivas.
• Quer saber como foi a festa de 10
anos da revista Nossa, quinta-feira, na
Londom Pub? Acesse www.moagoncal
ves.com.br.

• Recebi convite da amiga Tossia Lom
bardi para participar no próximo dia 26
de novembro, às 20h, na Moinho Disco,
do desfile de moda, dos formandos do
Curso Técnico e Estilismo do Senai.

• Dulce Mathias, que atualmente re

side em Curitiba, recebe na segunda
feira coro de parabéns pela estréia de
mais um aniversário.

FESTA
Hoje, a partir das 11 horas da manhã,
acontece no Smurf's Lanches, a festa
de 23 anos de sucesso da casa. Para
embalar o frege, o grupo de pagode
Desejos Constante.

MAU EXEMPtO
Olha só: de tanto ela pritar com o

marido, o andar do edifício de médio
nível, na Vila Nova, se tnlnsforma em

barraco com os seus shows de autori
dade. Os vizinhos já isolaram a moça
num constrangedor silêncio, quando
se encontram. Apesar do marido coi
tado, ser vítima do destempero da
esposa, que faz lembrar os ataques
da viúva Porcino na novela Roque
Santeiro, espalhafatosa, sem nível
e sem semancol - só que a perso
nagem tinha mais senso de limites.
O que está para acontecer naquele
prédio vai ser tão ardido quanto a

Pimenta do Quintal de casa ...

AVISO
Andam dizendo por aí que o pessoal
acostumado a uma gastança sem freios
anda tomando certos cuidados com o

saldo da conta bancária e o limite dos
cartões de crédito. É algo terrível para
quem nunca teve que ficar ligado em

detalhes desconfortáveis como esses
conselhos de fazer economia. É a crise,
avisam os amigos mais sérios.

LEITOR DO DIA
O leitor do dia é o boa gente Jua
rez Demarchi, que lê todos os dias
a coluna para ficar super antenado
no que acontece de melhor na so

ciedade. Valeu garoto.

Isaac do
Silva e Ane

Andréa
Santoro de

Souza trocam

alianças
na mão

esquerda
hoje,na

Comunidade
Casa da

oração

,
,

Sidnei Tomazelli e Denaro Bauanella casam-se hoje. A cerimônia
e recepção acontecem no hotel Tureck Garden em Corupá

DEU ZEBRA
A série de reportagem de Julimar Pivatto sobre os migrantes do futebol trouxe
novamente Gariba aos comentários de roda de bar Os amigos da onça Tato Bran
co, Moa Garcia, Edinei Escopelli fizeram chegar aos ouvidos do Gariba que teriam
recebido um cachê gordo pela reportagem cedida ao jornalista de O Correio do
Povo. O buxixo deixou o "homem" que é uma pilha, inconformado da vida. Agora
liga todos os dias para a direção do jornal querendo ganhar sua parte. Segundo
Gariba, se alguém deveria ganhar alguma grana, seria ele, pois: "sou o mais
velho, mais bonito e fui o lateral mais completo do Juventus". Pode?

Mauro Sérgio Lopes e Pri�cila Cirino recebem benção
nupcial neste sábado na Igreja Matriz São Sebastião

.. O agito e ia para o

ano-novo já começaram. Em
vários pontos do cidade, as
festas da virada estão em pleno
"organização. Afinal, o ultimo mês
de 2008 está aí.

• Pensando bem o mulher é
muito respeitada no índia, princi
palmente se for uma vaca.

• Segundo-feira a minha que
rido amiga lico, recebe cumpri
.;Illentos pela estréia de mais um

aniversário. Na quinta-feira ela
paga a festa.

• Hoje à noite acontece no Ca
sarõo da fazenda Velha Querência/·+
mais uma festa daquelas pro
movida pelos promoters Thiago
Mattos e Pepe Narloch.

• Hoje, dê a umestranho um

dos seus sorrisos, talvez seja o

único raio de sol que ele vejo o

dia inteiro.

• Presença no festa de 10 anos

da Revista Nossa, quinta-feira,
no London Pub, a do meu amigo
e empresário Edson Peixer e sua

esposo Diva.

• Outra pessoa gente boa que se

divertiu na festa foi o renomado

advogado Paulo Mattos.

• Com essa, fui!

, A amizade?
Desaparece quando o

que é ornado cai
no desgraça ou

quando o que orno se

torno poderoso
ATEAUBRI

_
D ,
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ENTREVISTA

ESPECIAl----------

A MAIS VOTADA MOSTRA PLANOS
,

PARA O FUTURO POLITICO
Natália Petry diz quemulher ainda não tem o espaço merecido na sociedade
Natália Petry, 47 anos, é

mãe de Vinicíus, 15. Já foi
professora, diretora de esco

las, presidente da Fundação
Cultural e em 2008, a verea
dora eleita com maior número
de votos em [araguá do Sul.

Foram 2.861 jaraguaenses
que quiseram ver Natália ocu
pando uma das onze cadeiras
na Câmara de Vereadores do

município. Para ela, a aprova-

ção nas urnas é resultado de
30 anos de trabalho voltado à
comunidade.

Em entrevista ao O Cor
reio do Povo, Natália fala so

bre sua passagem pela Funda
ção Cultural e também revela

quais serão as prioridades nos
próximos quatro anos de le
gislatura.

DEBORA VOLPI

C3C3 Não pode mais a gente sair na
rua e a população achar que o

vereador é responsável pelo buraco
de rua, pela falta de vaga na creche,

pela fila no posto de saúde �
O Correio do Povo: Você foi a vere

adora eleita mais votada, com 2.861
votos. A que atribui esta vitória?

Natália Petry: Eu acredito que o re

sultado a meu favor foi o reconhecimen
to de um trabalho realizado ao longo de
30 anos para a comunidade. Na área dá

educação, fui professora e diretora de
várias escolas. Na área de esporte, além
de' atuar como professora de educação
física e técnica de voleibol, em 1993 eu

participei ativamente do processo que
criou a Fundação Municipal de Espor
tes. Depois eu tive a oportunidade de
atuar na Secretaria de Desenvolvimento
Social fazendo um trabalho de destaque
para idosos e mulheres, nos clubes de
mães. E também a oportunidade de atu

ar frente à Fundação Cultural.

OCP: Esperava essa votação ex

pressiva?
NP: Eu tinha a consciência de que

eu teria que fazer muitos votos. Eu
estava em uma coligação difícil, com
bons nomes, tanto é que os três vere

adores mais votados são da minha co

ligação. Então, eu tinha que fazer uma

votação muito expressíva e tinha que
me aproximar dos três mil votos. Nós
estabelecemos um objetivo, com mi
nha família, que foi o meu maior su

porte, e com meus amigos, de que nós
teríamos que fazer em torno de três
mil votos. Na última eleição, 'eu fui a

terceira mais votada, com 1.819 votos

e não fui eleita vereadora. O que cau

sou uma frustração não só para mim,
como também para os eleitores.

,{.\-

OCP: Quais ações na área cultural
você destacaria?

NP: Um dos nossos grandes proje
tos foi a revitalização do Centro Histó
rico, na qual eu tenho honra e orgulho
de dizer que trabalhei intensamente
desde a aprovação do projeto até a

captação dos recursos junto às empre
sas. Tivemos um sucesso grande nessa

empreitada porque Jaraguá do Sul tem
uma característica importante, da par
ceria, do companheirismo dos empre
sários. As empresas foram parceiras
e a conclusão de toda a obra estamos

entregando no dia 4 (de dezembro).
Estamos instalando lá a Fundação
Cultural, o Museu do Expedicionário.
Também estamos instalando a Biblio
teca Pública, que terá um cyber com
20 computadores.

OCP: E acredita que essa obra con
tribuiu para a aprovação nas urnas?

NP: Eu acredito que este projeto deu
visibilidade ao meu nome porque a co

munidade acompanhou de perto. Mas
teve outros projetos que nós alavanca
mos para a cultura, como a criação do

- fundo de cultura. No ano que vem, as

entidades -terão á. sua disposição 800

mil reais na área de cultura. Não é cap
tação. É recurso direto do orçamento
do município. Criação do Conselho de
Cultura e criação da nova estrutura ad
ministrativa e financeira da Fundação
Cultural. Nós trabalhamos muito em

prol da cultura do município. Foi uma
dedicação sem hora para começar, sem
hora para terminar. A população reco

nheceu esse trabalho.

OCP: A obra ainda não está total
mente pronta. Qual o motivo da de
mora?

NP: Eu me afastei da Fundação Cul
tural em três de abril para concorrer

às eleições. Na época, nós tínhamos
encaminhado ao Ministério da Cultu
ra uma solicitação para que o Minis
tério liberasse recursos para a compra
dos móveis novos para a biblioteca.
Nós ficamos aguardando o Ministério
liberar. Encaminhamos em fevereiro e

o Ministério aprovou somente no mês
de julho a liberação dos recursos. Aí
foram feitas licitações, esse processo
demora. Em outubro, nós finalmente
licitamos os móveis. Agora já está tudo
certo. A mudança inicia nos próximos
dias. No dia 11 de dezembro, a comu
nidade vai conhecer as novas instala

ções da Biblioteca Pública.

�- OCP: No que a obra vai contribuir
para a cultura-de Jaraguá?

NP: O espaço por si só já é um car

tão-postal, um espaço de turismo, cul
tura, entretenimento entre as famílias,
que poderão passar as horas de lazer
fazendo seus passeios. Teremos o an

fiteatro aberto, com apresentações cul
turais acontecendo. A biblioteca terá os

horários estendidos e também será aberta
aos finais de semana. O museu também
terá horários estendidos para que as pesso
as conheçam nos finais de semana, assim
como também a própria sede da estação.
Foi ali que começou o desenvolvimento
da cidade. Sentimos como dever cumpri
do devolver essa obra.

OCP: Qual será a sua "bandeira"
na Câmara de Vereadores?

NP: Eu gostaria de primeiro levar

informação ao público sobre a função
do vereador, que é fiscalizar a boa apli
cação dos recursos públicos. É obriga
ção da Casa Legislativa informar sobre
qual é o papel do vereador. Não pode
mais a gente sair na rua e a população
achar que o vereador é responsável
pelo buraco de rua, pela falta de vaga
na creche, pela fila no posto de saúde.
Também tem que conhecer os princi
pais problemas da comunidade e fazer
o papel de intermediador para que o

Executivo atenda às necessidades. En
tão o vereador é um pseudo-advogado
da comunidade. Mas não é função do
vereador executar obras e ações.
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OCP: E a cultura? Terá mais aten

ção na sua legislatura?
NP: A área da cultura terá um olhar

diferenciado, e especial com certeza.

Porque Jaraguá tem mais de cem enti
dades que promovem a cultura e fazem
isso de forma voluntária. Pensando nis
so, nós trabalhamos em 2006, quando eu
fui vereadora suplente por dois meses,

pela criação do Fundo de Cultura para
que essas entidades tivessem acesso a

recursos. Porque sempre os recursos

dessas áreas de cultura, esporte e lazer,
turismo são uma pequeníssima fatia do
orçamento geral do município, é quan
do sobra, é quando dá. E não pode mais
ser assim. Porque são essas ações que
trazem qualidade de vida para a popu
lação. Que sejam mantidas as ações que
são boas como o Jaraguá em Dança. O
resgate da Schutzen é importante e eu

acho que temos trabalhar em favor de
um espaço adequado para que as socie
dades de tiro voltem a ter a Schutzen
com a mesma motivação de quando ela

começou. O espaço da Scar poderia ser

otimizado em conjunto com o poder
público para que a população em geral
tenha acesso, com mais atividades. Um
centreventos, para grandes eventos, sim,
isso precisamos. A Arena é um grande
espaço. Mas a Schutzen é peculiar, tem
que ter um espaço com a cara dela. Eu
defendo isso.

OCP: E na sua opinião, quais obras
ou ações devem ser prioridade na

próxima gestão?
NP: Nós precisamos trabalhar para

que o município cresça ordenada
mente. Infra-estrutura para os bairros
é prioridade. Os bairros não podem
crescer como um amontoado de pes
soas. Essas pessoas têm que ter qua
lidade de vida, acesso à segurança,
saúde, educação, esporte, cultura, la
zer, transporte coletivo. Outras áreas

que eu defendo é a educação. Desde a

infantil até a superior, tem que ser de

qualidade. Acesso à cultura e ao espor
te. Também vou defender as questões
do idoso e a questão da mulher. Eu não
sou de trabalhar com segmentos, pois
a Constituição dá direitos iguais para
todos. Mas a área da mulher, vou dar
uma atenção, procurando trazer uma

Delegacia da Mulher para Jaraguá do
Sul e fortalecendo o Condim que é o

Conselho da Mulher. Outra coisa que
defendo é que o vereador precisa tra

balhar, não deve se restringir a duas
sessões na Câmara. Precisa estar inte
rado do que acontece e estudar os pro
jetos antes de votar.

OCP: Qual a principal carência de
Jaraguá do Sul?

NP: Jaraguá, como toda cidade em

desenvolvimento, precisa melhorar o

trânsito. Eu acredito que um projeto
ousado na remodelação do trânsito se

faz necessário. Pontes, viadutos. Algu
ma coisa nesse sentido deve ser feito
até como prioridade. Saúde, temos

que ter um olhar diferenciado. Mas
isso não está só nas mãos do poder
público. Temos dificuldades também
com a classe médica, isso não é uma

M Se você olhar os secretariados,
só homens. Nas empresas,
presidentes e diretores são
homens. Estamos muito aquém
ainda de ocupar espaços iguais�

M A Arena é um grande espaç,o. Mas
a Schützen é peculiar, tem que ter
um espaço com a cara dela �

M Um dos nossos grandes projetos
foi a revitalização do Centro
Histórico, na qual eu tenho
honra e orgulho de dizer que
trabalhei intensamente �

M Obras e ações foram feitas, mas nos

primeiros anos o Moacir (Bertoldi)
teve uma rejeição muito grande �

crítica, mas uma constatação. Enquan
to a classe médica não vier junto com

o poder público em busca de solução,
vamos continuar nesse impasse.

OCP: E qual o ponto forte da cidade?
NP: É uma cidade empreendedora.

Isso contribui para todas as outras áreas.

OCP: Este ano, Jaraguá elegeu a

primeira prefeita mulher, uma ve

readora mais votada e o primeiro
vereador negro. A sociedade está
menos conservadora?

NP: O povo votou na Natalia não

por ser mulher, mas pelo trabalho que
ela apresentou à comunidade. Se fosse
por ser mulher, nós seríamos maioria,
porque são onze cadeiras. Nós somos a

maioria dos eleitores, e se mulher votas
se emmulher, nos seríamos talvez maio
ria na Câmara. Eu acho que estamos
muito aquém da mulher ocupar espaço
paritário não só na política, no mercado
de trabalho, em todas as áreas. Amulher
por mais competente que ela seja, ain
da tem dificuldade de ocupar o mesmo

espaço de um homem. Se você olhar os
secretariados, só homens. Nas empre
sas, presidentes e diretores são homens.
Estamos muito aquém ainda de ocupar
espaços iguais.

OCP: Que relação você espera en

tre Legislativo e Executivo?
NP: Eu tenho a questão da orien

tação partidária e sempre trabalho
trocando idéias com o partido. Mas,
acabado o processo político, temos um
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partido só. E esse partido é Jaraguá do
Sul. Eu sou vereadora eleita por um
bloco de oposição sim, mas sempre
trabalhei para o município. O que é
bom para o município vou defender.
O que não é bom vamos discutir, ade
quar e propor emendas. Mas sou con

tra oposição por oposição. Legislativo e

Executivo são poderes independentes,
mas ambos foram eleitos pelo povo, e

têm que trabalhar em prol do povo. As
conversações com o partido devem co

meçar nos próximos dias, mas aminha
posição o partido já conhece e é essa.

OCP: Ao dizer não à reeleição de
Moacir Bertoldi o eleitormostrou que
não estava satisfeito com os rumos do
município. Quais foram os erros des
sa gestão, da qual você fez parte?

NP: Eu acredito que foi uma gran
de administração em termos de obras
e ações. Fizemos muita coisa, muitas
obras, muitas ações, nós, porque eu

participei dessa gestão. Talvez tenha
mos pecado nos pequenos detalhes.
Cada um procurou fazer o melhor,
mas talvez não comunicamos para a

população tudo que fizemos. Pecamos
na comunicação. Não estou falando do
pessoal que trabalha na comunicação.
Estou falando que não conseguimos
mostrar nem as dificuldades que nós
estávamos tendo. Um dos nossos gran
des erros foi não levar a informação de
forma mais massificada para a popu
lação. Obras e ações foram feitas, mas
nos primeiros anos o Moacir (Bertoldi)
teve uma r.ejeição muito grande.
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Pólos do basquete
Hoje, a partir das 7h30, cerca de 600 crianças se reúnem no Colé
gio Marista São Luís, para o 8° Encontro Interpólos de Basquete.
Os pequenos fazem parte do projeto "Bola da Vez", da Weg, que
tem parceria com a Fundação Municipal de Esportes e o São Luís.
Hoje a modalidade tem um dos melhores trabalhos deste gênero
em Santa Catarina. Foi graças a ele que o basquete deixou de ser
um esporte de elite na nossa cidade e hoje, em qualquer escola,
já tem aluno quicando bola e fazendo cesta. No total. o projeto
abrange cerca de 1,2 mil crianças em toda cidade.
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PROBLEMAS NA SEGUNDONA
Não bastassem os problemas com o mau tempo, que atrasaram as
r.odadas da Segundona (ou Taça SDR). agora clubes têm pendências
financeirascom a Liga Jaraguaense. O campeonato foi sim subsidiado
pela Secretaria de Desenvolvimento Regional de Jaraguá do Sul. que
bancou material esportivo e arbitragens. O gerente de Cultura Esporte
e Turismo da SDR, Marcelo-Müller, deixou claro que a entidade não
tem nada a ver com essas pendências. Como dizem, uma coisa é uma
coisa e outra coisa é outra coisa. f\

CANOAGEM
Neste fim-de-semana, dias 22 e 23 de novembro, o atleta de Gua
ramirim, Marcelo Setter, de apenas 14 anos, estará em São Paulo.
Ele disputará o Campeonato Brasileiro de Canoagem, na categoria
Velocidade K1, que será realizada na raia da USP. Marcelo defende
o título conquistado no ano passado, em Cascavel (PR), com grandes
chances de trazer o bicampeonato. Ele será acompanhado pelo trei
nador Marciano dos Santos.

COBERTURA DOS JASC
Mais uma vez, a Amizade FM confirma que cobrirá os 48° Jogos Aber
tos de Santa Catarina, que tiveram suas competições iniciados ontem.
Comandada por Jocemar Moraes, a transmissão terá todos os jogos do
Malwee, inclusive a estréia, amanhã, às 20h30, contra Joaçaba. Além
disso, serão feitos flashes durante toda a programação para manter o
ouvinte bem informado. E todos os detalhes dos nossos atletas tam
bém poderão ser conferidos nas páginas de O Correio do Povo.

ESTRÉIA AMANHÃ
Falando em Jose e Malwee, o time jaraguaense terá dureza pelo
frente. Dos dois grupos formados poro o competição, caiu no mais
complicado, com Joaçaba, Xaxim, Florianópolis (Colegial) e São Bento
do Sul. Todos equipes disputam o Estadual (ou o Divisão Especial ou
Primeiro Divisão). No outro chave estão Joinville, São Miguel do Oes
te, Videira, Timbó e Tubarão. Promete pegar fogo.

e s p o r t e @ o c o r r e i o d o p-o v o . c o-m . b r
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FUTEBOL AMADOR

Hoje tem decisão do
Campeonato Sênior
Vitória tem vantagem diante da Mecânica raió
JARAGUÁ DO SUL

Hoje Vitória e Mecânica Taió/
Italy decidem quem será o cam

peão da edição de Z008 do Cam
peonato Jaraguaense de Futebol
Sênior. O time do Rio da Luz
sai na frente e tem a seu favor o
empate, no tempo normal ou na

prorrogação. Já que a equipe ven
ceu o jogo de ida por ZxO.A parti
da corre o risco de ser cancelada
devido ao mau tempo, mas até o

fechamento da edição a possibíli
dade não havia se confirmado.

'A decisão ainda está aberta,
lá assim como vencemos lá eles

podem ganhar aqui", disse o diri
gente do Vitória, Carlos Ricardo.
O Mecânica Taió precisa vencer

por qualquer placar no jogo e na

prorrogação. Por isso, Ricardo
pondera e diz que o time dele
entrará em campo para vencer.

''Vamos jogar de igual para igual,
como no primeiro jogo", disse.

Já o técnico daMecânica Taió,
Isidoro Krug, acredita que o time
ainda pode reverter a vantagem e

sair com o título inédito. "O ne

gócio é aproveitar o erro do ad
versário e jogar no contra-ataque,
não tem como partir para cima",
observou Krug.

Amanhãtem
semifinal

Já o Campeonato Não-Pro
fissional da Primeira Divisão da
Liga Jaraguaense chega a sua reta
final. O Flamengo pega o XV
de Outubro de Indaial em casa,

amanhã, às 16 horas. O rubro-ne
gro precisa vencer para reverter a
vantagem do rubro-anil, que tem
o benefício de fazer o segundo
jogo em casa. Na outra semifinal,
que acontece no mesmo horário,
jogam João Pessoa e Cruz deMal
ta. O Vovô faz o primeiro jogo em
casa e o segundo na casa da equi
pe Cruzmaltína.

Na briga pela artilharia estão

Candango, com seis gols, e Da

Pinta, com cinco, ambos do Bota
fogo. Como oFogão já está elimina
do, apenasAldrovanipoderáultra
passar os artilheiros. O craque do
vovô balançou cinco vezes a rede.

Mecônica Taió precisa vencer o Vitória no tempo normal e na prorrogaçãO'

HOJE
• 14h - Rio Cerro x Flamengo B (Nacional)
• 14h - Cruzeiro x Seleto/União Jagunços (Santo Cruz em Massaranduba)

AMANHÃ
-

• 14h - Cruzeiro x JJ Bordados (Santa Cruz em Massaranduba)
• 14h - Flamengo B x Galácticos/Rio Molha (Garibaldi)
• 14h - Botafogo B x Tupy (Botafogo)

Apenas cinco jogos na Segundona
o Campeonato Não-Profissional do Segunda Di!isão - Taça SDR terá

apenas cinco jogos, válidos pelos duas últimas rodadas da competição. Isso
porque os times que estão em dívida com o Ligo Jaraguaense foram proi
bidos de entrar em campo. As partidas do Caxias B, Ponte Preta, Atlético
B/Barrabaxo, Vila Rau, Galvanização Batisti e Guarany foram cancelados,
sendo que os adversários ganharão os pontos por WO, com o placar de 3xO.
Mesmo com a chuva o rodado -está mantido e a avaliação do estado do
gramado será do arbitro das partidos.
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Jaraguá conquista duas medalhas
Os dois primeiros pódios jaraguaenses nos Jogos Abertos vieram da natação
TlMBÓjJARAGUÁ DO SUL no Clube Guairacás.

Começou oficialmente on- Nas canchas de bolão, os

tem a fase de competição dos jaraguaenses estrearam bem.
Jogos Abertos de Santa Cata- Em Timbó, o bolão 16 empa
rina. Da delegação jaraguaen- tau com os donos da casa em

ses estrearam três campeões 1.427x1.427 e venceu Con
- a bocha sul-americana e as córdia por 1.444x1.405; E em

equipes masculinas de bolão Indaial, o 23 venceu Ibirama
12 e 23, além da natação. E por 1.399x1.390, em um jogo
foi das piscinas que saíram as bem disputado. No início da
duas primeiras medalhas para noite de ontem,voltou a jogar
Jaraguá do Sul - Marina Fruc- contra Capinzal,· mas, até o

tuozo foi bronze nos 200m fechamento desta edição, o

costas e Eduardo Junkes levou jogo não haviam terminado
a prata na mesma prova, mas por problemas no placar.
no masculino. Já a bocha sul-americana

O técnico da equipe Urba- não estreou bem, como já era

no/FME, Ronaldo "Kika" Fruc- previsto. No trio, perderam por
tuozo, lamentou a falta de sor- 12x10 para Salto Veloso e 12xO
te em algumas provas, como paraPiratuba. Nas duplas, ficou
no revezamento 4x100m livre 12x5 para Capinzal. A única vi
feminino. "Nossa esperança, tória do dia veio no individual
era levar o bronze. Tínhamos (12x7 contra Itajaí). A dificul
tempo para isso, mas não dade dos atuais campeões está
deu", comentou. As meninas na cancha - o piso é sintético e

terminaram em quarto lugar. eles estão acostumados a jogar
Hoje continuam as disputas no saibro.

EXAME DE

INSCRiÇÕES ATÉ DIA 28/11
PROVA DIA 30/11 • 9H

Eduardo Junkes levou uma prata ontem em Timbó e volta à piscina hoje e amanhã atrás de mais medalhas

GRUPO

UNIASS.LVI
FAMEG

VALOR DA INSCRiÇÃO R$ 30,00
MATRíCULAS: 08 A 12/12

INSCRiÇÕES E INFORMAÇÕES:
www.FAMEG.edu.brI47 3373.2000

OU NA PRÓPRIA FAMEG

ASSEVIM
BRUSQUE

47 30449000

FAMEBLU
BLUMENAU

47 3321 9000
47 3321 9090

FAMEG
GUARAMIRIM
47 3373 2000

UNIASSELVI
INDAIAL

47 3281 9000

FAMESUL
RIO DO SUL

47 3531 7000

ICPG
PÓS-GRADUAÇÃO
0800 7299009
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SÉRIE A BRASitEIRÃO .c

36° Roddáa
Quinta-feim (20/11)
Agueirense 4x3·Náutico

.�. Hoje (22{11)
18h30 - Botafogo xAtlético-PR
18h30 - Portuguesâ x Goiós
18h30 - COritiba x Santos
Amanhã (23/11)
17h - VitóriaxGrêmio
17h - Vasco x São Paulo
17h - Cruzeiro x Flamengo
-19h10 -Internacional x Fluminense
19h10 - Sport x Atlético-MG
19h10.- Palmeiras x Ipatinga

SÉRIE B BRA$ILEIRÃO
Próximos Jogos - 37° Rodado

Hoje (22/11)
16h20 - Bmsiliense x Vila Novo
16h20 - Corinthians x Avaí
16h20 - Bmgall"lino x Fol1aleza +,
16h20 - ABC xPonle Prelo
16h20 -- Barueri )( América-RN'
'16h20 � Criciúmà xSanlo André

>;JPróximos Jogos-1
"

'

Amanhã (23/11
18h-

-Jeira
'0),:·'

16h-Jl[ ....

-

16M)
16h - Jôraguci do Sul x Chapecó (bolão
23M) ._

li;1�Ir:Joraguádo $,
19h45 - JarUguá do
(bolão 16M)
21 h - Jaraguá do SIll x 'ndoial
(bolão.23 M)
Amanhã (23/11)
13h - Jamguá do Sul x $0110 Veloso
(boChIl) .

15h30 ..:. Jamguó do Sul xConcórdia
ou São José (basquete F)
16h - Jaraguá do Sul x Pimtuba
(bocha)
17h "')araguá do Sul x Itajaí (bocha)
18h - Jaraguá do Sul x Copinzal
(bocha)
20h30 - Jomguá do Sul x Jooçobo
tsalML,

BRASILEIRÃO

tranqüilo: apesar de jogar
fora de casa, contra o Cori
tiba, precisa apenas de um

empate para sair de 43 para
44 pontos e espantar o fan-

,

tasma da Série B, depois de
passar quase o primeiro tur
no inteiro na zona de rebai
xamento. Com 50 pontos, o

Coritiba está em oitavo lugar
e seu único interesse é brigar
com Goiás e Internacional

para chegar à sexta posição
- está com um ponto a meqos
que ambos.

ESPORTE��-��---��

Para fugir do rebaixamento
Atração hoje é a briga para fugir do fantasma da Série B 2009
SÃO PAULO

Três jogos dão sequencia
hoje à 36a rodada do Campe
onato Brasileiro, todos eles
marcados para as 18h30 e en

volvendo um time ainda sob
risco de rebaixamento contra
um adversário já sem maio
res pretensões na temporada,
interessado apenas em somar

pontos e melhorar suas esta-

tísticas históricas.
'

O mais desesperado de to
do's é a Portuguesa, queieaíu' ,

'para o penúltimo lugar, com

36 pontos, depois da vitória
do Figueirense sobre o Náu
tico. Além de precisar vencer
de qualquer maneira o Goiás o

time paulista terá cinco desfal
ques (Dias, Ediglê, Halisson,
Preto e Gavilán) o que com

plicará ainda mais. Já a equi
pe de Hélio dos Anjos que
está em sexto, com 5-1 pon
tos, e já se classificou para
a Copa Sul-Americana. Mas

quer manter a posição, para
ser o melhor time depois dos

que brigaram pelo título até a

rodada passada.
Com 41 pontos, em 14° lu

gar o Atlético-PR desafia um

desinteressado Botafogo, no

Engenhão, e pratiêamente se

salva se conseguir a vitória
- o problema é que, em todo
o campeonato, o time parana
ense ganhou apenas dois dos
17 jogos que fez fora de casa.

A atração do Botafogo, nono
colocado, com 49 pontos, é o

Crise preocupa
organizadores
Os organizadores sul-africanos da

Copa do Mundo de 2010 expressaram
ontem preocupação com os efeitos da
crise internacional sobre o torneio,
cujo custou superou a previsão inicial.
O governo teve que liberar US$ 136
milhões para a construção de estádios
devido ao aumento dos preços, o que
levou o custo total do evento em dez
vezes. Além disso, o rand (moeda sul
africana) perdeu cerca de 30% do seu

valor em relação ao dólar com a crise
financeira. Existe uma preocupação de
que os torcedores não tenham dinhei
ro suficiente.

Situação do Luso piorou e preciso do vitória contra o Goiás; já o São Paulo enfrento o Vasco amanhã no Rio

'técnico Ney Franco, que co

manda o time pela primeira
vez depois de confirmar sua

permanência para 2009.
Dos "candidatos ao rebai

xamento", o Santos é o mais

Martinez pode ir
para o Timão

o técnico Vanderlei Luxemburgo fa
lou abertamente sobre a possibilidade
de o Palmeiras perder o volante Martinez
para o rival Corinthians. E o treinador
garante que, caso perca o jogador no tim
da temporada. não tem motivos para fi
car chateado. "Ele está negociando. e se

o Corinthians fizer uma proposta melhor
e ele quiser ir, tem toda a liberdade,
não teria problema. Se entender que é
o melhor para ele. não vou ficar cha
teado nem com o Martinez, nem com

o Antonio Carlos (diretor-técnico) até
porque o contrato dele está chegando
ao fim", disse Luxemburgo.
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Acolhendo pessoas com
desafios pessoais

Muitas empresas têm feito programas de
acessibilidade e inclusão de pessoas com

deficiências (PCDs) e muitas têm encontra
do uma velada resistência por parte dos
colaboradores em aceitar e acolher essas

pessoas no ambiente de trabalho. Como es

tamos chegando ao final do ano, uma época
propícia à reflexão e avaliação de nossa vida
e de nossos comportamentos, quero propor
mais este tema para você pensar.

Pessoas com deficiências, na verdade têm
desafios especiais que pela própria condi
ção são obrigadas a enfrentar. Será justo os

demais seres humanos lhes impor ainda

mais um desafio - o de fazerem-se aceitas e

incluídas?
As recentes pesquisas têmmostrado que as

pessoas com desafios especiais não .querem
compaixão. Querem apenas ser respeitadas
com naturalidade, dentro dos limites que seus

desafios lhes impõem. Não se trata de sentir

pena ou superproteger. Trata-se de conviver
sem preconceítos e sem falsidade, respeitando
limites e dando oportunidades para que essas

pessoas se desenvolvam pessoal e profissio
nalmente e possam provar para a sociedade
e, mais ainda para si própria, que são compe-

.

tentes e capazes de contribuir com qualida-

INDICADORES CÂMBIO

de e participar da vida em comunidade com

menos restrições do que lhes impomos com

nossa intolerância e exclusão.
As experiências de inclusão são muíto

positivas na maioria das empresas e é preci
so que elas se ampliem. Mas é preciso lem
brar que essas pessoas são iguais a qualquer
outra - têm sentimentos, problemas, dificul
dades de relacionamento, assim como mui
tas virtudes. Como com qualquer pessoa é

preciso conviver respeitando a individuali
dade, nunca esquecendo que aquela pessoa
tem desafios especiais que só ela é capaz de
avaliar e sentir. Pense nisso!
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CRESCIMENTO

íNDJC£' VARIAÇÃO
;llqfl�A w. -6,3.6%

MOEDA
Dólar comercial (R$)
Euro (em US$)

COMPRA VENDA VARIAÇÃO
2,459' 2,461 2,41%
3,088 3,091 3,59%

Frota chegará a 3 mi
Atualmente a proporção no Estado é de
um automóvel para cada duas pessoas

Até junho de 2009 Santa Ca
tarina deverá contar com uma

frota circulante de três milhões
de veículos. A constatação é re

sultado de pesquisa realizada

pela Fenabrave/SC (Federação
Nacional de Distribuição de Ve
ículos de Santa Catarina). Segun
do os números da instituição,
atualmente circulam pelo Estado
2.902.484 unidades. A média de
crescimento mensal catarinense
vem sendo de 0,7%. Se esse ín
dice se mantiver, em sete meses

a frota total vai superar a marca
de três milhões.

Atualmente, se considerado
o último dado oficial do IBGE

que aponta uma população de
5.866.252 habitantes em Santa
Catarina, a proporção é de um
veículo para cada duas pessoas.
A maior representatividade da
frota circulante fica por conta
dos automóveis, com 1.689.029
unidades - quase 60% do to

tal - seguido de motos, com

715.343 unidades,
Em outubro, houve uma que-
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Mesmo com a queda, foram vendidos 17 .264 veícul�s no mês de outubro

da nas vendas de veículos novos
em relação ao mês de setembro.
Mesmo com a retração, o cresci
mento acumulado de 2008 de
verá ser positivo. Sérgio Ribeiro
Werner, presidente daFenabrave/
SC, diz que a contração era espe
rada. "O momento de crise gera
precaução, é natural. Mas namé
dia anual, o crescimento chega a

quase 15%", complementa.
Mesmo com a queda, foram

comercializadas em outubro
17.264 unidades. O maior volu
me foi de automóveis, com 8.657

veículos. Em relação a outubro
de 2007, o segmento ônibus teve
aumento nas vendas: 31% amais
este ano. Os caminhões represen
tam o segundo maior acréscimo,
com 28% de crescimento.

A maior queda foi registrada
pelo segmento de motos. Em re

lação a setembro, as vendas tive
ram uma contração de 31,46%
e em relação ao mesmo período
do ano passado, a queda é de
39,83%.Mesmo assim o segmen
to de motos registra crescimento
de 0,44%.

-
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OBJETO: Contratação de serviços de hospedagem para instrutores, em hotel na

categoria mínima de 03(três) estrelas, confonne especificação do Item I do Edital e
Anexo II - Minuta de Contrato. REGIMENTO: Lei Federal1 0.520/2002, de 17 de ju
lho de 2002 e Decreto Municipal n° 4.698/2002, de 03 de outubro de 2002. VALOR
ESTIMADO PARA CONTRATAÇÃO: R$ 11.875,00(onze mil, oitocentos e setenta
e cinco reais). DATA, HORA e LOCAL PARA ENTREGA dos ENVELOPES: Até
às 11 :00 horas do dia 05 de dezembro de 2008, na Coordenadoria de Protocolo
da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, sita na Rua Walter Marquardt n° 1.111,
bairro: Barra do Rio Molha. O CREDENCIAMENTO e abertura dos envelopes serão
as 11: 15 horas do mesmo dia, na sala de reuniões da Coordenadoria de Licitações
e Contratos. INFORMAÇÕES: A íntegra do Edital poderá ser obtida no endereço
acima ou via Intemet no endereço www.jaraguadosul.sc.gov.br

Jaraguá do Sul (SC), 20 de novembro de 2008.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL

EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL N° 17512008

SECRETARIADE EDUCAÇÃO E CULTURA
TIPO: menor preço por item

OBJETO: O presente Edital consiste na aquisição de mobiliários e pro
jetor multimídía, destinados as Escolas Municipais, confonne especificações des
critas no Item l-Objeto do Edital. REGIMENTO: Lei FederaI10.520/2002, 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 des ENVELOPES: Até às 09:00 horas do dia
05 de dezembro de 2008, na Coordenadoria de Protocolo da Prefeitura Municipal
de Jaraguá do Sul, sita na Rua Walter Marquardt nO 1.111, bairro: Barra do Rio
Molha. O CREDENCIAMENTO e abertura dos envelopes serão às 09:10 horas do
mesmo dia, na sala de reuniões da Coordenadoria de Licitações e Contratos. Orça
mento estimado para aquisição: R$ 31.946,48 (trinta e um mil novecentos e quarenta e
seis reais e quarenta e oito centavos). INFORMAÇÕES: A íntegra do Edital poderá ser
obtida no endereço acima ou via Intemet no endereço www.jaraguadosul.sc.gov.br.

Jaraguá do Sul (SC), 20 de novembro de 2008.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPALDE JARAGUÁ DO SUL

EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL N° 00212008

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÕMICO
FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

CELSO ORLANDO PIRMANN

Secretário de Administração

CELSO ORLANDO PIRMANN
Secretário de Administração

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Grupo Auto Elite 40 anos de credibilidade. � im.... 4732746000
Caraguá Auto Elite
Uma relação de confiança.

fi!] O CORREIO DO POVO
SABADO, 22 DE NOVEMBRO DE 2008 PUBLICIDADE---------

Na compoJ de �fO km Pu semlnOvO (a pattir de 2005). vcee tt!f'ã díretto ti RS 1.000,00 (cheque óorrnnal). Não se tn!I{a. de desconta.
e: um bóf\U!Ic da C:ul:Igúâ Aúu:. E.lite, nlkl ê transle!ivet Você poderá utilitarl'\3 negodBÇâo.
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