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Justiça decreta a

p�isão de pedófilo
Edmilson Frediano, 40 anos, que molestou
quatro meninas com idade entre dez e

_

12 anos, está no Presídio Regional.
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LEIA HOJE
Tendências para personalizar

a sua residência

(CONmlUI.

o Brasil é o terceiro país do mundo com o

maior número de línguas ameaçadas de
extinção. Os dados constam 'na novo edição

-

do Atlas Interativo de Línguas em Perigo no

Mundo, apresentado pela Unesco. Segundo
o levantamento, dos 2,5 mil línguas amea

çadas no mundo, 190, todas indígenas, cor
rem risee de desaparecer no Brasil.
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Dia de curtir 00
som do chorinho

Vinícius nasce
, no ambulância Visite o apartamento decorado

8ESTRUTURA '

9922-7480 - Plantão
www.grupoestrutura.com.br

Projeto do Sesc reúne músicos do Orelha de
Cobra que apresentam obra de Pixinguinha.
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O quinto filho de Noeli mostrou que tinha
presso em chegar ao mundo.
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CEcíLIA
KONELL

Decisõo seria
favorável
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MEDO
DE ARTE

O perigo da falência
intelectual
Págin (47) 3373-2000

, www.fameg.edu.br

veja as novilfadp dos b{o.&� no site:, -
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EDITORIAL

Duplicação já!
Ontem, comunidades localizadas às .mar

gens da BR-280 fizeram ver mais uma vez ao

Governe> que a duplicação da rodovia em tre

chos urbanos de Ouaramírim e Jaraguá do SuL
nãopode mais �erprotelada. Se -:

.

danos materiaís 'R#oVOGados por A hsto, de
acidentes quas� �ne diário� nos aleijadoS e

po��os mais cnttco artir do
mortas é parâmetroquilometro zero,

.

"

cisco do Sul,�o. cientes inqü��iôná·vel·'
para sensibílízar os quehabitam
os gabinetes de Brasília, a lista
de aleijados e mortos a cada ano
é parâmetro inquestionável para
se mensurar O pouc . Não só com essa 1e-
-gítíma l"retensã:@ re mas com outros pro::
jetos de relevo en:g� os há décadas. O tem�
po que se discute a duplicação de forma mais'
pública remonta &0 primeiro governo do tuca
no Fernando Heirrique Cardoso. A duplicação

.

já foi motivação para candidatos à Presidência

da República discursar no Clube Atlético Bae

pendi. Lula da Silva, Anthony Garotinho e José
Serra, por exemplo; Os três relataram a obra

,

como a grande prioridade de um dos mais im

portantes corredores da econo

mia catarine,rísé. LUla se elegeu.
"

. E 'se reelegeu,mas a rodovia é a
�" -%

.:mesma, de mesmo traçado, an-
tigo, obs.oleto emortal. Certeza,
mesmo, é a de que a duplicação
já está impressa nos programas
de governo dos candidatos para
as umas de 2010. Aliás, a ínjus
tiça que se cometecom oVale do

ItapoGu pode 'ser medida núrii�ros reais. Até
dia He ontem; o Jpsfi: ileiro dePlaneja-
nto 'llibutáriomostrava e. sé Jaraguá do Sul

.

"'jáhavia arrecadado em-impostos estaduais e fede
rais nesse ano R$ 45,7 inilhÕés -.O que representa
boa parte do valor da obra orçada em R$ 120mi
lhões. Será essa a recíproca quemerecemos?

r

poro se mensurar O

pouco coso. ,

CHARGE

MANIA QUE ESSE
POVO TEM DE APRESSAR

AS COISAS. A PROPÓSITO,
O CAFEZINHO QUE PEDI
ONTEM À TARDE JÁ
ESTÁ PRONTO??

PONTO DE VISTA

-

OPINIAO----------
.

.

ENQUETE
Resultado do enquete do site
www.ocorreiodopovo.com.br

VOCÊ É A FAVOR DO
ESTACIONAMENTO ROTATIVO NO
CENTRO 'DE JARAGUÁ- DO SUL?

A) Não, isso é mais
uma maneiro de cobrar
pelo o que é público.

218 votos - 59,6%
B) Sim, não existem
vogas suficientes.

99 votos - 27,2%

C) Só um estudo técnico poderá
afirmar se existe o necessidade

48 votos - 13,2%

A Pós-graduação
como um grande diferencial

I
-

MARCOS DE OLIVEIRA

VIEIRA, ECONOMISTA,
PROF. COURO. DE
PÓS-GRADUAÇÃO DA

ANHANGl.IERA/fATEJ
DE JARAGUÁ DO SUL

DO LEITOR

Confef em pr�1 das políticas
públicas de saúde -

o Confef (Conselho Federal de Educação Física),
através da promulgação da lei na 9.696/98, acompa
nha com grande interesse, a' necessidade de abran
ger as atividades do profissional de Educação Física
em estabelecer vínculos inerentes a ações de cunho

preventivo a favor da saúde pública. As Instituições
de Ensino tem se preocupado com a responsabilida
de igualitária nesse contexto, o caminho e a busca do
conhecimento de um discente, aumentando assim, o
leque de possibilidades do futuro profissional.

A Saúde Pública necessita de ações preventivas
que priorizem ao estabelecer vínculos nas áreas da

Educação, 'Saúde, Social, Esporte e Lazer. Os profis
sionais de Educação Física carecem em focar essas

ações, o envolvimento desse profissional é necessário
e útil, como um processo estratégico na formação de
uma equipe multidisciplinar.

Dar seguimento a uma rede de comunicação entre os

profissionais vinculados à saúde, estabelece parâmetros
de informações necessárias entre a comunídade, na qual,
é a base territorial em questão e a atenção básica. Portanto
estamos unidos nas áreas da Ciência da Saúde.

Através das deliberações do Confef o Conselho

Regional de Educação física (CREF) de Santa Catari
na tem priorizado o envolvimento dos profissionais
junto aos seus representantes políticos no que con

cerne, o vínculo das ações preventivas de saúde junto
ao SUS como uma necessidade atual. O Confef com

pletou 10 anos de atividade em 2008 deliberando,
organizandoe incentivando os conselhos regionais,
através dos seus profissionais-registrados, na elabora
ção, de textos, artigos normativos convenientes a sua

profissão no esclarecimento de uma conduta ética

profissional.
Portanto, o Educador Físico na busca do seu co

nhecimento e da sua ética profissional, necessita

abranger as possibilidades que as áreas da Ciência da
Saúde oferecem na perspectiva de um aprendizado

. multidisciplinar.

EDUARDO RAMSAUER, PROFESSOR NA ÁREA DA EDUCAÇÃO fíSICA E
MESTRE EM GESTÃO DE POLíTICAS PÚBLICAS (UNIVALI)

.

Os textos puru estu colunu deverão ter no múximo 2.000 caracteres e podem ser

enviudos pura o e-muil redacuo@ocorreiodopovo.com.br, ou por curtu paru a

Av. Prefeito Wuldemur Grubba, 1400 • Baependi· CEP 89256·500 • CP 19. É obrigatório
informur nome completo, profissão, 'CPF e

' telefone (' não serão publicudos).

se momento a ser a formação indis

pensável para se buscar crescimento
dentro das empresas e recolocação no

-

mercado de trabalho.
De acordo com POLI, José Luiz

(2007): "Somente com uma. gradua
ção, diploma de um curso superior,
seu salário já cresce 168%. Concluin
do uma pôs-graduação, seu salário
aproxima-se dos 4 mil reais com mais
51% de aume.nto." Este aumento ca

racteriza-se pela conquista de novos

cargos ou novos empregos.
A evolução continua ,e para estar

mos inseridos nesta constante evolu

ção torna-se indispensável uma boa

"formação" .

na conquista de um novo emprego ou

fator decisivo para a tão esperada pro
moção.

Partindo da premissa de CHIAVE

NATTO, Idalberto (2004): "Formar é
mais do que simplesmente informar,
pois representa um enriquecimento

Faz muito tempo que o "segundo da personalidade humana." Pode-se

grau" completo era suficiente para dizer que nos dias de hoje o mer-
.

garantir um bom emprego. Com a es- cado de trabalho e as organizações
truturação da economia brasileira vie- já exigem profissionais com uma

ram também as reestruturações orga-
-

"formação" diferenciada, sendo es

nizacionais e com esta, a necessidade' tes, conquistadores das disputadas
de aperfeiçoamento dos profissionais vagas do novo emprego e ascensão.
em todos os níveis. Passamos por um para cargos de lideranças, gerências
período onde ter uma faculdade no e diretorias.
currículo era um grande diferencial A Pôs-graduação passa a partir des-

191,)'1.00&
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FAIA Aí!

" Eu não

agüento mais. "
GILBERTO GIl, 66 ANOS,
anunciando que não desfilará

mais no Carnaval do Bahia em seu trio
elétrico, o Expresso 2222.

" O presidente
lul.a sobe o que
pode e o que
não pode. "

JOSÉ TOFFOU, MINISTRO DA AGU,
descartando que vá aconselhar lula

sobre riscos de uso da máquina pública
o favor de Dilma Rousseff.

" Não queremos
mais pendengas. "

VOLMIR ELÓI, PROCURADOR'
GERAL DO MUNiCípIO, sobre o

construção .do novo terminal urbano
central de Jaraguá.

MULTAS
"Meus policiais são muito bons". Tam
bém no Câmaro o comandante do 14°
BPM, Rogério Luiz Kumlehn, respondeu
assim o questionamento do vereador
Adernar Possamai (DEM) sobre suposto
indústria de multas com JMs estimu
lados o autuar em troco de comissões.
E deu números: 'só em janeiro de 2009
o PM fez 197 prisões em flagronte
em diferentes infroções e crimes. "So
mos ainda os campeÕes estaduais de
embriaguez 00 volante, mos .inibimos
este crime com 538 flagrantes realiza
dos em 2008", afirmou.

�uiz de garantias
Os juristas do comissão responsável pelo elaboração de anteprojeto do novo

Código de Processo Penal retomaram no quinto-feiro adiscussão do figuro
do juiz de garantias - aquele que participo apenas do fase de investigação,
não sendo o responsável pel(l sentença num processo penal. Os magistrados
debatem com base em minuto apresentado pelo r.elator, o procurador do
Repúblico Eugenio Pacelli. A criação do figuro do juiz de garantias visa a dar
maior isenção do juiz que proferirá a sentença. De acordo com a proposta do
relator, cada comarca jurídica deve ter um juiz responsável pela investigação
- o juiz de garantias - e outro que fará o julgamento e determinará a senten

ça a ser aplicada ao réu. Na opinião do professor titular da Universidade de
São Paulo e integrante da comissão, Antônio Magalhães Gomes Filho, essa
determinação poderá dificultar a atuação de pequenas comarcas, uma vez

que nemlodos elas possuem mais de um ju!z. � sugestão é de que nestes
casos a regislação da organização Judiciária determinará quem atuará como

juiz de garantias, que poderá ser o juiz de uma comarca próxima.

CARTAS MARCADAS
O presidente estadual do PMDB,
Eduardo Pinho Moreira, vai receber
dos presidentes de diretórios mu- .

nicipais do partido organizados nos

293 municípios catarinenses, uma

carta de prioridades. Que será tirada
de encontro, o primeiro, de lideran
ças marcado para segunda-feira,
3, em Florianópolis. Na verdade, o
documento é coisa combinada, para
dar conteúdo ao discurso de Mo
reira, pré-candidato a governador.
E que passa a se apresentar como
conhecedor profundo dos nossos

males crônicos.
)

.

OBRAS 1
Aquelas 14 obras com prioridade que,
o Estado vai executar através do De
partamento de lofra-estrutura devem
demorar no mínimo seis meses, se

tudo começar ainda em março. É o
.

que já se sabe: dinheiro liberado não
é dinheiro depositado. Ou seja, para
reconstruir essas áreas, o dinheiro
ainda não pintou em Florianópolis, de
onde chegará a Jaraguá em forma de
obras. A grano ainda está no cofre do
Ministério do Interior.

OBRAS 2
ASecretliria do ReconstruçãQ, que vai
acompanhar de perto o trabalho do
Deinfra, pretende priorizar dois pon
tos críticos do Estrado Geral do Rio
Molho. Só paro lembrar, o dinheiro
será usado exclusivamente no recu

peração do patrimônio público da
nificado pelas chuvas de novembro.
Ou seja, não entram aí propriedades
particulares. Nesse coso, exceção de
moradias o construir, cada um se

viro como puder.
.....

�
...•••......."' ..

&7
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'Vem de Florianópolis' q inform�çao d.e que a coligação'C'Jaraguá
Nossa Gente", que apoiou a reelêiçgo.�o ex_..prefeito Moacir Bertol
di. (PMDB), teria perdido o primeiro embate no TribonaLRegioual '

.

EleitoraJ,mq ação movido contra o prefeito Cecília l<on.em (DEM)
.

por falsidade ideológico. O juiz relator lá teria dado parecer favo-
tá.Vel à prefeito. A sentença deve sair em a\� 60 dias.

.

)

.

,·'OSITIVO
Câmara de j(fraguá retomo o caminho em direção 00 povo. A:'i<J
primeiro sessã-o itinerónte do ano esté.marcada. poro dia 17 de�

.

março, no.salão do Sociedade.Arilizade, n�,mesmobairro. A pe
. dido do presidente do Legislativo, Jean Leutprecht (POdo B). Será
solene, poro marcar.os 55 anos de.fundação daquele clube, O que
se espero é que o hábito faço o monge e outros se sucedam, nõo só
de caráter festivo.

TOM MAIOR
Trecho de noto distrib.uída pelo assess()ria de imprenso do Câmara
de Jaraguá sobre o Camaval: "O presidente'.da fundaçõo Cultural,
Jorge Souza, convocou a todos para que já em atiril acontéça uma.

�primeifa reunião e garanUu um repasse bem ntelhor poro os blo
cos. Irritado, e em um momento ameaçon�o "partir pro porrada",
Jorge respondeu às criticas à organização do Cornaval dizendo que
elos aconteceram em função dá rígido disciplin'a que ele pretende
i,mpor aos desfiles."

SEGURANÇA
Em 1996, Jaraguá do Sul tipha três delegados, quatro escrivães e

14 policiais investigadores. Em 2008, o número baixou p.ara dois
delegados, um escrivão e quatro plantonista.s. Hoje, o perspectivo
é um pouco melhor, com as confirmações de trêsd�leg.Qdos, quatro
escrivães e nove policiais e o promessa do governo 'do Estado de,
que venhc.m mais policiais poro cá, O r�lato é. do. policial Adilson
Macário, feito.,na Çâmara de,Ver�adores.

politica@ocorreiodopovo.com.br
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CRIME

/

Testemunhas
são ouvidasPedófilo vai para o Presídio

Justiça decretou a prisão de Edmilson Frediano, 40 anos
JARAGUÁ DO SUL

o auxiliar de serviços gerais
. Edmilson Frediano, 40 anos,

que confessou ter molestado
quatro meninas com idade en

tre dez e 12 anos, teve a prisão
preventiva decretada pela juíza
Eliane Alfredo Cardoso Luiz. O

pedófilo foi encaminhado ao

Presídio Regional de Jaraguá do
Sul na noite de ontem.

O caso começou a ser in

vestigado há cerca de 20 dias.
Edmilson estava· respondendo
por atentado violento ao pudor
em liberdade porque não houve
flagrante. Na sexta-feira passa
da, 20, o delegado Uriel Ribeiro
pediu a prisão preventiva do
acusado, Edmilson foi detido
no final da tarde de ontem, no
momento em que chegava em

casa, no Bairro Vila Lenzi. "Ou
vimos as vítimas e os familiares
e concluímos que ele é uma

ameaça", afirmou Ribeiro.
De acordo com o delegado,

o pedido de prisão preventiva
. também visa garantir a ·segu
rança do acusado, para evitar

vingança por parte dos parentes
das vítimas.

O inquérito foi concluído na

semana passada e cerca d.e dez
pessoas foram ouvidas. A to
mada de depoimento envolveu
as quatro meninas que foram
abusadas e parentes delas. Uma
garota de 13 anos também foi
ouvida pelo delegado, mas ela

negou ter sido vítima dos abu
$OS. A polícia suspeitava que
ela também tivesse sido moles
tada pelo pedófilo.

O. acusado atraía as meninas
com doces e brinquedos e con

fessou que costumava acariciar
os órgãos genitais delas. Todas
eram amigas da filha dele, de dez
anos. As crianças foram submeti
das a exames de corpo de delito,
que descartou a relação sexual.

Se éondenado, o pedófilo
poderá cumprir .pena de seis a

dez anos de prisão. "Cada um

tem que pagar pelo que fez.
Eu tentei me retratar, procurei
as famílias das meninas para
me desculpar, mas j'á era tarde
demais. Estou muito arrependi
do", disse o Edmilson à reporta
gem dê O Correio dei Povo.

DAIANE ZANGHELlNI

POLícIAlGERAL-----�---

" .

Edmilson confessou ter molestado quatro meninos entre dez e 12 anos

Noeli e o filho Vinícius devem ser liberados"do hospital ainda hoje·

Doação para desabrig"ados
o empresário e navegador Vilfredo Schürmann, presidentede Instituto Kat Schür

mann, de Bombinhas, doou �OO metros cúbicos de madeira para a Prefeitura. O obje
tivo é auxiliar as ·famílias que perderani casos e móveis na enchente de novembro
do ano passado. A entrega simbólica do material aconteceu no prédio' do Cejas
(Centro Empresarial de Jarag�á do Sul), na tarde de ontem. As dez cnrretascem
madeira de reflorestamento devem chegar ii Jaraguá do Sul até a próxima sexta
feira, 6. A madeira será encaminhada para carpintarias, para que sejam confec
cionados móveis, forros, portas e janelas para as famílias ati�gidas.

Mãe dó à luz dentro de uma
ambulância, em Massaranduba
MASSARANDUBA

o quinto filho da-dona-de
casa. Noeli [ímenez, 28 anos,
teve pressa de chegar ao mun

do. Além de nascer 20 dias an

tes do tempo, o pequeno Viní
cius não esperou para chegar à
maternidade. O parto aconte
ceu às 6h de quinta-feira, den
tro da ambulância da Secretaria
de Saúde de Massaranduba.

Noeli conta que, por volta
das 41130 acordou 'com dores.
Ela e O marido, TeovilsonMar
tins, 22 anos, ligaram para os

Bombeiros Voluntários,. que
levaram a mulher ao Pron

to-Atendimento do Hospital
de Massaranduba: O médico
Marcelo Bini orientou a trans

ferência de ambulância para
o Hospital Jaraguá, porque a

maternidade de Massarandu
ba ainda não está pronta.

Quando estavam a· cami
nho, o médico pediu para

o bombeiro que conduzia. a
ambulância parar o veículo.
A bolsa de Noeli havia rompi-
"do e ela iria dar à luz naquele
momento. O nascimento acon

teceu perto das sh, no estacio
namento de uma oficina, às

margens da SC-413; em Guara
mirim. "Foi o parto mais rápido
dos cinco filhos, demorou só'
uns 20 minutos", contou a feliz
mamãe. Por volta das 6h30, a

.

dona-de-casa deu entrada com

o menino no hospital.
Vinícius Jimenez Martins

nasceu cheio de saúde, com

2,980 quilos e 49 centímetros.

"Fiquei nervosa quando senti
as contrações, pois era para
ele nascer só daqui a 20 dias",
disse Noeli. A família mora

no Bairro 2° Braço, interior
de Massaranduba. Mãe e filho

passam bem. A previsão é de

que eles sejam liberados do

hospital ainda hoje.

JARAGUÁ DO SUL

A juíza da Vara Criminal de
Jaraguá do Sul, Patrícia Nolli,
ouviu na quinta-feira as teste
munhas de acusação da Opera
ção Game Over, no Fórum. Nos
próximos dias, Patrícia deve
ouvir as 93 testemunhas de de
fesa arroladas pelos advogados.
Entre as pessoas já ouvidas es

tavam um policial civil e dois
militares. Um dos advogados
de defesa 'da ex-delegada regio
nal JuremaWulf, Hélio Rubens
Brasil, disse que as audiências
transcorreram de forma "trall
qüila". "Nenhuma das cinco
testemunhas de acusação fala
ram nada em desfavor dela",
afirmou.

Ontem, a defesa pediu a re

vogação da prisão preve:ritiva
de [urema, para que ela respon
dao processo em liberdade. O
depoimento dos, 21 acusados
acontece no dia 5 de março.

Que,da de

para-pente
JARAGUÁ DO SUL

[3 O projetista da Sol Paragli
�" ders, André Rotte, 42 anos, so
:;

freu um acidente quando testa-
va um para-pente na tarde de
ontem,'no Morro da Boa Vista.
Ele experimentava a velocidade
de um para-pente de competi

. ção quando o mecanismo teve
um problema e o equipamento
perdeu a estabilidade.

Rotle caiu sobre uma árvore
na lateral do Morro do Meio e

ficou pendurado a cinco me

tros de altura. Ele conseguiu
sair. sozinho da árvore, mas

foi resgatado da mata fechada

pelos Bombeiros Voluntários.
O instrutor de vôo, Edson Ro

cha, que acompanhava_
Rotte,

disse que' o teste começou por
volta das 13h30 e as condições
climáticas estavam ideais' para
o vôo. Corno houve falha no

mecanismo, o para-pente será

reprojetado. Apesar do susto, o

projetista não se feriu.

EXTRAVIO DE
DOCUMENTO
Carteira Funcional

I

de policial rodoviário
federal. M�trícula

0166865. Pertencente a

Zenildo Jarosczervski.
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UM APELO POR MAIS SEGURANÇA
Poucos adeptos reivindicammelhorias, 'mas organização deve rever cronograma

, .'

Guaramirim é a segunda ci
dademais violenta do Brasil em
risco de morte no trânsito, mitre
os municípios que têm de 20
mil a 100 mil habitantes. A evi
dência nacional não é motivo
de orgulho, mas foi divulgada
pelo Ministério da Saúde, em

novembro de 2008, como alerta
sobre a situação alarmante das
estradas catarinenses, Estado.
que lidera o ranking mórbido.

Apesar do índice vergo
nhoso, poucos adeptos parti
ciparam ontem da Caminhada

pela Vida, manifestação que o

Clic (Conselho de Líderes Co
munitários de Guaramirim), a

Ujam (União [araguaense das

Associações de Moradores) e

as Associações de Moradores
de Guaramirim organizam em
prol da duplicação da BR-280
e a construção de obras de se

gurança em todo o contorno
. viário. Cerca de 10% dos espe

.

rados (a expectativa era de 500

pessoas) percorreram o percur
so da Polícia Rodoviária Federal
à Ponte do Portal reivindicando

mais atenção para a causa.

Segundo ,levantamento
dos Bombeiros Voluntários de
Guaramirim, foram registrados
1088 acidentes de trânsito no

município, sendo 46% deles na
BR-280, dados referentes de ja
neiro de 2007 até ontem. "É na

rua que a gente manifesta, não
adianta reclamar trancado no ar
condicionado", repreende o ve

reador e urn dos organizadores
.

do encontro, Caubi dos .Santos
Pinheiro.

Sobre a baixa adesão" Char
les Longhí, presidente do Clic,
argumenta' que a Caminhada
aconteceria mesmo que hou
vesse urna pessoa, mas que a

escolha do horário, ao -meio

dia; foi infeliz. "O processo de

mudança passa pela juventude
.

e quando ela vai para rua é por
que há realmente a necessidade
de mudar", aconselha Longhi.

Ao longo de-l0 anos, a co

ordenadora de Ação Social de
Guaramirim, Salete Montibel
ler Fogulari, 39 anos, perdeu
cinco parentes no trecho da
BR-280. Ela afirma que a-inse

gurança é diária. "Todo dia uso
a BR-280 e estou participando
da manifestação. para que as

autoridades nos escutem e

melhorem nossa situação".
'Ao contrário de Salete, o

aposentado Daniel Graudin,
74 anos, nunca perdeu urn pa
rente, mas conta que a preo
cupação é pelos seus bisnetos.
"Lembro quando passava cinco
carros a cada: 10 minutos. Como
será daqui a 18 anos?", questiona
Graudin. Na semana que vem, os

.

organizadores do evento preten
dem fazer o levantamento e orga
nizar o calendárío de protesto.

LUCIANA DE AGUIAR

Salete fogulari perdeu cinco parentes em dez anos: "Todo dia uso o BR,280"

• JUUlO DE 2008 - As manifestações se tornam
mais intensos e o Dnit (Departamento Nacional de
Infra-Estruturo de Tronsportes) formalizo o cronogro
mo do duplicação: em setembro, conclusão do estu
d.o de impactos ambientais; outubro, lançamento do
edital de licitação; janeiro de 2009, início dos obras;
segundo semestre de 1009, término dos obros.

.

.

• 1995 - Os primeiros sussurros reivindicando o

duplicação da BR-280 foram emitidos por represen
tantes locais, ao se perceber que o prosperidade do
Vale do Itopocu é incompatível com a capacidade, já
limitado, do rodovia.

• JULHO DE 2004 - Duronte plenário do Acijs, di
retores do consórcio Igootemi/Sotepo, responsável
'pela execução do projeto de duplicação, gorantirom
o entrega do projeto até o final de 2005. Informal
mente, o anúncio poro o início dos obras era paro o

ano seguinte. fil

� • NOVEMBRO DE 2008 - O superintendente João
� José e o supervisor do Dnit/Joinville, Antônio Besso,
� apresentam no Acijs novo previsão poro o início dos

• SETEMBRO DE 2008 - Durante reunião do Acijs obras: meados de 2009. Relatório Ambiental ficou paro
(Associação Empresarial de Joroguá do Sul), o supe- dezel1)bro e licitação paro março de 2009. O motivo do
rintendente do Dnit/SC, João José dos Santos, e o se- otroso foi justificado pelo complexidade de formular o
nodoro Ideli Solvoti cônfirmom os p�o�os anteriores. relatório e os possíveis desapropriações.

• MAIODE1006 - Empresários do região decidiram,
em audiência público realizado no Fomeg (facul
dade Metropolitana de Guoromirim), que o rodovia
deveria permanecer sob domínio do União, e não
estodualizodo, como pretendia o Governo do Estado.

• JANEIRO DE 2007 -Inclusão do duplicação do BR·
2�0 no PAC (Progromo de Aceleroção do Crescimen-

.

to), dando novo fôlego e espemnça à comunidade
do Vale do Itopocu. Segundo cronograma do Dnit,
o licitação deveria ocorrer até maio, com início dos
obros ém outubro.

'

• OUTUBRO DE 2008 - No doto em que dev.eriom
iniciar os licitações, o Dnit assume estar sem previ
são poro lançar o edital. O prazo foi prorrogado poro
final de 2008. O Relatório de Impacto Ambiental não
foi conduído.

• JANEIRO DE 2009 - Cronogromo atualizado nova

mente. O Dnit indica que a avaliação final deve ser

concluído em marçO, o edital será lançado 'em abril
e os obras iniciam em setembro, dota que ont�rior
mente marcaria o término do duplicação.

Mobilização não
antecipa prazos

-O supervisor do Dnit/Ioínvílle,
Antônio Bessa, avalia que a mani

festação pública não antecipará os

prazos anunciados pelo Departa
mento. "Está todo mundo traba
lhando, queremos concluir a du

plicação da BR-280 o mais rápido
possível". Entretanto, Bessa acha
válido o puxão de orelha nas auto
ridades políticas. Ele explica que há
a possibilidade do município fazer

. convênio com o Dnit para execução
de pequenas obras, como passarela
e túnel, para tomar o processo mais
rápido. "O município tem mais agi
lidade na contratação. do projeto do
que o Dnit", ressalta. O processo da

duplicação esbarra, segundo Bessa,
na burocracia e na complexidade
de efetuar o Relatório de Impacto
Ambiental. '1\ questão ambiental
é muito delicada", afirma. O Dnit
confirinou o cronograma da dupli
�ação anunciado em janeiro.
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POR MAIS POLICIAMENTO NAS RUAS
Para comandante, câmeras ajudam a inibircrimes, mas necessidade é de efetivo

o Correio do Povo: Qual a
previsão para o funcionamento
efetivo do sistema de monitora
mento?" Qual a sua perspectiva
sobre a redução do úndice de
ocorrências?

RogérioKumlehn: [átemos os
pontos definidos, mas cada pon- ,

to vai passar por análise técnica.
A gente prevê que até o final de
março estaremos operando em

caráter experimental. A intenção
é de que no final de abril a gente
inaugure o equipamento. Acre
dito que em um primeiro mo

mento vai haver um aumento de
ocorrências porque as câmeras
vão começar a flagrar delitos que
antes nós nem ficávamos saben
do. O sistema de monitoramento
vai nos dar amplitude de policia
mento. Nós acreditamos que' o
tráfico de drogas será Uma ocor

rência bastante flagrada, além
dos pequenos furtos e até roubos
em regiões bancárias. Quando as

pessoas estiverem acostumadas
com as câmeras, aí vai haver 1'8-

,

dução nesse tipo de ocorrência.
Mas se falando em Jaraguá do
Sul, acredito que o que mais vai
inibir é o tráfico.

OCP: Alguns moradores
e comerciantes reclamam da
prostituição e venda de droga
em alguns pontos do Centro,
principalmente na Rua Epitácio
Pessoa. A corporação tem mais

algum projeto previsto para mi
nimizar o problema?

RK: Nós acreditamos que o

monitoramento vai inibir a ação
das prostitutas na Epitácio Pes
soa porque, as câmeras vão fla
grar a placa do veículo que parar
para utilizar o serviço. Na, ver
dade, a prostituição deve tomar
outro espaço que não seja mais a

Epitácio Pessoa porque só naEpi
tácio 'serão instaladas quatro câ
meras demonitoramento. Com o

da operação veraneio, toda a

tropa está de volta e nós vamos

pontuar situações existentes em

Jaraguá e montar operações es

pecíficas para cada situação. E
essa questão da prostituição está
no rol de uma série de ações que
pretendemos fazer no ano,

OCP: Algumas pessoas afir
mam que alguns pontos da re

gião central são mal ilumina
dos. A melhoria da iluminação
de determinados locais poderia
coibir o Crime?

RK: iluminação pública pode
reduzir os crimes, mas não é res

ponsabilidade da Polícia. Isso é
uma questão, de poder público
municipal.O que nós sugerimos
é que a iluminação seja amelhor

possível. Uma iluminação roê
lhor, inibe a ação domarginal em
todos os aspectos.

OCP: ,Quais as' ocorrências
mais freqüentes em Jaraguá?

RK: As nossas ocorrências
'estão divididas assim: 32% são
atendimentos diversos. Outros
20% são crimes e contraven
ções (tráfico, roubo, furto, vias
de fato). E o terceiro índice" são
os acidentes de trânsito: 16%.
O que para nós' é altíssimo. De

pois vem a questão dos auxílios,
que são 15%. A PM dá cobertura
a Polícia Civil, ao presídio, aos
,oficiais de Justiça, aos fiscais da
Fazenda, etc. Por isso eucombato
a guarda municipal, porque se

ria mais uma entidade que a PM
teria que dar auxílio. E 11% das
nossas ações são operações que
ª .gente monta, blitz de trânsito,
por exemplo. Por último, 6% dos

atendimentos são ocorrências de
trânsito, mas que não foram ací
dentes. Então se você juntar os

16% dos acidentes, com os 6%
de ocorrências de trânsito, isso

significa que 22% dos nossos

atendimentos são voltados pára
o trânsito.

OCP: O efetivo policial é sufi
ciente para atender essa deman- .

da?
RK:O crescimentopopulacio

nal em [araguá é uma constante.
O número de atendimentos tam
bém está crescendo. A criminali
dade continua crescendo. O que
nos' preocupa é que o efetivo da
PM não cresce há 10 anos. Em
2002 nós tínhamos 189 policiais.
Em 2008, seis anos depois, temos
179. Perdemos 10 policiais em
seis anos. Mas em 2002 eram 4,2
mil ocorrências de crimes e con

travenções por ano. Em 2008, fo- ,

ram 4,6 mil. Nós precisamos de
mais efetivo para aumentar os

nossos índices de atendimento.

- OCP: Como está o andamen
to das obras do quartel de Gua-

•. ?rammm.

RK: A obra já começou há
duas semanas. A fundação,do
prédio está pronta. A ordem de

serviço já foi assinada pela Secre-
.

taria de Segurança Pública. O in
vestimento é na ordem deR$ 330
mil. Serão 360 m- com a possibi
lidade de construir um segundo
pavimento mais para frente.

, OCP: [araguá do Sul é cam

peã quando se fala em autua

ções por embriaguez ao volante.
O senhor acredita que, passado
o impacto inicial, da polêmica
Lei Seca, os motoristas estão
dando pouca importância à res-

'trlção?
RK: Só em [araguá do Sul"

foram 583 ocorrências envol-'
vendo embriaguez ao volante
em 2008. Nós estamos traba
lhando bastante, por isso, esse
resultado alarmante. Quanto
mais operações eu fizer, mais
números vão aparecer. As pes
soas sempre dizem: 'Aumentou
muito a criminalídade". Mas
isso pode ser reflexo da fiscali
zação. As pessoas têm memória
curta. Num primeiro momento

surge a polêmica e depois eles
correm o risco. As pessoas não
estão muito. preocupadas com

os valores das multas e com as

punições da Lei Seca. Quantas
pessoas efetivamente perderam
sua carteira de habilitação por
dirigirem.' embriagadas? Ou fi
caram com elas detidas por um
ano? O que a PM faz é reter a

carteira na hora que ele é pego.
Nós conduzimos para a delega
cia. Aí.depois disso, não cabe
mais, a nós.

OCP: E em relação a lei que
proíbe o consumo de bebidas al
coólicas em ruas e logradouros
públicos? A PM já começou a

fiscalizar?

.

RK: A lei foi aprovada, mas
não tem regulamentação da Câ
mara de Vereadores. A lei prevê
que se você constatar uma pes
soa consumindo bebida alcoó
lica em via publica, em praças,
você orienta ela que tem que
parar. Se ela não acatar a ordem
ela pode ser detida pelo fato da
desobediência. Depois vai ser

conduzido à delegacia. Mas o

poder público tem que acom

panhar a PM. Eles deveriam
ser osfiscalizadores, por ser lei
municipal.

OCP: Existe previsão para a
Vinda de mais policiais milita
res neste ano?

RK: Existe o pedido" do co

mando geral da PM, mas ao mes
mo tempo agente sabe a condição
do' Estado e nós vemos isso com

um pouco de dificuldade. O que.
nós temos na Secretaria hoje é
um pedido para aumento do efe
tivo e nós temos também lá uma
licitação que depende do comitê
gestor aprovar, que éa questão da
contratação do policial temporá
rio. Seria a contratação de um

PM com atribuições restritas.que
não vai atuar no policiamento de
rua, mas ele pode atuar como te
lefonista, coordenador, funções
mais administrativas. Aí os que
estão nessas funções iriam para
as ruas e assim "desafogaria" um
pouco. Para Jaraguá a previsão
é de que abririam 26 vagas para
temporários.
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Grupos de Stammtisch inwdem• I

o 'muniápio durante este sábado
POMERODE

Cerca de duas mil pesso
as têm "Como destino a Praça
Jorge Lacerda, no Centro de
Pomerode, neste sábado. É
que hoje acontece a oitava

edição do Encontro de Gru-
.

pos de Stammtisch. Ao todo,
60 confrarias devem partici
par do evento. Entre elas es

tão representantes de diver
sos municípios do Norte do
Estado, incluindo Jaraguá do
Sul e Guaramirim.

Para quem for até a cidade,
o dia começa oficialmente às

9h, quando as barracas dão
o pontapé inicial da -festa.

Depois de oito horas de co-

memorações., todas devem se'

despedir do evento. Durante
o período, a organização vai
manter pontos de comercia
lização de uma cerveja arte

sanal com fábrica' instalada
em Pomerode. Outro chama
riz são as bandas típicas que
prometem animar o público.
A praça estará equipada tam
bém com banheiros químicos
e policiais de plantão.
'Esta é a terceira vez que o

.

encontro acontece após a pro
gramação da Festa Pomerana,
em janeiro. Desde 2006, ele
passou para o mês seguinte
cõm o intuito de integrar o

roteiro estadual.

JARAGUÁ DO SUL

o. mês começa movimen
tado para a companhia [ara
guaense de teatro Alma Livre.
Na próxima segunda-feira, o

grupo estará em Canoínhas,
Na cidade, as atrizes Mery
Petty e Nicoli Pereira apre
sentam a' peça "Tem xente

uma féis" ao lado do músico
Eduardo Alves.

O. espetáculo baseado em

manipulação de bonecos con

ta a história deGreteI e Seppel,
dois fantoches que há 35 anos

dormem dentro de um baú.
Um dia, acordam e ouvem vo

zes dentro do teatro habitado
por eles durante tanto tempo..
É a partir disso que a saga 90S
amigos literalmente começa.

o

�

i Companhia de teatro viaja pelo
Oeste do Estado com espetáculo

Conforme . Araújo, além

preencher o repertório intei
ro com canções do compo- .

sitor, Pixinguinha ainda vai

aparecer em imagens e textos

projetados no palco. O. set list
.

inclui músicas como "Cari

nhoso", expressiva gravações
do carioca, mas também pas
seia por outras não tão conhe
cidas pelo grande público.
"Ele sintetizou o chorínho e

deixou um patrimônio cultu
ral muito grande", resume o

. percussionista.
.

Admiradores do compositor, KELLY ERDMANN

= •

Show do grupo Orelha de Cobra integra o projeto Enter, do Sesc. Programação é grafuita

DIA DE CHORO

Orelha de Cobra toca
Pixinguinha no Sesc
Grupo sobe ao palco às 20h, hoje e amanhã
JARAGUÁ DO SUL

Um ritmo brasileiro e, de
costume, pautado em sons

agitados e 'com uma alegria
contagíante. Assim é o Cho
ro, música carinhosamente
chamada apenas de chorinho,
diminutivo que em nada in
fluencia a importância do gê
nero para a cultura brasileira.

Nascido no Rio de Janeiro,
por volta de 1870, ele se espa
lhou por todos os cantos do

país e ganhou, inclusive, ter
ritórios estrangeiros. Um dos

principais ícones dessa inves
tida musical foi Alfredo da
Rocha Vianna Jr., o Pixinguí
nha. E, é ele quem será home

nageado neste final de semana

pelo grupo Grelha de Cobra.
O. quarteto formado por Flá
via Araújo (percussão), Jorge
Pires (flauta), Raphael Galcer
(violão) e Tiago Portella' (ca-

.

vaquinho) SEl apresenta hoje e

amanhã, às 20,h, no teatro do
Sesc (Serviço Social do Co

mércio). A entrada é franca.

; .. d�.�
vill�,
segund
tom pr.o
"Preciso muito m ndrogem e improviso poro tõcor o chorinho. Uma dos
regras é nõo seguir necessariamente os partituras", explico.

os-instrumentistas do Grelha de
Cobra tentam dar vida ao gêne
ro em Santa Catarina. Além. do
show 'Alfredo da Rocha Vianna
Jr... Pizindim... O. São Pixin

guinha!", outra meta é gravar
o próprio CD. Para completar,
o grupo também busca orça
mento para criar uma escola de
choro na região. Por enquanto,
eles só não sabem se ela estará
fixada em Jaraguá do Sul ou
Joinville. Tudo vai depender de

. patrocínio:

O. objetivo é voltar aos palcos,
mas uma bruxa pretende fazer
de tudo para impedi-los.

TURNÊ
.Depois de passar por Ca

noinhas, o grupo segue tam

bém para Caçador, no dia 3.
A turnê estadual ainda inclui
apresentações em Xanxerê,
São Miguel do Oeste, Cha

pecó e Concórdia. O. Alma
Livre é movido pela vonta
de de resgatar montagens de
animação consagradas em

Jaraguá do Sul na segunda'
metade do século passado
por Margareth Schlünzen.
Imigrante alemã, ela imorta
lizou a técnica do teatro de
bonecos no município.

Montagem resgata o teatro de �onecos da imigrante Margareth Schlünzen
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JARAGUÁ DO SUL
O projeto "Biogás: uma fonte

alternativa de energia", da Esco
la Estadual Holanda Marcelino
Gonçalves (Homago), está pr�s
tes a sair do papel. Os objetivos
de diminuir o gás metano na at
mosfera, reutilizar o lixo e produ
zir combustível de cozinha agora
dependem do apoio financeiro
dos órgãos públicos e da inicia
tiva privada. A segunda parte do
trabalho consiste em programar
o biodigestor com tecnologia

- adequada para usar o gás na pre
paração das refeições dos alunos
da própria unidade de ensino.

O trabalho contou com uma

equipe ousada e dedicada de
alunas. (Alessandra de Souza
Machado, Malu Girardi, Thaise
Wolan e Larissa Newmann) e

professores (Ivonete Machado,
Pedro Rarigheti, Leopoldo Diehl
e Adair Keske). Como resultado,
a escola conquistou o Prêmio

Professores do Brasil- 3a Edição
e também o 10 lugar na Za Feira
Regional de Ciência e Tecnolo
gia, na categoria Ensino Médio.

Conforme a coordenadora
-

geral do projeto, Ivonete Hele
na Machado, na aplicação do
trabalho nada se perde, tudo se

aproveita, e até os resíduos vão
ser usados como fertilizantes na
horta da escola. A cozinha será
adaptada para colocar em práti
ca o biodigestor. O investimento
inicial está orçado em R$ 5_o mil.

A terceira parte do projeto
será gerar energia para as salas
de aula. "Por isso a importân
cia do apoio das universidades
em estudo, material orgânico e

tecnologia. Pensamos em utili
zar o esgoto da cidade, mas isso
depende uma negociação com a

Prefeitura", completa o professor
Pedro AmâncíoRanghettí.
DAIANA CONSTANTINO
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Com exclusividade 00 jornal O Corteio do Povo, o professora
apresentou o seguinte slogan e o cartõo de visito do projeto,

que foram criados pelas próprias alunas
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A equipe do colégio Ho
mago firmou parceria com a

UFSC (Universidade Federal
de Santa Catarina) para man
ter a parte técnica do projeto.
Em troca, a universidade vai
solicitar que o trabalho seja ex
posto em feiras e outros even
tos. E o Grupo Uniasselvi Fa
meg (Faculdade Metropolitana
de Guaramirim) vai auxiliar
na parte pedagógica. Agora,
basta o apoio financeiro dos
órgãos públicos e da iniciativa
privada para que os professo
res e alunos .possam cumprir
o maior objetivo, que é cons
truir um mundo melhor.

��
·cB�

Para envolver a comuni
dade e aumentar a conscien
tização sobre a necessidade
de se cuidar do planeta, as

alunas vão criar uma campa
nha. A idéia é fazer com que
aspessoas participem dopro
jeto, através da separação do
lixo orgânico nas próprias
casas e depois fazer com

que elas levem os resíduos
até a escola. Uma reunião
também deve acontecer
com QS pais dos estudantes
para expor o projeto e pedir
a colaboração de todos ..

CORREIOESCOLAR--------
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Colégio recebeu Voto de Aplauso, troféu ,e certificado no Prêmio Professores do Brasil

As alunas Alessandra de Souza Machado, Malu Girardi, Thaise Wolan e
Larissa Newmann e os professores Ivonete Machado, Pedro Rangheti,Leopoldo Diehl e Adair Keskeforam sõo os pesquisadores e produtores.do projeto "Biogás: uma fonte alternativo de energia".

O QUE É QUE ANDA COM O PÉ NA CABEÇA?
jOQIOld o :Olsods8B

Nós crescemos porque
você confia!

Colégio Evangélico Jaraguá
Lições para Ioda a vida.
Fone: 3055 3022

www.colegiojaragua.com.br.
Fone: (47) 3371-0202

'

www.jangada.com.br
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RUA ANGELO SCHIOCHET, 89
TEL.: 3275·3462/3275-0549
E-MAlL.eac.haveg@terra.com.br

Personaliza a

residência e é
tendência nas

construções
Páginas 8 e 9

! ..

.Adesivos: .

Visual diferenciado
ao ambiente com

toque de arte

Home theater:
saiba como

preparar o seu

cinema particular

\-ta '\0 ano. contrulndo SonboS

L '

.e ProJe!'QS Ui-'�J.IJ-�tt:!::-"<: '.:;' c:
COl'r:I{51dt1}� �·�,{��1'..(l�:'�·,�.

EXet::u�,at�f t::;'_f.4>..>:t:;I'�p��f.�!:,t;.IJ, �1:.
� e On;,""(�\C:f,I'Ii__[J. �"1'.' t.p·. 'Aot.

Eng" Elusa Helena Stefanes
Engenheira Civil- CREA 049410-3

j ;

i R. Luzia Trentiní Floria"í,n Rau - Jguá do Sui
'

Página 12 Página 3

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



f
I
I

J

t

1

1
f
1
"(
j
í

1 .,

•

I
.. �

.,OC818(
Locadora de equipamentos

para construção civil

Locação de máquinas e equipamentos
para sua construção

(47) 3376-3684/9975-0200

A difícil tarefa
da escolha-

Segurança Eletrônica

- Câmera (C.F.T.V) Digital
- Controles de Acesso

- Portão Eletrônico

'.

Fone; (47)3311-0791
C()mérci
Industriais

Você já deve ter ouvido que "a vida é
feita de escolhas". E, sem dúvida, esta frase
se aplica perfeitamente quando o assunto

é construção civil. Quem está construindo
ou reformando sabe que cada detalhe da
casa é importante, e todas as decisões po
dém influenciar de forma positiva ou nega
tiva no dia-a-dia.

O Construir & Reformar deste mês" traz
uma reportagem sobre a nova norma para
isolamento acústico nos apartamentos. O
objetivo é reduzir a discórdia entre vizinhos
causada por roidos, que tanto incomod�
aqueles moram em prédios. O Sinduscorí

(Sindicato das Indústrias da Construção
Civil) de Jaraguá do Sul busca divulgar às
construtoras as informações sobre a nova

norma, que entra em vigor em maio deste
ano. Para o presidente da entidade; Paulo
Obenaus, as adequações yão garantir mais
conforto. Porém, ele ressalta que as regras.
de "boa convivência" tanibém não devem
ser deixadas de lado.

Na hora de investir na construção ou

reforma da casa, nãe esqueça de considerar
a dinâmica e a decoração do ainbiente. Se
a sua idéia for instalar ou home theater ou

comprar móveis, tapetes-pias e cubas ou

caixas d' água, basta folhear aS>próximas
. páginas para você não errar na hora da es

colha. Confira também as reportagens sobre
gesso e adesivos de .paréde, que personali
zam a residência e garantem um toque de
levezã e modernidade às construções.

Num mundo cheio de opções, escolher
nem sempre é fácil, mas a nossa equipe está
à disposição para lhe ajudar nessa tarefa.
Mande um e-mail com sua sugestão, crítica,
elogio ou idéia Dessa forma estaremos mais
próximos do nosso objetivo, que é facilitar a
vida de quem está construindo, reformando
ou pensando em iniciar uma obra.

Boa leitura!
"

Jornalista Responsável: Daiane ZangheUni
. ProgralllllÇâ"ô VIsual: Mároio Schalinski

Comercialização: O Correio do POVO' 2106.1919

Encarteme".al cio jornal O Conelo do Povo:

-Alarme
-Interfone

- Cerca Elétrica

Fone: (47) 3273-7226
Rua José Narloch, 1456 - Bairro São Luiz - Jaraguá do Sul - se

E-mail: multicom.jgs@brturbo.com.br

.,DICAS ÚTEIS PARA A CASA
Não dificulte as coisas na hora de renovar sua residência.

Veja como dicas simples e criativas podem ajudá-lo quando for reformar ou decorar

CONSERTAR MÓVEL COM
um serviço técnico para consertar algum eletrodo- FERRO DE PASSAR
méstico, compre sempre produtos com garantia e ser- Se por acidente um dos seus móveis de madeira

viço técnico oficial ou autorizado no seu país; exija levou uma pancada que criôu um sulco, você pode
a nota fiscal, já que é o único documento que pode consertá-lo com um método bem simples, usando
comprovar a compra. Ela será exigida pelo serviço um ferro de passar roupa. Molhe um tecido de al
técnico autorizado. Se o serviço técnico oficial con- godão com água e dobre-o três ou quatro vezes; co

tratar o serviço de outras empresas, não vá direta- loque o tecido em cima do sulco; passe o ferro so

mente à empresa terceirizada. É recomendável fazer bre o tecido úmido até o vapor dilatar a madeira.
o pedido de conserto e reclamações diretamente no Repita a operação quantas vezes que for necessário
atendimento oficial da marca. Se o técnico for à sua até o sulco fechar completamente. Encere a madeira
casa, o melhor é que ele faça o.conserto lá mesmo. para uniformizar a cor e a textUra. Importante: Nun
Observe atentamente o que elefaz (se tira peças, se ca passe o ferro quente diretamente sobre a madeira,
"USa soldador, se coloca óleo, etc;):' porque isso a queimaria e seria quase impossível eli-

I � .. Peça as peças que for�'suo}tituídas. Guarde-as minar a mancha.

.J.... . Fonte: http://bemsimples.uol.com.br -----�------�

TIRAR MANCHA DE
ÓLEO DA RO"UPA -.-�
Com uma escova de dente, coloque o detergente

diretamente sobre a mancha de óleo, cobrindo-a total
mente. Para que o detergente penetre no tecido, esfre
gue bem com. a escova de dente. Enxágüe a escova de
dente com água para retirar o óleo. Passe a escova de
dente novamente sobre a mancha, até fazer espuma.
Lave a roupa na máquina de lavar sem tirar o deter

gente. Importante: Talvez você precise enxaguar sua

roupa em água corrente e, depois, realizaros passos
acima nov?Jllente para eliminar a mancha totalmente.

CONTRATAR SERViÇO TÉCNICO
Para evitar aborrecimentos na hora de contratar

durante algum tempo, pois você pode precisar delas.
Peça uma nota com os .detalhes do conserto realiza
do, pois ela servirá de comprovante. Esse documen
to deve ter o tempo de garantia do serviço realizado.

Quando um eletrodoméstico for entregue a você pela
assistência técnica, verifique se ele funciona cor

retamente antes de assinar o papel de que recebeu.

Importante: 'se você contratar um serviço técnico
I

particular, procure um especialista nà marca de ele-
trodoméstico e peça referências.

ESPAÇO DO LEITO'�, Sabe de algum assunto que pode virar notícia?
Tem algum assunto que você gostaria dever na próxima edição? Então mande sua sugestão para o e-mail

construirereformar@ocorreiodQpovo.com.br. Sua idéia pode virar uma reportagem.

\; , _-

instaladora,cerlJtt�@brtLI rbo:cori,.br

, , ,
" , \ .... ,'"''

, \'" .�. ,. \ ,;., \ .. \" \
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MATRIZ: RUA HARRY ÂADLlCH, 47 • CENTRO
FONE (47) 3371.0380 • 3371.3969 • maba@netuno.com.br ""

RIAL: RUAIMLTER IIARQUARDT" 101.· RIO IIOUIA
(4l)337a.7311·33laJI519�-

Cinema em casa
Concepção do espaço destinado ao home theater não depende apenas da escolha
de bons equipamentos, mas também da disposição dos objetos de decoração

,

Assistir um bom filme é sempre um mo

tivo para reunir os amigos em casa. Ainda
mais quando a residência possui um home
theater. Hoje, com os modernos sistemas �

de automação industrial, é possível ter um
cinema em qualquer ambiente da casa. A

tecnologia permite, por exemplo, controlar
iluminação, som, imagem e ar condiciona
do através do simples toque, de um botão.
Vale tudo para garantir o clima perfeito
para curtir o programa favorito.

De acordo com o proprietário da Men

donça Áudio e Vídeo, Luiz Carlos Mendon

ça, a escolha do home theater depende da

preocupação com a qualidade do som, da

imagem e dos outros itens que compõe o

sistema, e também do investimento que se

deseja realizar. Segundo ele, é possível en
contrar no mercado equipamentos de qua
lidade por menos de R$ 3 mil:

Mas quem pensa que para se ter um

bom home theater é necessário investir

apenas numa boa aparelhagem, está en

ganado. A concepção de um espaço desti
nado para este sistema depende de muitos
detalhes, que vão desde a disposição de ob

jetos até a tubulação dos fios. "Não adianta
investir num equipamento caro e não ter

um local adequado para utilizá-lo", explica
Mendonça.

De acordo com ele, a escolha de objetos
de decoração no ambiente deve ser feita de
forma criteriosa. O uso de cortinas pesadas,
carpetes, quadros, tapeçaria, madeira e ma

teriais acústicos são importantes para man
ter a qualidade do som. Peças de cristal, por
exemplo, não são adequadas no local desti
nado ao home theater, pois dependendo da

potência do som pode haver trepidação. Já
o som de um alto-falante pode ser prejudi- '

cada se na área houver muitos metais, que
funcionam como propagador do som.

Mendonça salienta também que é muito

importante que o local das instalações elé
tricas e dos cabeamentos sejam definidas
ainda no início da obra, para que a dispo
sição dos equipamentos 'não comprqmeta a

qualidade do som e da imagem. ''Além de
contratar um arquiteto, é importante ter o

acompanhamento de uma empresa espe
cializada, para que o projeto tenha o resul
tado esperado", frisou.

-

Para quem pretende investir nesta tec

nologia, Mendonça dá uma dica importan
te: na hora de comprar os equipamentos do
home theater, avalie várias marcas para sa

ber qual delas tem a melhor qualidade.

AVANÇO
TECNOLÓGICO

A febre do home thea

ter, não é muito nova, mas

muitos ainda não enten

dem muito bem do que o

sistema é composto. Com
equipamentos básicos,
como um televisor, um re

ceptor AV com capacidade
de processamento surround
com, no mínimo, cinco co

lunas e um leitor de DVD,
é possível criar um home
theater simples.

Hoje, com o avanço tec

nológico, a televisão, por
exemplo, pode ser substituí
da por projetor, que pode
ser comparado a uma TV
de 100 polegadas. É bom
lembrar que para garantir o
conforto dos expectadores,
antes de escolher o tama

nho da tela, é preciso res- .

peitar a dimensão da sala.

� ,t I
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Para aproveitar
o espaço

Móveis planejados garantem conforto.
e funcionalidade aos ambientes e
evitam gastos desnecessár�os

Na hora de decora! a casa ou trocar
osmóveis de algum cômodo, é preciso

. planejar para não gastar além do neces
sário. Compras por impulso costumam

ser comuns nessas horas. Muita gente
se apaixona por um móvel e acaba le
vando antes mesmo-de tirar as medi
das do local, sem saber se o espaço será
suficiente' pára abrigá-lo. Também não
vale a pena comprar móveis precipita
darnente e correr o risco de gastar com
peças que serão pouco úteís.
-

'

:for, fil$�eS 'motivCls>Q"mercado de
1-, "'if�--ih -;:'-'�,;< '<.-��, _o', "..:," �.-
m'óve"is pfànéj1l'dos 'sê':'encontra em

plena ascensão. Como a peça é feita
exatamente para atender as necessida
des do cliente, com espaço para abri

gar tudo o que o comprador quiser, o
serviço resolve o problema das com

pras inadequadas. A pergunta que fica
e: planejar custa-caro?

.

De acordo com o gerente comer

cial da DeU Anna, Sidney Cadernal,
é preciso consídérar os benefícios dos

_____., »>:

m�s planéjados a médio e longo
�-ázo. "A, linha planejada.é-uma solu

ção de espaço, você pode colocar cada
coisa no seu devido lugar sem deixar
o ambiente carregado", comentou.

Outro fator a ser considerado é a

economia de tempo e de procura nas

,/

lojas por móveis que atendam a todas
as necessidades do consumidor. Uma
busca que, por vezes, ocasiona des
conforto com medidas erradas, datas
de entrega variadas e diferentes lin

guagens de estilo. "Como os imóveis
são cada vez mais compactos, o uso

de móveis planejados é uma tendên
cia. Você pode, por exemplo, escolher
a altura de uma gaveta e o número de

gavetas que deseja", explica.
Sidney ressalta'que a capacidade

de reaproveitamento dos planejados,
muito maior em relação aos móveis fa
bricados em série, também é uma van
tagem desse nicho de mercado. "O am

biente pode ser reformulado e a peça
reproietada em outro espaço", pontua.
Ele também lembra que, ao planejar
um ambiente completo, ao invés de só
um closet, por exemplo, o cliente pode
conseguir bons descontos.

O gerente da Dell Anna salienta
também que o planejamento dos mó
veis permite alterar detalhes das pe
ças, para que o cliente possa inovar o
ambiente quando sentir necessidade.

"Hoje é possível, por exemplo, instalar
trilhos e substituir pertas de abrir por
portas de correr nos armários, além de
outras modificações", acrescenta.

DiCAs PARA ESCOLHER OS MÓVEIS
Todo o cuidado é pouco na-hora de

comprar móveis. Confiraalgumas di
cas para evitar arrependimentos:

• Cinco itens são fundamentais em
ummóvel: função, espaço, estilo, pre
ço e qualidade;

.

• O barato pode sair caro. Vale a

pena investir em peças mais caras se

a qualidade for melhor;
• Comprar um móvel que hão seja

funcional pode acarretar em gastos
futuros, pois você acabará tendo que
comprar outras peças;

• Não esqueça de prever que por
tas e gavetas abertas ocupam espaço.
E muito.

.

• Avalie a qualidade dos colchões
e sofás. Estruturas muito moles preju
dicam a coluna e, além da dor, os gas
tos com as cons-ultas médicas podem
ser bastante elevados.

CUIDADOS
NA HORA DE
PLANEJAR
Para não comprar' móveis

que com o tempo deixarão de
. atender suas necessidades, é

preciso colocar no papel tudo
o que se pretende fazer naque-
-Ie cômodo. Pensar em quais
tipos de roupa você possui,
quantos sapatos, se pretende
ter um espaço para arquivar

. documentos, por exemplo, é
fundamental.

'Iambém é muito importan-.
te contratar um profissional
especializado. ':É importante
ter o acompanhamento de uni

profissional com conhecimen
to de. causa para transformar
o projeto em ato concreto",
afirma o proprietério da To

deschini, Renato Escobar. Ele
salienta que o, ao planejar o

espaço, o arquiteto considera
a questão do aproveitamento '

da área, a ergonomia, a cor e

a textura dos móveis e o perfil
do cliente .

.

'''A nossa casa é a nossa

segunda pele, é a nossa prote
ção. Na sociedade moderna, a.
moradia da gente se tornou à
ponto de reencontro da famí
lia. Dentro da nossa residên
da nós temos que nos sentir

bem", acrescenta.
-

Escobar também destaca
que os móveis planejados têm
qualidade superior aos vendi
dos em série e, por isso, a du
rabilidade das peças'pode che

gar até os 30 anos.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Caixas -d' água:
indispensáveis

.
"

Conheça alg�mas-opçQes""
disponíveis no mercado e dicas úteis

�
�

.,

para instalaç�o e� conservaçâo •
A escolha da caixa d' água

correta é fundamental, assim
como os cuidados com a sua

instalação, limpeza e manu

tenção. Existem modelos em

aço inox, fibra de vidro, fibro
cimento (feitas com cimento
e fibras de amianto) e polieti
leno, sendo esta última a mais
utilizada. O polietileno é um

. - plástico. que permite que, na
sua fabricação, possam ser

adicionados outros materiais

que têm por objetivo melhorar
as propriedades mecânicas ou

estéticas.
As caixas d' água de polie

tileno normalmente são en

contradas em formato retan

gular ou cônico, em diferentes
modelos. De acordo com Fábio

Domingos Clemente, proprie
tário da Guaramirim Controle
de Pragas, empresa especiali
zada na limpeza de caixas d'
água, o tamanho das caixas
varia de 250 até 20 mil litros.

Segundo ele, as mais vendidas
são as com capacidade para
mil litros, em formato cônico.
Azul escuro, azul claro, bege e

cinza são as cores mais procu
radas no mercado.

Dependendo do modelo, o
preço vai de R$ 120 a R$ 400.

Conforme Fábio, alguns fato-

. ..:....:..

res que devem ser avaliados
na hora de comprar uma caixa'
d' água e que influenciam no

custo são: resistência à radia- ,

ção, isolamento contra inse

tos, praticidade de limpeza e

fechamento. "O nivelamento
da caixa d' água tem que ser

100%, senão pode entrar in-
.

setas, o que vai prejudicar a

qualidade da água", cbIDen�
Ele afirnia que a posição COIT.ê�
ta da caixa d' água vai garantir
que ela chegue coma pressão
adequada -nas torneiras. Fábio
acrescenta que a caixa d' água
também não pode estar mui
to encostada no telhado, pois
isso .dificulta a 'limpeza.

A recomendação é de que
a limpeza da caixa d' água seja
feita a cada seis' meses. Este:
-"serviço pode se;,'feito por em-"
presas especializadas ou pelo
proprietário, desde que algu
mas normas sejam seguidas.
Fábio lembra que a Vigilância.
Sanitária de Santa Catarina
orienta que a desinfecção seja
realizada sempre que houver
enchentes, para evitar a con

taminação e a transmissão de
doenças.

Veja algumas dicas para a

instalação e manutenção das
caixas d' água de polietileno: .,�

ASSENTAMENTO
Assente a caixa sobre uma superfície lisa, plana sem

qualquer irregularidade. Quando instalada diretamente so

bre a laje, tome cuidado para não 'colocá-la sobre pedras,
pontas de ferro, etc, para não furar o fundo da caixa. Im

portante: o fundo da caixa deverá estar totalmente apoia
do. Caso construa bases de madeira para o assentamento

da caixa, estas deverão receber tratamento para resistirem
à ação do calor e da umidade.

Tampe bem a caixa

d'água para que não

entrem pequenos animais,

insetos ou sujeiras, assim

evitará contaminação e

transf11issão de doenças,

LIMPEZA
• Programe o dia da lava

gem da caixa d'água; .

• Utilize a água da caixa
d' água para o próprio consu

mo antes do dia da limpeza ou
guarde-a em algum recipiente
para uso durante à período em

que estiver realizando a limpeza;
• Pegue um balde, pano,

vassoura, pá, escova e água sa

nitária. Não use escova de aço;
• Feche o registro de entra

da de água ou amarre a bóia
da caixa;

.'

• Esvazie a caixa d' água,
abrindo as torneiras e verifique
se há vazamento. Se houver,
conserte-o antes da limpeza;

• Deixe, um pouco de água
na caixa' :Feche a saída da,água
com um tampão, evitando que
a sujeira passe pelo cano.

PERFURAÇÃO
Utilize serra-copo, ou aqueça a ponta de um cano me

tálico (ferro ou cobre) no diâmetro desejado e pressione
contra a parede da caixa.Nesse caso, o cano aquecido irá
atravessar a parede da caixa: ousimplesmente definir o
contorno do furo, que poderá, facilmente, ser cortado com

uma faca ou canivete. Atenção: os furos deverão ser feitos
nos locais apropriados para essa finalidade (rebaixas pla-
nos localizados nas laterais da caixa)

.

FIXAÇÃO DA TAMPA
Antes de iniciar a furação da tampa ou borda, coloque

a caixa sobre uma base plana, e encha-a com água. Colo
que a tampa sobre a caixa e ajuste-a à borda. Faça apenas
um furo, passe o parafuso .com a arruela, fixe com a por
ca, e assim por diante, até o último parafuso. Não esqueça,
fure a tampa l;1'a borda aomêsmo'têmpc.. ,'1,"',':'2-'
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'�'�?rnalista Adêise Tan-
. jiBarbosa, 23 anos,

assou 'grande parte
da vida morando num apar
tamento "Morávamos numa

casa, mas nos acostumamos

rápido no apartamento. É mais

seguro e menos trabalhoso em

relação à limpeza,' pois não
tem grama para cortar, por:
exemplo", comenta.

Apesar das vantagens, 'Os

14 anos que Adêise passou
no apartamento com a família
mostraram o .quanto o silencio
é importante para Q bem-es
tar. "Às vezes a gente escutava

(Y)�f��;.�g!"
TRANSPORTE

FONE:

,(47)3370-1608
3370-1607
3275-1675

FAX 3275�3'91 �
Av. Pref, Waldemar.,Grubba, 1611

Vila Lalau - Jaragua do Sul
E-MAIL:mvcmt@Zaz.com.br acústico em

·�Nova norma

, Objetivo é diminuir discórdia entre vizinhos causada por ruídos

barulho de salto alto vindo do
vizinho de cima, geralmente,
de manhã. Era como se fosse
um despertador", relembra.
Latidos de 'cachorro, barulho
de TV é som alto e o arrastar

de cadeiras também chegaram
a perturbar o descanso e atra

palhar a concentração.
A partir de maio deste

ano, as construtoras vão ter

que seguir uma nova norma

de engenharia, que determina
a redução de ruídos entre os

cômodos de um imóvel e en
tre os apartamentos. Determi
na também que o piso deve,

atenuar os sons resultantes de

impacto. Isso porque a queda
de um objeto pode causar no

andar de baixo um barulho
30% maior do que uni piso
com isolamento acústico.

Se 'necessário, as constru- .

toras deverão usar materiais

especiais entre a laje e o con

tra-piso. Os materiais de cons

trução utilizados para realizar
o isolamento acústico depen
dem do projeto do apartamen
to: desde o tamanho da área
útil e a espessura da parede ,

até a localização do prédio,
entre outros aspectos.

Fone4733751138
Fax

.

47 3375 1369

Rua Almirante Barroso, 70 - Corupál SC
klug@vegaturbo.com:br
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Vale o

Selke
• BLOCOS DE CONCRETO PARA ALVENARIA ESTRUTURAL E VEDAÇÃO ,.

Resistência2 a 20 MPa fabricados rigorosamente. dentro das especificações da ABNT

• PISO IN"_TERTRAVADOS - PAVER fabricados rigorosamente dentro das especificações da ABNT .

• SISTEMA TRELlÇADO - Laje treliçada, mini painel treliçado, placa treliçada, escadas,
modulares, anéis de argamassa armada com diâmetro 3,0 e 4,5 metros

Ira isolamento

partamentos
Construtoras têm prazo até maio de 2010 para se adaptarem

. A M B J e N T E .S

PREOCUPAÇAO
COM O BEM-ESTAR
o presidente do Sinduscon (Sindicato das

Indústrias da Construção Civil) de Jaraguá do
Sul, Paulo Rubens Obenaus, também proprietá
rio da Proma Construções e Planejamento Ltda,
destaca que a entidade busca divulgar às cons
trutoras as informações sobre a nova norma.

"É importante que as construtoras tenham
conhecimento do conteúdo, para que as nor

mas sejam aplicadas desde a sua implantação .

. As adaptações vão' possibilitar que o morador
do'apartamento viva com mais conforto, den-'
tro do nível de ruído ambiente", salienta.

Obenaus acrescenta que o nível de ruído'
entre os apartamentos é uma preocupação
antiga da própria construtora e que, há anos,
os projetos utilizam materiais que minimi
zam o problema. Porém, ele afirma que a

tranqüilidade do morador de um prédio de-

'pende de um tripé: norma técnica, boa con

vivência e as regras estabelecidas dentro do
condomínio ..�'Exist� todo um conjunto de

ações que precisam ser observadas e coloca-
das em prática", pontua.

.

As construtoras têm prazo até maio de
2010 para adequarem seus projetos à nova
norma. Em apartamentos já construídos,
como o dá família de Adêise, vale a regra do

respeito e da boa convivência para evitar a
discórdia entre vizinhos.

"Se você mora num condomínio, tem que
.

pensar no coletivo. Não precisa viver na clau
sura, mas também é preciso ter consciência
e não abusar. Tirar o sapato de salto quando

.

entra no apartamento e não exagerar no vo

lume do som são atitudes simples, que não
fazem mal a ninguém", .cornenta.

J
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MERCADO EM
CRESCIMENTO

MIL E'UMA UTILIDADES
Gesso está em alta nas construções e tem aplicações cada vez mais diferenciadas

Quer um material versátil, prático e elegan
te? Gesso. Ele está em alta na decoração e tem

aplicações cada vez mais diferenciadas. No teto,
produz efeitos com a sobreposição de molduras,
além de sua utilidade tradicional de rebaixar o
fOITO e embutir a iluminação. Na lareira, define
um frontão ladeado por fachos de luz. Disfarça _

colunas, criando nichos, produz paredes com re

levo e dá acabamento a janelas, escondendo cai
xinhas e varão.

A instalação também é rápida. Gastam-se,
em média, oito horas para colocar um forro de')'-

. 6 metros quadrados. Seca em pouco tempo, ad
quirindo sua forma definitiva em 8 a 12 minutos.
'Além da beleza que proporciona ao ambiente, o
gesso é urna solução prática para esconder im

perfeições nas residências", comenta o proprietá
rio do Gesso Jaraguá, Ademir Brusque.

Ademir salienta que o g,essO deve ser pensa
do na f.élSg. iijjGl�-da obra;':�.\ritando gastos des
necessários' "Ele pode, por exemplo, _

substituir
muitas áréas de reboco, reduzindo a mão-de
obra do pedreiro", comenta. Outra vantagem é

que as peças confeccionadas com este material

apresentam bom isolamento térmico e acústi

co, além de manter equilibrada a umidade do
ar em áreas fechadas, devido à sua facilidade
em absorver água.

O gesso pode ser encontrado sob a forma de

pó, blocos ou placas, .

e presta-se a urna grande
variedade, 'd�haplicações. O critério para utiliza-

�
__

:
':d['l-,#;,I\-,-'n_ -r: _

.l,,". :; :,,'�

ção de)llÍi)iptr dii gesso é dep-endente do seu

uso. Pode' sêf 'usado corno revestimento de pa
redes, no lugar da massa fina; para fundir·mol
duras e na modelagem e fixação de placas para

, forro; fabricar peças como saacas, molduras
para tetos, colunas e placas para composição de
paredes e forros rebaixados, que permitem em

butir caixas de som e spots de luz; corno chapas
. de gesso acartonado (composta basicamente pOI:

_

duas folhas de papel recheadas de gesso), tam
bém se prestam à execução de forros, além de

permitir a construção-de paredes divisórias.

Com o gesso é possível
fazer desde um simples aca
bamento até urna estante,
painel e o que você possa
imaginar. Conforme Ademir

Brusque, o gesso personaliza
a residência e é urna tendên
cia nas construções. "É um

acabamento, urna decoração,
um charme a mais", salienta .

No.município, o metro qua
drado de um forro de gesso
comum custa cerca de R$ 25.

� O' gesso é um mercado

� em crescimento. Em [araguá
� do Sul, o empresário perce
ê beu um aumento na procura
pelo serviço nos últimos três
anos. Ele também ressalta

que é importante procurar
empresas especializadas para'
executar o serviço para que o

projeto tenha o. resultado de

sejado. Ademir lembra que o'

material tem garantia de cin
co anos. Ele também ressalta

que um bom gesseiro conser

ta o gesso danificado e faz
urna emenda perfeita..

Pintado, encerado, enver
nizado, resinado, metalizado ...
liso ou com relevos, corno san

cas, molduras para tetos, colu
nas, placas para composição
de paredes e fOITOS rebaixados
em vários pedaços encaixados,

_

ou em peça única, o gesso é
,

um aliado na decoração, ga-
.

rantindo conforto e moderni
dade ao ambiente.

,
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• CONSTRUTORAE INCOR]?ORADORAJARAGUÁ LTDA
- CONSTRUÇÃO CIVIL
- PROJETOS

- ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E EFLUENTE
- EDIFICAÇÕES RESIDENCJAIS E INDUSTRIAIS ._.,_��

Desde 1965
Rua Carlos Hruschka, 161 - Bairro Rau (prox. IInerj) - fones 3376 - 1437 e 3371 - 0347

www.construtorojaragua.com;br-consjgua@netuno.com.br

TIRE SUAS DÚVIDAS
A instalação do gesso fJOde es

tragar a .,Intura daasa?
Sim, por causa :dos respingos da

massa que caem na parede. Além
aísso, o material produz pó quando'

.

lixado. O ideal é retirar os móveis ou
cobri-los com plástico. O piso tam

bém deve ser protegido.

Como evitar trincas no gesso?
As trincas ocorrem quando as

mofduras, que agem :como juntas
de dilatação entre o gesso e a alve

naria: foram ir:natfeitas� Um bom ges�iL;' �

seiro evita isso. Em áreas maiores

que 7 m2, o ideal é usar as placas
de gesso acartonado. Elas são. pa
rafusadas em perfis de aço galvani
zado e não coladas cerno o gesso
comum.

Existe meldura de gesso .,ronta? É
fácil de instalar?

Não só molduras como também
sancas, lambris e várias outras pé- qual a diferença dO}iPI:.

.acartona-
.

ças. No entanto, só devem ser insta- do para o cemum? �.�
-�.

lados por profissionais especlalíza- O acartonado é composto por
dos. A colocação pede ferramentas duas folhas de papelão recheadas

apropriadas e requer uma técnica . de gesso. Custa em média 50%

específica. mais, porém émais resistente, rá-
pido de instalar e não causa tanta

Posso pendurar quadros ftuma .,a
'fede de gesso?

Elas aceitam qualquer enfeite
desde que os pregos sejam subs
tituídos por buchas especiais e pa
rafusos.

sUjeira.

A amldade do banheiro .,rejudlca o
forto de g8SS9?

Se o ambiente não for ventilado,
.

sim. Para protegê-lo, o ideal é usar

tinta epóxi ou 100% acrílica, resis
tente àumidade.Há ama altura mínima ..e.....lrel

to "ara rebaixar o ferro'?

Após o rebaixo, o pé-direito pre- 1'enho ama dlvlsciria-cle gesSo. Pos
cisa ficar com, no mínimo, 2,40 soteVestl-.tade1Japel"e.,arede?
m. Senão toma-se desconfortável. O gesso aceita qualquer acaba
Lembre-se de que entre a laje e o mento: papel de parede, tecido, .ce
forro deve haver no mlntmo 6 cm.

. râmica,madeira e laminado.

se: voce�cha que esta
tia "nica forma de deixar
a comunicaç.\io de sua
empresa segura?·

'�
.,_
• PlOjelo "'l1$taJ�ção
do redes
·CoIlSllI_.org.nlzaçio
e Idontiffcaçfio<letaelol
-Vendasde:
Rack 19-
SWltch

.

;.Patchjllll18l

Segurança
• Cennlsde alanne.
·_.. de
monllolamentoCFlV

• Centrais de,inte<fO!>la
• Autoniaçãode"""""",.

·

para oondomlnlo·(port6es
·"1!Ortas

'. I
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Um acessório de pe' o
Tapetes dão aconchego aos ambientes, protegem o piso

de riscos e são importantes para a acústica do lar
o tapete é um acessório de se vê nas lojas e dentro das ca

peso no visual da casa. Ele de- sas, especialmente por conta da
limita os espaços, traz cores iluminação. Basta abrir a janela

-

aos ambientes e dá aconchego pára que o sol dê uma tonali
à decoração. Pode cornplemen- dade diferente daquela que foi
tar ou ser ele mesmo o destaque' vista na loja", afirma Jeanfran-·
na ambientação. Também é ele- cesco. Ele comenta que, assim
menta importante para a acústi- como um quadro, o tapete tem
ca do lar, evitando a reverbera- o poder de aquecer ou esfriar os

ção do som, além de proteger o ambientes.
.

piso de riscos. Outra dica é' seguir o gosto
O proprietário da Via Mó- pessoal e não se restringir ao

veis, Jeanfrancesco Franzener que está na moda. Um tapete
Mora, recomenda ter clareza clássico e oriental estampado,
da dinâmica e da decoração da por exemplo! cai muito bem
casa antes de investir num ta- 'nos ambientes modernos com

pete, caso contrário a escolha móveis de Iinhas retas e lim

pode ser comprometida com os pas. Dessa forma, todos os itens
móveis e os pisos já adquiridos. presentes na decoração acabam
Ele também indica que sejam sendo valorizados. Segundo ele,

-<"

feitos testes onde as peças serão' o mesmo tapete pode ficar ex-
colocadas para checar as estam-

<'
cessivo numa sala onde há mó

pas e os tons adequados. veis muito rebuscados e sofás
"Há uma mudança no que estampados.

TAMANHO
Uma maneira de calcular o tamanho é ter um modelo que avance

para baixo do sofá até a metade da largura do estofado. Outras poltro
nas ou cadeiras podem ter apenas os pés da frente sobre a peça. As

.

mesinhas laterais também não precisam estar sobre o tapete, mas não

devem ficar completamente de fora. Para dar uma sensação de sala

grande, um truque usado pelos decoradores é escolher pOJlcos móveis
e acomodá-los todos sobre o tapete. Cuidados: evite que o tapete inva
da a passagem ou fique rente à parede.

"O importante é comprar
algo que você goste, porque o

tapete é algo que será visto to

dos os dias", comentou.
Não há regras defin_idas na

hora de usar os tapetes. De
acordo com Jeinfrancesco, as

pessoas com perfil mais con

servadores e sérios geralmente
optam pelos lisos com textura
e desenhos geométricos. Já 6s
mais despojados preferem aque
les com cores mais fortes.

Para facilitar na escolha de
um tapete, ele dá uma dica:
ambientes da casa que não são

usados constantemente (uma
sala de visitas, por exemplo)
aceitam peças mais estampadas.
Já em áreas mais freqüentadas,
como sala ou quartos, o ideal é
comprar um tapete de cor mais

. neutra, pois é mais difícil de
"cansar" da decoração.

CORES E
ESTAMPAS
Um modelo estampado com

cores mais fortes fica harmonio
so com móveis de tons claros

_-::�almofqdas lisas, mas podem
',eânsar. �s cores neutras dei

xam mals opções para você ou

sar nos estofados e almofadas.
r:

- Uma regra simples é � seguin
te: se o seu sofá for estampado,
procure escolher um tom neutro

.

presente nessa estampa.
Os ambientes pouco ilumi

nados ganham espaço com

tapetes claros, assim como os

pisos mais escuros. As cores
mais vistosas desbotam a cada

lavagem e devem ser usadas
em ambientes sem incidência
de luz solar direta para não

perder a cor. Sobre carpetes
vale a regra: se forem estam

pados use um tapete liso - e

vice-versa.

FORMAS
Os redondos dão um toque

moderno à decoração, porém são

difíceis de usar, já que fica mais difícil
arrumar os móveis sobre eles. Os qua
drados e retangulares, mais fáceis de dis
tribuir no espaço da sala, devem seguir as
dicas dadas quanto ao tamanho.

, " I " ,I � ,r ',/, i I I I ", r. I W I' 'I'"� ,I,o,
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Praticidade e sofisticação
Design, belezae funcionalidade

s�o fatores importantes na hora de
escolher uma pia ou cuba

A solução para uma de- tesanais, normalmente feitas

coração clean e descontraída em granito ou-cerâmica,

para a cozinha ou o banheiro As pias ou lavatórios po
pode estar na pia ou na cuba, dem ser de coluna ou coluna

que deve oferecer praticidade, suspensa (ou suspensos). Já as

sofisticação e qualidade. Já foi cubas podem ser de embutir,
o tempo em que essas peças sobrepor, semi-encaixe e de

seguiam um padrão. Hoje, o apoio. Elas serão afixadas da

design e a beleza e, é claro, a forma como convier ao proje
funcionalidade são fatores que

-

to em uma bancada, também
contam muito na hora de com- com material adequado à pro-
prar a peça. posta arquitetônica.

. Na hora de escolher uma Conforme Cl eyton , as

pia ou cuba, o cliente tem inú- cubas mais procuradas são as

meras opções à disposição. A de embutir, pois normalmente
escolha vai depender do gosto são mais baratas. Porém, as

e da combinação proposta por de apoio e semi-encaixe tam

cliente e arquiteto em conjun- bém fazem sucesso pela bele
to. "Existem diversos tipos de za e praticidade: Os modelos
materiais, nos mais diversos de poliéster ou artesanais (que
formatos e em diferentes tama- podem ser trabalhadas em vi
nhos e cores", comenta o só- dro ou outros materiais) são
cio-proprietário do Shopping mais indicados para lavabos.
da Cerâmica, Cleyton César "Como sujam com facilidade, /

Círico. Entre os materiais mais são mais indicadas para locais
utilizados estão a louça, acríli- onde a freqüência de uso é

co, poliéster, aço inox e as ar- menor", explica.

ESCOLHA DA PIA·
Para a cozinha, é bom pro- pensa, conforme especificação

jetar uma pia com duas cubas, do produto pelo fabricante.
uma destinada'à lavagem dos

-

Para acertar na escolha, vale
alimentos e outra para os uten- atentar à funcionalidade do la
sílios. "Para escolher uma pia, vatório, ou seja: se é adequado
é preciso considerar o espaço ao espaço em que está localiza

para guardar os ·objetos que uti- do; se o material resiste às ati
liza no dia-a-dia e o design do vidades do ambiente (diferença
ambiente", orienta Cleyton. As entre banheiro e lavabo); se tem
pias de coluna não atendem às preocupação estética; atenção
necessidades especiais de cadei- para não colocar uma pia pe- -

.rantes e devem ser substituídas, guena num local muito grande,
nesse caso, pelos de coluna sus- - ou vice-versa.

TecnoSol

Calhas Residenciais e industriais

Evolução e Qualidade
. (4713373·0325
(4713373·0734

.......

CUIDADOS'
COM A CUBA
• Opte no banheiro, lavabo ou cozi

nha por cubas maiores para a água não
respingar na bancada ou no chão;

• As cubas de embutir ovais são 'as
mais tradicionais, cumprem bem sua

função e têm custo da peça reduzido;
• Para as cubas de apoio, a priorida

de é o aproveitamento do espaço, por
que a parte inferior da peça fica livre;

• Use peças mais arrojadas e mate

riais mais nobres nas áreas sociais; as
áreas íntimas podem ter custos mini
mizados com peças funcionais e tra
dicionais;

• O aço inox é uma escolha certa

para cozinhas e áreas de churrasqueira,
Essas peças são de simples manuseio e

têm uma manutenção fácil. Para limpá
las, opte por buchas macias e materiais
não corrosivos. As cubas de acrílico,
com o passar do tempo, podem perder -

um pouco do seu brilho e cor.

-o calor da natureza para o conforto desua família

Rua Erwino Meneqotti, 1496 - Água Verde
Jaraguá do Sul- Fone/Fax: 14713371-1679 - www.tecnosol.ind.br
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P. I S C I NAS

(47) 3371-0403 I (47) ,3371'-0706
Bernardo Dornbusch, 881, Baependl- Jaraguá do Sul
aguaazul.piscinas@hotmail.com

Inovação para
o ambiente
Adesivos de parede imprimem um toque
de leveza e modernidade à decoração

Quer mudar o visual da parede te ou por profissional especializado.
sem ao menos comprar uma lata de Os desenhos, impressos em vinil,
tinta? Agora está fácil. Chegou ao são fáceis de limpar: para evitar o
mercado da decoração, há cerca de desgaste das cores, basta usar pano
dois anos, o adesivo de parede. A úmido. "Com uma boa manutenção,
novidade, de fácil aplicação, prome- os adesivos podem durar até dez
te dar vida até mesmo aos ambientes anos", ressalta.
mais conservadores, imprimindo Um -

-
-

Cunha comenta que o material é

toque de leveza e modernidade. uma opção para aqueles que gostam
Os adesivos podem'ser aplicados de inovar o ambiente. "Se ayessoa

em paredes, vidros; espelhos, azu- enjoar, é só retirar e colocar outro",
lejos e móveis. Os desenhos podem explica. Muitas vezes, os adesivos
ser de paisagens, motivos infantis, são capaze-s de substituir a troca de
desenhos geométricos e abstratos e móveis ou uma nova pintura. "É
até mesmo de frases, dos mais díver- uma forma de renovar a decoração
sos tamanhos, cores e temas. "Você sem gastar tanto", complementa. De
pode escolher o desenho que combi- pendendo do tamanho, o preço do
, \ P

ne melhor com o seu estilo", comen- adesivo varia de R$ 100 a R$ 500.

ta Daniel da Cúnha, proprietário da A única exigência para aplica
Decorali's, empresajaraguaense es- ção é que, a parede seja com massa

pecialista no ramo, corrida, já que a colagem depen-
-

Conforme Cunha, uma das van- de de uma superfície lisa. Já para a

tagens dos adesivos é a praticidade utilização não existe regra: a idéia é
da aplicação e da limpeza. Depen- combinar o material com a decora
dendo do tamanho, a aplicação ção, criando harmonia no ambiente.
leva de 30 a 45 ininutos. O adesivo "Você pode abusar da imaginação e

,

pode ser colado pelo próprio clien- colar onde quiser", garante.

•

' '-�. -,
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DICAS PARA USO DO ADESIVO
• Nas paredes brancas, abuse da li

berdade: não há restrição de cores, ta

manhos e formatos;
• Os adesivos combinam'até com

paredes de cores fortes; escolha um

adesivo preto ou da mesma cor da pa
, rede, num tom diferente;

• Figuras geométricas estão em

alta;
,

• Escolha um adesivo que combine
melhor com o seu estilo;

• O adesivo de parede é uma íno-

�,
' . ,

,

vação na decoração e está sendo usado
no mÚndo todo;

• O desenho é feito conforme o

gosto do cliente e adaptado pelo pro
fissional especializado de acordo com

o ambiente
_

• O material está sendo muito usa

do para decorar paredes de sala, cozi
nha, banheiro, quarto e escritório;

• Adesivos de paisagens, frases, de
senhos geométricos e abstratos são as

opções mais procuradas

,

'-l�, '.

\ '
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Ref. - 360 - JARAGUÁ 99 - casa alv. c!laje 93,15m' averbada, terreno
c/325m'(14x25), 3qtos, sala,coz.banheiro, lavanderia, 2 garagens,
murada-RuaP.aulinaK. Lescowich, n06?, Lot. Miranda-R$115.000,00

CORRETOR DE IMÓVEIS

3376-0015
BarraSul
A imobiliária da Barra

RUA ANGELO RUBINI, 1046 barrasul@netuno.com.br

CÓD 135 : APARTAMENTO JARDIM DAS MERCEDES, Vila Nova, CÓD 219- TERRENO PADRÃO, com 9.045m'. Ilha da Figueira.
próx. Beira Rio, com 50m', com 2 quartos. R$ 83.000,00. Ao lado da Real Vidros. R$ 520.000,00

• VILA NOVA-terreno com 6.991,13m2
(29 x128), Rua �osé Marangoni-

R$ 330.000,00

• BARRA DO RIOCERRO - Terreno c/
477m'(13,58x35,13) loteamento Girolla,
Rua Camilo Andreatta - R$ 60.000,00

ReI. - 325 - BARRA DO RIO CERRO sobrado em alvenaria c/1aje,
235m2, terreno c/ 405m'(13,5Ox30), murado c/portão eletrônico,
sendo a parte inferior c/116,m2, copa, coz,.lavanderia,2 garngens,bwc,
sala de estar, churrasqueira, parte superior c/ 119m2 em fase de
produção c/ apro�madamente 45% concluldo e constituldo de suite e

hidro, 2qtos, bwc social, sala íntima, sala de TV e sacada e nos fundos
uma edlcula c/27m2 , Rua 522-Maria Alves de Sales, n° 71 -

R$ 205.000,00, acena carro até RS 20.000,00

• Ref. 343 - BARRA DO RIO CERRO -

terreno c/20.604,l4m', sendo 66,00m de

frente para a Rua Horário Rubini, .

localizado na Rua Horácio Rubini,
próximo da Nanet'Malhas - área especial
para industria e construções de galpões -

R$ 700.000,00

ReI. - 289 - BARRA DO RIO CERRO - casa alv. residencial, tipo
sobrado, com 365,50m', terreno c/925,00m', suíte, mais 4qtos, 3
salas, 4 bwc, lavan, 3 gar, terraço, si de jantar íntima, e mais um

galpão industrial c/184,00m', c/2 pisos e estrutura p/mais um, onde
funciona uma malharia, com dois banheiros, terreno todo murado,
com ortão eletrônico B Henri ue Reichow n° 3? R$ 550.000 00

ReI. - 230 - CHICO DE PAULO - sobrado em alvenaria com 612m2, terreno
c/1.005.50m2(47X22) sendo a parte superior com 234m2, suite + 2 qtos,
sala, copa, coz.2BWC, lavanderia, sacada, e parte térrea uma sala com
198m2, tendo escritório, bwc, 2 garagens e mais um galpão pré-moldada
com aproximadamente 180m2 Rua Durval Marcatto, n° 80 - R$ 360.000,00.

ReI. - 345 - RIO CERRO 1- sítio com 1 00.000,00m'(1 00x1.000),
sem benfeitorias, mata secundária, nascente de Rio no próprio
terreno, distante 10km da BARRA,)em luz e telefone, localizado na
Estrada Ribeirão Aurora - R$ 85:000,00

.

3371-2357
Plantão: 9135-8601

www.parcimoveis.com.brlvilson@parci·rTlOveis.com.brR.CeI.ProcÓpioGomesdeOliveira,1207

COO -123 - CHICO DE PAULO, casa de alvenaria com 132m',
C/1 suite + z quartos, terreno c 455m'. R$ 170.000,00.

COO 103 - CASA PADRÃCl SÃO LUIZ, com 60m'. Próx.
stofados Jardim, terreno com 420m', c 2 qys. R$ 90.000,00.

COO 138- CASA PADRÃO VIEIRAS, c/166m'. prox. DG
da Weg, com 4 qtos sendo 2 suítes. R$ 198.000,00.

COO - 244- TERRENO PADRÃO, com 3.334m'. Ilha da
Figueira. Em frente a Indumak. R$ 300.000,00.

COO - 242 - TERRENO DE LOIDENKER, GUARAMIRIM, com
380m', de R$ 40.000,00, 50.000;00 e 60.000,00 á vista.

COO -147 - CASA PADRÃO NEREU RAMOS, com 85m'.
Terreno com 450m', com 2 quartos. R$ 95.000,00.

COO -139 - CASA PADRÃO ILHA DA FIGUEIRA, com 160m'.
Terreno caril 395m', com 3 quartos. R$ 140.000,00.

COO - 246- TERRENO DE LOUOSSILE, TRÊS RIOS DO
NORTE, com 33?,50m' e 390,73m', de R$ 40.000,00, á vista.

Ou entrada 15.000,00 + parcelas de 465,00.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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MENEGOTTI
o AM B L R

3371·0031CRECI650.,J
o B I L ! Á

MENEGOTTI www.parcimoveis.com.br
e-mail: immenegotti@parcimoveis.com.br

Rua Barão do Rio Branco, 545 - Centro

5927 - VILA NOVA - 04 DORM, BWC; 02
SALAS, COPNCOZ, LAV E 02 GAR,

TERRENO COM 535,50M2 - R$'150,OOO,OO

VENDE-SE ÁREA
DE 6.000M2 NA RUA JOSÉ
EMMENDOERFER NOVA
BRASILlA ÓTIMO LOCAL

.

PARA PRÉDIQ RESIDENCIAL

R$ 458.000,00

5975-RAU-CASAALV. 70,00M2-2DORM.l
BWC, SALA, COPNCOZ, LAV, 1 VAGA GAR.
TERRENO 300,00M2 - R$125.001i,00 (ACEITA
TROCA CASANA BARRADO RIO CERRO)

5976 - ESTRADA NOVA - TERRENO'
483,00M2 . R$ 50.000,00

6010- ANA PAULA - SOBRADO COM2
sufrEs + 2 DORM, SALA, COPNCOZ MOBIL,
ESCRIT, BWC, .GAR, CHUR, . R$ 270.000,00 .,'

VENDE-SE
ÁREA EM SCHROEDER - SC

105.000;00M2
(ÓT�MA PARA

LOTEAMENTO)
R$ 1.000.000,00

.

5968· NOVABRASílIA - CASA MISTA90,OOM2,
3 DORM, SALA, CDPNCOZ, LAV, BWC, GAR. -

.

TERRENO 256,50M2 R$117,OOO,OO

5914 - JARAGUÁ ESQUERDO
-

Terreno com 900,00m2 (18 x 50)
R$.140.000,OO

��------�--- -

TERRENOS " ,

.

5788·ÁGUA VERDE 450,OOm2 RS 70.000,00
5973 SCHROEDER 105.000,00 M2
RS 1.000.000,00

.

5696· POMERODE 412,00M2 R$ 50.000,00
5914·JGUÁ ESQUERDO 900,00M2
R$140.000,00
5928·ROUOVIA DO ARROZ 166.000,00M2
R$ 193.000,00
5924·TRÊS RIOS DO SUL- 20.000,00M2
R$ 250.000,00
5837 ·ÁGUA VERDE·14.700,00M2·
R$ 300.000,00
5929·RODDVlA DO ARROZ 372.000,00M2
R$ 430.000,00 .

5972·ÁGUA VERDE - 465.00M2 R$ 90.000,00
5978·ÁGUA VERDE 450,00M2·R$75.000,00
6003 -ÁGUA VlERDE - 465;00M2 - R$ 93.000,00
6008 ·JAGUÁ 99 -360,00M2 - R$ 47.000,00
5994 - JAGUÁ ESQ. 525,80M2 R$ 95.000,00
5996 - NOVA 8RASILlA 6.000M2-

::���g�OOSIJL-332.5õM-R$45.000,00
LOCAÇÃO
CASAS:

•

CASA EM SAO BENTO DO SUL RUA ANO BOM,
1380 - 02 aTOS, SL, COZ., BWC, LAV. E
GARAGEM. TERRENO BEM GRANDE COM MAIS
02 RANCHDS·PRÓXIMD A CDRUPÁ.vALOR DO
ALUGUEL: R$ 300,00
BAIRRO ESTRADA NOVA -RUA JORGE VERBINE
RUA 11 83·CASA ALVENARIA 01 SuíTE + 02
QTOS, 02 SLS, COPA,COZ, BWC,LAV,
CHURRASQUEIRA E GARAGEM. VALOR DO
ALUGUEI,: R$ 800,00
·RUA JOAD MIGUEL DA SILVA,514- CASA MISTA
02 aTOS, SL, COl, LAV:. BWC. GARAGEM
VALOR DO ALGUEL: RS 220,00
BAIRRO ILHA DA FIGUEIRA ,RUA ANTONIO
PEDRI, FRENTE COM N'238 02 aTOS, SL, COZ,
lAV., BWC, GARAGEM - VALOR DO ALGUEL:
R$ 500,00 DISPONIVH DEPOIS
DO DIA 10/03 CENTRO
RUA EMILlO STBN, 168 - CASA ALVENARIA 03
QT8S, SL. COPA,COl., LAV., BWC; DISPENSA,
GARAGEM E 01 CHOUPANA COM
CHURRASQUEIRA NOS FUNDOS. VALOR DO
ALUGUEL:-RS 900,00
-RUA IDA BON.>, ROCHA, 40 - CASA ALVENARIA
-188M201 SUITE + 02 QTOS, 02 SLS,
COPA,COZ, BWC, LAV, QTO EMPREGADA,
GARAGEM. VALOR DO ALUGUEL: R$ 1.900,00
BAIRRO JARAGUA ESQUERDO - RUA JOÃO
CARLOS SIEIN,110 -CASA PRÓXIMO AO
JUVENTOS 02 QTOS, SL, COZ, BWC, LAV, '

GARAGEM. VALOR DO ALUGUEL: R$ 550,00
'BAIRRO AGUA VERDE ·RUA ERWINO _

MENEGOTII,414 - PRÓXIMO SAMAE 01 SUiTE +
02 QTOS,SL, Cal, BWC, LAV, GARAGEM, AREA

�gri.õgi�l�tõ����t��R����nARÇO)
APARTAMENTOS:
BAIRRO CENTRO ·RUA GOV JORGE
LAÇERDA,310- AP.204- EDF.St.'LUlIA 01
SUITE+01 OTO,SL,
COZ,BWC,LA'I,GARAGEM,SACADA .

CHURRASQUEIRA VALOR DO ALUGUEL: R$
660,00 + 60,00 CaNO.

Ã���i���0W�!ÕI1-Q��\i�MERALDA -

COZ,BWC.LAV,GARAGEM,SACADA
CHURRASQUEIRA VALOR DO ALUGUEL: R$
700,00 + 120,00 COND.(+/-)
-RUA WAlTE,R JANSSEM,50 toF. GAIA - EDF.
NOVe 01 SUITE + 02 OTOS,SL, COZ, BWC, LAV,
GARAGEM, SACADA COM CHURRASQUEIRA.
VALOR DO ALUGUEL RS 800,00(DISPONíVEL .

APARTIR 15 aiAS)
BAIRRO ILHA DA FIGUEIRA -RUA GUILHERME
BEHLlNG, AP.302- 01 SUiTE +02 QTOS, SL, Cal.
BWC, LAV, GARAGEM,SACADA. VALOR DO
ALUGUEL: RS 700,00
-RUA ST' JULlA 7 AP. 01 - UMA RUA ANTES DO
MERCADO BRASAO 02 QTOS, SL, Cal, BWC,
LAV, E GARAGEM. VALOR DO ALUGUEL: R$
600,00.
-RUA JOSE THEODORO RIBEIRO,1 061- APTOS

�������� ��JA�1�������R�EE�ARÇO
�tcg���7fEG�MOl �i6��j_�Dtb�?:g�&�
GARAGEM, SACADA COM CHURRASQUEIRA.
VALOR DO ALUGUEL: R$ 600,00 + CaNO.
BAIRRO AMIZADE 'RUA ARTHUR GUINTER - AP.
402- BL. II 02 QTOS, SL, COZ, BWC, LAV, E
GARAGEM VALOR DO ALUGUEL: R$ 500,00 +
COND.90,00
-RUA ARTHUR ENKE,231 - AP.04 --EDF.PARISI 02
QTOS, SL, Cal, BWC, LAV. GARÁGEM, VALOR
DO ALUGUEL: RS.410,00 + 50,00 COND.
BAIRRO JARAGUA ESQUERDO -RUA ADOLARATA
PRADI,126 - AP.06 02 QTOS, SL, COl, BWC, LAV,

.

GARAGEM. VALOR DO ALUGUEL: R$ 480,00 +
15,00 COND. APARTIR DO DIA 24/03
-RUA ADOLARATA PRADI,126 - AP.201 02 aTOS,
SL, COl, BWC, LAV:GARAGEM. VALOR DO
ALUGUEL:.RS 550,00 + 15,00 COND.
BAIRRO SAO LUI� -RUA EXP.ALFREDO
BEHNKE.630- PROXIMO A DALILA TEXTIL
AP.01 - 01 QTO, SL, COZ, BWC, LAV, GARAGEM
COM CHURRA�QUEIRA. VALOR ALUGUEL: RS
480,00 (COM AGUA) ,

AP.02 - 02 QTOS, SL, COZ, BWC, LAV, GARAGEM.
VALOR DO ALUGUEL: R$ 550.00 (COM ÁGUA)
- RUA JOSE NARLOCH, 1849 -AP.03 02 QTOS,SL.
COZ,_BWC, lAV, GARAGEM. VALOR DO
ALUGUEL R$ 460,00

�TI:��NCISCO HRUSCKA-LOTE.148- JD.SÃO
LUIZ 01 QTO, SL, COZ., LAV, BWC. VALOR DO
ALUGUEL: R$ 250,00
-RUA JOSE PltOLLI, 510- BAIRRO ESTRADA
NOVA. 01 QUARTO E COZINHA �UNTO,

���ÃI�..&:��OfG��ALUGUEL R$ 250,00

-RUA ELEONORA SATLER PRADI- KII03-
CENTRO 03 QTOS, SL, COZ., LAV, BWC VALOR
DO ALUGUEL: R$ 400,00
-RUA CARLOS ZENKE, 224 - BAIRRO VILA RAU
QTO E COZINHA JUNTOS: BWC, LAV. VALOR DO .

ALUGUEL: R$ 250,00

SALA COMERCIAL:
BAIRRO VIEIRAS AV. PREF. WALDEMAR
GRUBBA, POSTO BaGO & BaGO, SLS (01 à 08)
da frente R$ 600,00 - SLS (07, 08 E 09) RS
500,00.
BAIRRO CENTRO - CENTRO COMERCIAL RUA
PROF. MARINA FRUTUOSO - PROX. SUP.
ANGELONI

SALAS COMERCIAIS - VÁRIOS TAMANHOS,

mR'W�?LHA DA FIGUEIRA 1.200m2 - RUA JOSÉ

�ijEuODORO RIBEIRO, LT 36 e 37 - R$ 600,00 +

GALPÃO
BAIRRO NEREU RAMOS -RUA ADOLFe
MENEL, 135 - 400M2 VALOR DO ALUGUEL:
R$1.200,Oa

.
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13 anos 47 3371.8814
Rua Preso Epitácio Pessoa, 415

www.parcimoveis.com.br

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

LOCAÇÃO COMERCIAL

Salas Comerciais

- Sala cml.(Centro-próx. Macol) '10 andar cf 32m2. R$ 400,00
- Ed. Alberto Marangoni(Vila Nova - próx. posto Mime)

cf aprox. 35m2. R$ 400,00
- Ed: Erica(Gentro - próx. Verdureira da Raquel) cf 35m2 R$ 400,00
- Ed. Tower Center (próx posto mime) R$ 600,00
- Ed. Tulipa(Centro - próx. Beira Rio) cf 74m2 cf mesanino R$ 700,00
- Sala Comi (Barrá-prox. Ponte da Argi) cf aprox. 100rri2, 02

vagas de est. R$ .1.000,00

1 QUARTO, COZINHA Cf MOBILIA. VILA LALAU!
-Salacoml. (Nereu Ramos-próx.semáfaro)c/aprox. 100n;2c/mezanino.R$1.000,00
- Sala cml.(Guaraminm -lateral Br 280) cf aprox. 90m2, cf 02 BWC. R$ 1.100,00
- Salas NOVAS (Centro - próx. Procon) Diversos tamanhos: de 32m2 a 12�m2.

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

.' - Casa alv(Vila Lenzi) Alto padrão, cf 420 m2. R$ 4.500,00

Galpões
- Galpão Alvenaria (Guaramirim - Próx. Berlim) cl 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

- Galpão Barra(fundos Ciluma) Terrno com 5.000m2 R$ 5.000,00

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

2 QUARTOS, NO CENTRO!
- Terrenos (Vila Nova - próx. FÓrum) cf 1.807m2 e 2.200m2 R$1.200,00 e

\ R$ 1.400,00.

LANÇ·AMENTO DE VENDA - SÉCULUS

LOCAÇÃO RESIDENCIAL .

01 Quarto:
· Ed. Nathalia Schiochet(centro . Próx. Angeloni antigo) R$ 420,00
· Ed. Lilium (Vila Lalau . próx. Marisol) R$ 450,00
· Ed. Phoenix (Centro· em frente Majoka uniformes) ALto' padrão, todo rnob. R$1.600,00
· Ed. Nathalia Schiochet(Centro . próx. Angeloni antigo) TODO MOBILIADO R$ 600,00 .

- Apto Centre- próx. DespachanteOILO cf mobilia R$1.200,00
02 Quartos::
- Apto São Luis(Próx. Arroz Urbano) R$ 450,00
- Ed. Alberto Marangoni (Próx. posto MIME - Vila Nova) R$ 580,00

.

· Ed. Amaryllis (Vila Nova - próx. Via Pão) cf cozinha mobiliada. R$ 680,00
· Ed. Amaryllis (Vila Nova- próx. Via Pão) ci cozinha mobiliada. R$ 750,00
· Ed. Gardênia(Centro - próx. Rest. Califórnia) R� 600,00
· Ed. Lilium(Vila Lalau - próx. Atacadão da cerâmica) R$ 580,00.

'

· Ed. Maguilu(Centro - próx. BARBI Academia) R$ 530,00
· Ed. Astral(lIha da Figueira - 1 km. após Posto Pérola) R$ 580,00
, Apto Schroeder- Centro R$ 600,00
, Apto Ilha da Figueira R$ 500,00 cf água
- Ed. Vila Nova - próx. Fórum. Cf cozinha mobiliada. R$ 680,00
03 Quartos:
· Ed. Carlos Spézia (Centro) R$ 800,00
· Ed. Tulipa(Centro - próx. Beira Rio) R$ ilOO,OO
· Ed. Amaryllis(Vila Nova - próx. panificadora Via Pâo) cf suíte. R$ 715,00
· Ed. Cloudi Mônet(lIha da Figueira - próx. HOMAGO) R$ 700,00
· Ed. Monise(Vila Nova- próx. Fórum) R$ 850,00
- Ed. D'Angelis(Vila Nova- próx. Igreja Rainha da Paz) R$ 1.000,00
- Apto Czernlewícz- ao lado Volgrafacab. gráficos. R$ 600,00
- Ed. Vitória Régia(Vila Lalau - próx. Atacadâo da cerâmica) R$ 630,00
-Ed. Zimbros(Vila Nova - próx.lgreja Rainha.da Paz) R$1.100,00
Casas;

,

- Casa alv(Centro . próx. Centro Vida) 03 quartos. R$ 1.100,00
· Casa alv Centro(Fundos Angeloni novo) cf suíte. R$ 1.pOO,00
· Casa alv(Vila Lenzi) cf piscina. R$ 2.500,00
- Casa alv(Vila Lenzi) Alto padrão, cf 420 m'. R$ 4.500,00
· Sobrado Rau(próx. viaduto) suíte + 04 quartos. R$ 850,00
- Casa alv Vila Nova- próx. Posto MIME. cf 03 quartos. R$ 1.000,00
- Casa geminada Santo Antonio- cf 02 quartos. R$ 330,00
- Casa geminada Estrada Nova- próx. Igreja católica R$ 450,00.
- Casa alv Estrada. Nova - Lot. Pririlavera R$ 500,00
· Casa alv Água verde- próx. Igreja São Judas R$ 1.200,00

Is

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 águ,a da chuva.

E muito mais...
·
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Rua Preso Epitácio Pessoa, 415 ou

Shopping Breithaupt - sala 206

ReI. 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$ 141.000,00 a vista ou

consulte parcelamento

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
422m2•
R$ 590.000,00 mais
lotos em

www.seculus.net.

ReI. 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 cnena, s.de
festas.
R$ 315.000,00.

ReI. 1023 .

,Edil. Figueira
Ilha da Figueira

. Apto c/I sulte,
2 quartos,'
sacada c/
churrasq.,
2 vagas de
garagem, ótimo.
padrão de
acabamento.
R$ 200.000,00.

Rel.l0l0
Centro - Ed.
Juliana - Apto
-I surte + 2
quartos,
demais dep,
sacada,
churrasqueira,
garagem.
R$138.000,00

Czerniewicz -

Ed. D'ltália, I
suite mais 2

quartos,dema
is dep., 1

garagem. R$
128.000,00.

ReI. 1022-
Edil. Amaryllis -

.

Vila Nova Apto
c/I suíte, 2
quartos, sacada
c/ churrasq,
gar., móveis sob
medida,
R$ 170.000,00. •

Edil. Hortência

-Jaraquá
Esquerdo
Apto c/3
qúartos,2
bwc, demais
dep., I

Ref. 0010 -Jaraguá Esquenlo - casa nova c/ 148
m2, su�e + 2 qtos, sala, coznna, bwc, lavabo, área
de festas, garagem para 2 carros .• R$ 215.000,00

Aceita financiamento bancário.

TERRENOS
Ret 2023 - Amizade Terreno

. com 346,50m2 (14X24,75) R$
70.000,00.

Ref. 4005 - Rio Cerro II - Chácara com

165.000m', casa com 170 m' estilo moderno e

aconchegante. Suíte + 2 quartos, closet conjugado,
instalação pi água quente. Sala, cozinha e área de
churrasco integradas. Fogão à lenha e lareira. R$

345.000,00

Ref. 2000 - Schroeder I -

Terreno cf 336m2•
R$ 33.000,00

Ret. 2020 -Guaramirim -

Loteamento K'panema com

430,63 m2 - R$ 58.000,00 .

• ReI. 3000:
Corupá :..

Galpão
inoostrial no
Parque Ano
Bom, com
.4.000 rn',
terreno com

22.000 m'
Consulte-

nos

Ret. 2013 - Amizade -

Lotem. Versalhes IV com

450m2, região de alto padrão.
R$ 100.000,00,

TEMOS TERRENOS
PRONTOS PI CONSTRUIR,

CONSULTE-NOS ..

ReI. 4004- Sitio com 4.515 m2, com casa alvenaria
c/3 qtos e demais dep., ampla varanda, 2lagoas,boa
localização pi descanso.R$ 140.000,00, aceita
imóvel demenorvalorem Massaranduba

Vendas e Locação no Shopping Brelthaupt
Comodidade de um horário diferenciado

Segunda a Sexta: 10h às 22h e Sábado: 10h às 20h

Fone: 47 3371.8818
47 9658.6785

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Atendemos de Sego à.Sexta: 08hOO às 12h das 13:30h às 18hOO
Aos Sábados:09hOO às 12hOO

Cod. 383 - Casa Nõva Jaragua Esquerdo
. - 1 suite, 2 quartos, sala cf 2 ambientes,
cozinha, lav. garagem e churrasqueira.

R$ 235.000,00 neg,

CENTRO casa com 480m2 e terreno
com 500m2, 4 suítes, 4 salas,

dispensa, cozinha, lavanderia, bwc,
demais dep. Sobconsulta

Sobrado com parte superior, 2 quartos, sala,
cozinha, lavanderia, bw, 'e 150m2 de

.

varanda.Parte terreaí suite, 2 quartos, 2
salas,"cozinha, lav, bw, dispo gararem e

churrasqueira.
Valor R$ 240.000,00 negociavel.

Amizade apto com 3 qtos, sala,
cozinha, banheiro, lavanderia e

garagem. De R$ 89_000,00 por
85_000,00 à vista

/
Últimas unidades

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



IMOBILIÁRIA

H. WOLF CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

. ReI. 3816 . Cemru
Edifício Klein· 1

suíte, 3 dormitórios,
2 salas, copa,'

cozinha, 2 BWC,
área de serviço,
sacada grande cl

chur. e 02

Residencial JK :

1 suíte,
2 dormitórios,
Cozinha, Sacada
com churrasqueira,
Área de serviço,
Sala para 2

ambientes,
Tubulação pi
aquecimento à gás
Pontos de telefone,
TV e Internet,
Medidor individual
de água

Apartamento com

111 ,00m' total
Edifício Vitória Régia·
Vila Lalau, com 3
dormitórios, demais
dependências e 1

vaga de garagem.
R$ 139.000,00
(aceita -,

financiamento)

Belvedere Residence:
3 suítes, sendo 01
suíte 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

RE.F. 3852 . Baependi . Residenciallpanema/ Leblon
·01 suíte, 02 dormitórios, sala, copa, cozinha, BWC,

área de serviço e garagem.

Ref.2755 João Pessoa Casa de alvenaria cl 144,00m' de área
construída, sendo 4 qtos, 2 bwc

'

s, 2 vagas de gar. e demais
dep. Terreno cl 340,00m'. Será entregue él a pintura nova.

R$128.000,00 Aceita terreno como parte de pagamento.

REF. 3805·
Edifício Joverli .

Nova Brasílla- 1
suíte,2
dormitórios,
2 BWC, sala, copa,
coz., área de servo

e garagem dupla.
R$ 130.000,00. Ref. 104· Vila Nova· Casa msta- 3 donm. saia. COZo

BWC cf garagem. Teneno com 373,00m2.
Valor R$150.000,00

GIRASSOL (47).3371-7931IMÓVEIS,
PLANTÃO DE VENDAS

9955-4774
Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 654 - Centro

Hor�rio de Atendimento: 8hs às 12hs e 13h30min às 18hs de segunda a Sexta.

Cód.: 3126 ·3194 . Bom investimento.
R$300.000,00 . Com 926,00 m'· Centro Ótimo

-
.

para.prédio. R$ 300.000,00
Cód:3193· Terreno comercial.com 6.210m',ótimo para prédios e

galpões.Bem localizado,confiraI!lR$600.000,00.
.

Cód:2107 Casa no bairro Vila Lenzi Com 3 dorm.,e demais • Cód.21 06· Bairro Vila Nova, Apto com 86,80m'. 3 qtos
dependencias. R$180.000,OO aceíta propos�s! de demais depen De R$115.000,00 por R$ll 0.000,00.

Cód.1264-Vila Lenzl-CasaAverbada· a1v. C/3 donm. sendo 1 suíte,
Cód. 3192 • Centro· Sobrado com 230,00m', terreno 666,27m'. OBS: bwc, COZo embutida, lav., C/ 2 vagas na gar e demais dep. C/ sala comi
Possuicasademadeiraeum sobrado em alvenaria. R$450.000,OO 70m' + 1 bwc. R$200.000,OO.

Cód.2105 • 2 Aptos sendo 1 com 3 quartos e outro com 2

quartos.4 salas comerciais para aluguel e 4 KilinelesTodas já
locadas,num total de R$3.700,00.Mais terreno com área de
390rn'.R$890.600,00Analisa propostas.

�
www.parcimoveis.com.br
achave@netuno.com.br

Rel.2502 • Vila RauSobrado com 300,00' e terreno com

465,00m', sendo 02 residências (uma na parte superior e
uma na parte Intenor). Falta apenas a pintura externa..

R$ 290.000,00 (aceita terreno e casa).

Edifício Vila Nova 03 dormitórios, sala, cozinha, BWC,
área de serviço e garagem. R$115.000,00

ReI. 2101- Tifa Martins· Terreno com 50.169,00m',
sendo frente com 120,00m, sem benfeitorias.

LOCAÇÃO:
- Aptos com 70m2 cl 2 quartos no Bairro
João Pessoa próx, a Weg II.
• Apto com 2 quartos e demais dependo
,fica cozinha sob medida!

Resid.lmigrantes· prox. UNERJ
- Apto:22 (20 nadar) R$550,00 + 70,00
cond.(+ ou-)

• Aptos na Ilha da Figueira,ambos com 2

quartos.R$ BOO,OO Apartir de fevereiro
estarão disponíveis.

- VENDA:
•• Apto com 2 quartos e demais depend:
,fica cozinha sob meOida! Resid.lmigrantes -

prox. UNERJ Apto:22 (2° nadar) R$
95.000,00

Cód.1255 - Casa no bairro �mizade,prox ao

salão amizade.R$1 05.000,00

• TERRENO:
• loteamento

Boulevard.próx ao

Champagnat'C Lote cf
o

3600,00 m� R$
,]00.000,00 - 50% de

ss

entrada e saldo

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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FIM·DE·SEMANA, 28 DE FEVEREIRO E 1 DE MÀRÇO DE 2009
.

IMOBILIÁRIA

CRECI550·j
IMOBILIÁRIA

MENEGOTTI
WOLFEPAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.

Corretor de Imóveis

CRECI4936imóveis

7
:;
,...

.
T""

c::)
W
.a:
(.)

.. Empreendimentos Imobiliários

,

GIRASSOL
IMÓVEIS'

BarraSul
A imobiliária da Barra

RENATO .JR.

PIAZERA

CRECI2567J
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CLASSIMAIS
'. ,

FIM-OE-SEMANA, 28 DE fEVEREIRO e 1 DE MARÇO DE 2009

FLAT NO SAINT
SEBASTIAN

,

DUPLlX c/ HIDROMASSAGEM (6° ANDAR)
. VALOR RS 100.000,00

WWW.lEIEH.COM.BR

EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
(47) 2107-0500

SOBRADO. COM APROX. lSOMi, AMP�O
TERRENO COM 410M', CONTENDO 1 SUITE,

2 'QUARTOS, I BWC SOCIAL, SALA DE TV, SALA

DE ESTAR, I LAVABO, AMPLA ÁREA DE FES!AS
COM DEPÓSITO E BANHEIRO. LOCALIIAÇAO

PRIVILEGIADA NO INíCIO D,O BAIRRO JARAGUÁ
ESQUERDO, RUA SEM SAíDA, COM VISTA

PERFEITA DA CI,DADE. CONSULTE-NOS!

LINDA CASA
CÓD. 282.1 - NO JARAGUÁ ESQUERDO,

CONTENDO I SUíTE, 2 QUARTOS, COZINHA

SOB MEDIDA, SALA EM DOIS AMBIENTES,

ESCRITÓRIO, ÁREA DE FESTAS, GARAGEM

vt 1<ARROS. TERRENO Cf 502M'.
CONSULTE-NOS I

c:óD. 6.l- EXCELENTE IMÓVEl. NO BAEPENDI, AMPLA CASA COM 5 QUARIOS, SALA DE ESJM1ANDIII, 4 BANHEIROS,

ESCIIIIÓRIO,ÁREADI: FESI'AS, GARAGEM Pf4 CARROS, PORI'ÃO ELEtRÔNICO (RUA SEM SAÍDA). CONSIJIlE.NOSt

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



,

D o CORREIO DO povo.
FIM-OE-SEMANA. 28 DE FEVEREIRO e 1 DE MARÇO DE 2009

- - - _.- � -

o APARTAMENTO:
Área privativa a partir
de 109,00 m2
Surre + 2 dormãóros
Sala com 2 ambientes
Sacada gourmet
BWC A partir de
Cozinha R$149.900,OO
Área de serviços

Rei 4682 - Czerniewicz - Apto cf 1 OU9m'
Ed. Andrea - surre - 2 dorm - vaga gar -

R$135.000,00

Rei 6434 - Czemiewicz - Casa mista cf
100.00m' - 03 dorm - R$138.000,00

Rei 6437 - Vila Lalau - casa madeira cf
90.00m' - 3 dorm - gar pf 2 carros

R$89.000,00

Rei 6252 - Chico de Paula - sobrado
novo cl 236.22m2 Pronta para morar

suite cl closet - 2 dorm - aceita imóvel de.
menor valor - RS300.000,00

Lotes no bairro
João Pessoa com

asfalto á partir de
R$ 48.000,00 -

Parcelamento direto
com a imobiliária

PROJETOS ARQUITETÔNICOS I INTERIORES

REFORMAS 1 ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS

��llllilll MÜLLER & MARQUARDT�r ! IN;ItRfGH�9tl

Matricula: 22.371

Rei 4603 - Apto Novo cl 107.00m2 - 2
dorm - sala estarljantar - sacada cl
churr - vaga gar - Entrada mais saldo

parcelado em 12 x -

A partir de R$115.000,00

Entrega: Junho/2009
UHima Unidade

Rei 6383 - Vila l.enzi- Casa AIv cf 160.00m'-
3 dorm - churr - gar pf 3 carros - piscina -'

R$240.000,00

Rei 4011 - Ribeirão Cavalo - sitio cf �
337 ,000.00m' - 2 ranchos- 2 lagoas - bananal
eucalipto - agua corrente - area pf plantação -

palmito - casa cf 100.00m' - 4 dorm

R$190.000,00

Rei 7041 - Vila Rau - Galpão cf 332.61m'-
. R$220.000,00 (com opção de compra do

galpão ao lado com área corstruda de aprox
560.00m')

Rei 6430 - Centro - sobrado cf 530.00m' - 3
surres - dorm - estar intimo - piscina - garagem

pf 3 carros - R$8BO.OOO,OO

Plantão de Vendas
9652-6484 I 9988-1520 I 9934-0371
9934-0304 I 9934-0019 I 9651-3412

HORÁRIO DE EXPEDIENTE
Segunda a Sexta - 8:00 às 12:00,13:30 às 18:15

Aos sábados plantão de vendas

e-mail: itaivan@itaivan_com.br

F"RAME
ENGENHARIA

INe'C1RP6RA,�ãES
.

Matrícula 1-58.381

Rei 4604 - Apto em construção ci
151.61 mZ - Área Privativa: 99.85mz •

02 vagas gar • suíte - 2 dorm - bwc -

sala estar/jantar - Cal - lav - gar -

sacada cl churrasqueira - A partir de
R$ 170.000,00 - Entrega em

Outubro/2010

Rei 6390 - João Pessoa - 03 casas geminadas
.

cf 73.35m' - resido Gabriela - 2 dorm - va�a
gar - entrada 40% saldo em 24 x com juros da

poupança - R$108.000,00

Rei 6418 -Amizade - Casa Alvcf 118.27m'
suite - 2 dorm - R$159.000,00

Rei 6435 - Chico de Paula - casa afv cf
160.00m' - 3 dorm - 2 coz - araa festas - 2

vagas gar - R$149.000,00

Rei 6433 .: Ilha da figueira - casa afv cf
270.00m' - 3 dorm - 2 bwc - araa de lestas -

piscina - aceita imovel de menor valor
RS319.000,00

Matrícula 56.872

Rei. 4654 • Apartamento
Área total: 115,65m2
Área privatica: 70,50m2
01 vaga de garagem

. 02 dormitórios

A partir de R$128.800,OO

Rei 6289 - Amizade - Lot Baila Vista - sobrado
cf 218.11 m' - surre master - surre cf closet
surre - 2 salas estar - gar pf 2 carros - area de

festas cf bwc - sistema de alarme com
câmeras - R$ 375.000,00

Rei 6177 - Vila Rau - Sobrado novo cf154.50m'
- surre cf closet e sacada -.2 dorm - area de

lestas - R$ 230.000,00
.

Ref 6425 - Centro - Casa Alv cf 120.00m' - 3
dorm - ficam móveis embutidos na coz e bwc -

R$245.000,00

Rei 2109 - Vila Lenzi - Terreno cf 528.20m' em
freme arena - R$ 85.000,00

Rei 4687 - Czerniewicz· Apto cl
1 08.04m2 - Ed Giuliana - 2 dorm -

sacada cl churr

Entrega Outubro/201 O

A partir de R$115.000,OO

ALUGUEL
Ref A-385 - Amizade - Apto 101
- suite - 2 dorm - sacada c/
churr - R$900.00

Ref. B-471 - Vila Lenzi - Casa
Mista � 3 dormitórios - + 1

galpão anexo - R$770,00

B·483 - Jaraguá Esquerdo -

Casa Alvenaria - 3 dormitórios -

R$660,00
Ref. B-480 - Centro - Casa
Alvenaria - Suíte, 2 dormitórios, 2
banheiros, 3 salas - piscina -

R$2500,OO
Ref. B·481 - Vila Baependi -

sobrado- suite master c/ closet
sauna- suite.· 2 dorm - 4 vagas
qar- 2 píscnas- R$4.400,00
Ref. A-357 - Centro - Apto 102-
Suíte - 2 dormitórios - cozinha c/ .

móveis - R$1.320,00

Ref. A-372 - Vila Rau - Apto 104
- 2 dormitórios • cozinha c/
mévels - R$600,00

Ref. 0-23 - Centro - Galpão
Alvenaria c/ 10,OOm2
R$7000,00
Ref. A-379 - Vila Lenzi -

Apartamento 104 - Suíte - 2
dormitórios - R$700,00
Ref. A-381 - Centro -

Apartamento 12 - Suíte, 2
dormltéríos- R$800,OO
Ref. A-384 • Centro • Apto • 2
dorm - R$440.00 mobiliado

Ref. C-82 - Sala Comercial na 03
nova c/ +/. 50,00m2 - Centro
bwc • R$1.1 00,00

Ref. C-99 - Salas Comerciais
Novas - Amizade á partir de
R$350.00

Ref. C·106 - Corupá - Salas
Comerciais - á partir de

R$600,00
Ref. 0-21 - Galpão c/180m2 -

Cen_tro - R$1500,OO
'.

Matrícula 44.028

Suíte + 2 dorm

UHimas Unidades
�pto 102 R$155.000,00 -

Apto 401 R$220.000,00 -

Rei 6372 - Amizade - Casa AIv nova

c{143.50m' - sulte- 2 dorm _. araa churr - gar
pf 2 carros - RS239.000,00

Rei 6371 - Amizade - Casa AIv Nova cf
167.15m' - surre - 2 dorm - bwc social- sala

estarjantar - gar pf 2 carros -R$ 280.000,00

Rei 6386 - Amizade - Casa AIv nova cf
164.00m' - surre cf close! - 2 dorm - gar pf 2

carros - R$275.000,00

Rei 6424 - Amizade - Casa Alv cf T55.00m'
surre·2 dorm - lavabo - salão de festas - gar pf
2 carros' - piscina - edicola - portão eletronico �

alarme - agua quente/solar - licam móveis sob
medida co�lavfbwc - RS285.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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COMPRA I VENDE
Fone/Fax: (47) 3373·3404
E-mail: vendas@imobiliariaws.com.br

VISITE NOSSO SITE

�--www.imobiliariaws.com.br

Financiamentos

CAI\.A
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Facilitamos seu' crédito junto a CAIXA

IMÓVEIS o CORREIO DO POVO IIFIM-OE-SEMANA, 28 DE FEVEREIRO e 1 DE MARÇO DE 2009

Rua: Norberto Silveira Junior 233 Centro Guaramirim SC

* Casas Prontas
* lotes a venda em

diversos pontos da cidade.
* loteamentos Próprios

Amizade/Guaramirim Residencial São
Luis, lotes cl ampla infra- estrutura,
pronta para construir. lotes com

escritura. um projeto a altura de seus

sonhos ruas pavimentadas e

arborizadas, passeio estilo americano,
praça urbanizada cl plyground e 67%
de area de floresta nativa. lotes apartir
de R$ 50'.000,00 financiável pela
Caixa Economica Féderal.

.

Ret 0130 Avail Guaramirim Casa nova em

aívenaria, com 1 suite, 2 quartos, 2 banheiros
sala, copa, cozinha. lavandería, área de testas,
garagem para 2 carros e piscina. Casa toda

murada com portão eletrônico. RS 240.000,00

Rei 0076 Joao Pessoa/Jaraguá do sul Linda
casa em alvenaria com moveis sob medida, 1

suite, 2 quartos, 2 salas, copa, cozinha,
lavanderia, 3 banheiros, escritório, 2 vagas de

garagem e área de testas com piscina. Casa toda
murada cl portao eletronlco, ssterra de alarme e

lindo ianíím im erdivel R$ 260.000,00

Iii
ReI 0106 Rio branco/Guaramirim - casa

mista cl 2 quartos, sala, cozinha, lavanderia,
1 banheiro e garagem. R$ 45.000,00

TERRENOS

• Ref. 0053 Vende-se chácara em

Guaramirim/ Bruiderthal, cf 200.000m2
de area, cf mata nativa, 2 lagoas,
nascente de agua, otimo para lazer, há
2.000 metros da rodovia do arroz. R$
168.000.00.

• Terrenos com 360m2, ruas pavimentadas,
local com arnpa infra-estrutura, pronto para
construirR$35.000,00

• Ref 0114 Ávai/Guara!l1irim vende-se
terreno cf 450m2, legalizado pi Financiame
nto pela caixa económica federal. residencial
Kapanema. R$ 50.000,00

• Ref. 0086 Amizade/Guaramirini Casa
em alvenaria c/ 03 quartos, 02 salas,
cozinha, banheiro, lavanderia e garagem.
Casa toda murada c/112m2 e terreno
504m2. R$120.00Q,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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1117 - CENTENÁRIO - CASA AlV. cl
230m2, terreno C/ 463mz• sufte

master cl closed + 2 qtos. cozinha
mobiliada. 2 vagas de garagem,
aquecimento solar. R$ 290 mil.

1102 - BARRA DO RIO CERRO! RES.
PAPP - CASA AlV. cl suíte + 2 qtos.
ampla área de testas com piscina,
churrasqueira, salão de festas.

garagem para até 4 carros. Terreno
excelente. com 30 metros de frente,

total de 787,50rnZ. R$ 385 mil

1008· IMÓVEL CENTRAL· cl área
de 320m2, cl sute + 4 qtos, grande
área de festas cl churrasqueira.

Terreno cl 1.130m2• Possibilidade de
troca por outros imóveis.

ALV. cl suíte + 3 quartos. área de
festas com churrasqueira e cozinha
mobiliada. Excelente Vism da Cidade!!

R$ 330 mil

1014 -IMÓVEL CENllIAL- DE
ESqUINA - EXCElENTE LOCALIZAÇÃO
PARA FINS COMERCIAS. CONSllIUÇÃO
DE PRÉDIO terreno cl 700m2 cl casa +

sobrado + sala comercial.
'knha conhecer.

1103 - NOVIDADE! lOFT na Barra,
Mobiliado c/ 200m2• 2 suítes (1 cl
hidromas-saqern). R$ 300 mil.

5150 -

OPORTUNIDADE DE
ADQUIRIR TERRENO
COM 4.157.01 m' -

VILA NOVA

(ESQUINA) terreno cl
4.157,01 m2 cl galpão
de alvenaria de
600m2• frente de
40mts para R. Olívio
Domingos Brugnago.
Estuda propostas.
Faça contato e

agende urna visita.

5035 - IMÓVEL COM EXCELENTE LOCALIZAÇÃO - PRÓX. PREFEITURA
- TERRENO cl área de 2.026.80m2 + GALPÃO AlV. c/668m2 + casa
de alv. ótimo local para estabelecer sua empresa. Agende sua visita!

1335 - SÃO lOis - CASA AlV. cl
110m2 - c/3 qtos, R$ 165 mil

3013 - CENTRO - APlO NO ED.
SCHIOCHEJ- semi-mobiliado, c/ sufte. + 2

qtos. dep, empregadá, Prédio c! 2
elevadores. salão de festas, salão de jogos,
piscina, quadra poíssportva, playground,

pOrteiro. R$ 220 mil.3�11- GRANADA RESIDENCE

RUf\ '25 DE JULHO (em frente

Recreativa Duas Rodas)
APf\RlAMENTOS NOVOS '.

Aptos com suí\e' cl sacada + '2 QU�s,
sala ém '2 ambientes, sacada amp a

churrasqueira, bwc socaí, cpZlnha,
lavandelia, '2 vagas de garagem.

a tos
Prédio com salão de festas ..

Os P
-

pera para ar-condiCIonadoterao es
t medidor

Split em todos os ambien es,

de água individual. Com e����� valor
Condição de pagamento.
de entrada e o saldO'em '24 parcelas.

A partir de R$16\i mil cl
1 vaga de

. garagem.
_..;_----

3001 - CENlRO. RES. AREZZfYAPlO
mM!. cf suíte + 2 qtos, área total de

143,14m2• R$195 mil. Estuda
propostas.

ct suite + 2 qtos, sala em

2 ambientes c! churrasqueira. Prédio
cl elevador. R$ 217 mil.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Cedro Móveis

(47) 3376�0679
Av. Pref. Waldemar Grubba, 1674

-(47). 3372-2677
Rua CeI.- Procópio G. de Oliveira, 140

" ,

JARAGUA DO SUL - SC
•
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RICARDO IIALÊRIO!
li!
<>

$!fw diI& !*,!WW�_�·

ricardodmoveis@hotmail.c:om o·
le:( .
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2:.
e:(
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8808-5378
8837-82993055-0191

R:João Marcatto nO 265 • Sala 05 Ed.Mônaco - Centro 1Ii!llll

Cod152 - Casa de alv.
com 3 quartos, na Ilha

da Figueira. R$
190.000,00

Cód092 - Casa de alv.
com 1 suíte + 4

quartos, no bairro Nova
Brasília. R$220.000,00.

Cód.138 • Casa de madeira c/4 qtos
no Santo António. R$ 69.000.00

Cad. 056· lerreno cl 17.680m' no
centro de Guaramirim. Prox, ao trevo

principal Oonsuãe-nos.:

1
Cod, 116· Terreno c/337,OOni'ern
Três Rios do Sul, RS 40.000,00.

Cod121 ·Terreno c/,5.000,OOm' na
.

BR280 sentido Corupá.
R$500.000,OO

Cód.168 • Terreno com 360,OOm'
em Guaramirim. R$ 44.000,00

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

R$120.000,00

cl 3 quartos, em
Schroeder.

R$130.000,00.

Cód .. 160 -Chácara com

46.760,OUm2 contendo
casa de madeira no

bairro Nereu Ramos.
R$ 235.000,00

.

Cod.146 - Casa tnista cl
3 quartos + galpão de
170m2, e terreno com

774m2, no bairro Vila
Nova. R$ 250.000,00

CQd.121 - Terreno com

5.000,00m2 na BR-280
sentido Corupá. Oferta
de R$ 500.000,00 por

R'$ 400.000,00.

cOO.172 • Casa de alvenaria com 1
surre + 3 quartos no bairro Ag ua

verde. R$ 212.000.00

Oód.164 - Imóvel dividido
em 5 partes pi locação
no bairro Três Rios do
-Norte. R$ 90.000,00

com 3 quartos + sala

para comércio no bairro
Cód.163 - Terreno com Tifa Martins. Aceita-se
350m2 no bairro São càrro ou terreno.

Luis. R$ 95.000,00 R$ 160.000,00

Codí35 - Oasa de alv.
cf 4 quartos, bairro São
Luis. Pode ser firiánc,
Valpr R$170.000,00

, alv. com 1 suíte + 2

quartos no bairro
Ilha da Figueira.
R$ 170.000,00.

com 3 quartos, na Ilha

daJigueira.
R$ 85.000,00

alvenaria com 3 quartos
no bairroVila Lalau.
R$ 180.000,00

WWWiIschelle,rcorretordeimoveis 11com ii'br#11''''·1.11

Rua Prefeito José Bauer, 131, Vila Rau
APARTAMENTOS PRONTOS PARA MORARI

Apto. nO 404 - dois dormitórios, bwc, sala de estar e
jantar, cozinha, lavanderià, sacada com churrasqueira e

,uma vaga de garagem. R$127.000,00
Apto. nO 201 - suíte mais dois dormitórios bWc, sala de

estar e jantar, cozinha, lavanderia, sacada com

churrasqueira e uma vaga de garagem. R$ 150.000,00

AMIZADE - LOTEAMENTO CHAMPS
ELYSÉE - Casa nova com suíte maís
dois dorm. cf sacada, bwc social,'
sala, varanda, cozinha, lavanderia,
área de festas, garagem para dois
carros e déspensa. R$ 395:000,00.

TRÊS RIOS DO SUL - LOTEAMENTO
BEIRA RIO· Casa em construção
com suíte mais dois dotmitórios,

bwc social, sala, cozinha, lavanderia,
churrasqueira, garagem .

R$ 179.000,00.

TRÊS RIOS DO SUL - LOTEAMENTO
BEIRA RIO· Gasa em construção
com suíte mais dois dormitórios,

bwc social, sala, cozinha, lavanderia,
.

churrasqueira, garagem.
R$ 175.000,00.

AMIZADE - LÓTEAMENTO
ITACOLOMI II - Lotes a partir de

R$ 79.380,00
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IMÓVEIS / o CORREIO DO POVO DFIM·DE·SEMANA, 28 DE FEVEREIRO E 1 DE MARÇO DE 2009 .

Plantão de Vendas
9965-9934 CIlECIisc 9.419

9117 -8051 CRECliliC 11.155

Casa alvenaria
c/80,00m2 - 03 dorm.,
sala, copa, cozinha,

BWC, ánia de serviçio e

garagem. R$ 45.000,00

Molha - Casa mista

c/80,00m2 com 03 dorm.

sala, copa, cozinha, Bwc,
área de serviço e

gar'pgeril. Terreno com

área de 678,15m2 - R$
120.000,QO

* Procura-se casa para
compra nas Praias de
Barra Velha e Itajubá,

até R$ 70.000,00 a vi�a

TERRENOS
Ref. 1012- 325m'- Três Ríos do

Norte - R$ 60.000,00
i Ref. 1014- 455m2• Barra do Rio
[cerro - Jguá do Sul- R$55.000,00
i Ref. 1034· 340m2- Amizade - Jgu'
I do Sul- a partir de R$ 79 ',500,00
i Ref. 1035-Amizade -

-

Corticeira - Guaramirim i Jaraguá do Sul- R$ 106.600,00'
2 Dorm, cozinha alvenaria. !

Ref. 1059- 4.400m2 no Jguá,99
.. __ ._Ç-ºilll.ylt�:j}9.� . __ . __ .. _-i Jaraguá do Sul - R$ 180.000,00

Ref. 1068- 1200m'- Vila Nova
Jaraguá do Sul - R$129.000,00
Ref. 1069- 364m2 no Jguá 99

Jaraguá do Sul - R$ 49.000,00
Ref. 1074- 360m2 no Jguá 99
Jaraquá do Sul - R$ 46.000,00

! i Ref. 1082 - m' em Schroeder
.! Ref. 1096 - "Casa em alvenaria! .próx. a Marisol- R$ 27.000,00
Gtlaramirim -3 dorm,1 suite, !
salas cozinha 2 bwc 3 vagas' Ref. 1084- 1712m2 BR-280

de g�ragem,�rea d� festas, Guaramirim - R$ 280.000,00
2 varandas - 67m2 -

Parceiro:

3376-5004

Resp. Técnico:
Genésio Neja
CREA: 85258-8 Ref. 1006 - Casa mista -

terreno1390m2 (pode ser
desmenbrado) -Barra do Rio
Cerro em Jaraguá do Sul.

com edicula - na
.

Barra do Rio Cerro
350m2

Ref. 109.1 - Casa alven. em Nova Brasilia -

Jaragu'á do Sul-2 dorm.+1 suite + escritório,
3 vagas garagem.Aceita financiamento

1 apartamento por andar:
4 suites sendo 1 suíte master,

living, home theater, ampla sacada
com churrasqueira, lavabo,
cozipha, área de serviço e

___JYI��_!_r_�!l!_:�t��I11_a. _
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Im o CORREIO DO POVO
fiM· OE·SEMANA. 28 DE FEVEREIRO E 1 DE MARÇO DE 2009 IMÓVEIS------------

RE
STEFANI

o Corretor de Imóveis
CRECI14.407· (47) 3371At851 • 9993- 3381

R. L�opordoVélosQ, N° 88 - JaragUa do Sul· se; - steTliOi.tb@(tlest'lc

CASAS MOB .. BANH.,GAR R$90MIL 17 - SCHROEDER I 500M2 ESQUINA R$
01· CASA ALVENARIA PROX. �ALÃO 26 - RAU APTO 2 QUARTOS GARAGEM -35 MIL NEG.
AMIZÀDE R$ 97 MIL. COPA COZINHA R$ 80 MIL. 18 ·-SCHROEDER I 400M2 ASFAlTO R$
04 - AGUA VERDE CASA MISTA PROX. 29 - CENTRO APTO. LINDO SUITE E 2 50 MIL
UNERJ R$ 95 MIL QUARTOS MOBILIADO R$180 MIL 20 . PiÇARRAS PERTO PREFEITURA RUA
06- BAEPENDI CASA ALVENARIA 1 SUITE CALÇADA 320M2 R$ 35 MIL
2 QUARTOSTROCA TERRENO

'

TERRENOS 24 - VILA NOVA 400 M2 PROX. PMJS R$
15 - VILALENZI CASA 1 SUITE 2 02· AGUAVERDE400M2 CGM ESCRITURA ,,110MIL
QUARTOSLlNDAR$210MILNEG. R$50MIL 27 -AMIZADE 16QOM2 R$210MIL
22 - AMIZADE CASAALV. 2 QUARTOS E 03 - AGUA VERDE COMERCIAL 600 M2 28 - VILA NOVA COMERCIAL ÁREA 3000
DEMAIS DEP R$100 MIL. FRENTE ASF. 23M R$60 MIL ' M2 NEG.
25- AGUAVERDECASAALV.2QUARTOS 05-AGUAVERDE 1000M2 R$110MIL . CHACARAS
E DEMAIS DEP 130 MIL: ESCRITURA NEG. ; 11 - STA LlJZIA COM 6000 M2 AGUA
APTOS 08 - FIGUEIRA 400 M2 COMERCIAL -

. LAGOA,PLAINOSEMCASAR$55MIL
07 - CENTRO 1 QUARTO SALA COZINHA PROX.PONTE WEGII R$130 MIL NEG_

t
12 - STA LUZIA COM 50 MIL M2, CASA,

BANHEIRO,GAA. R$ 90 MIL 09· FIGUEIRA 360 M2 PROX. POSTO R$ CAHOEIRA, LAGOAS,POMAR
13- CENTR01 SUITE2QUARTOS,SALA, 75MIL· ! MUITALlNDA.R$130MILNEG.
COZo GAR:.PISCINA,ACADEMIA 10: FIGUEIRA 2400 ·M2 BONITO _114 - MOLHA COM 300 MIL M2 ,AGUA,
23 - RAU 2 QUARTOS, SALA,COZ., CHACRINHA R$130 MIL

f
LUZ, ESTRADA BOA R$11 O MIL

_,

F'NANC'AMENTOSlFACILlT, �
SEU CRED �

JUNTO A �
• AQUISIÇÃO DE lIRAENO + CONSTRUÇÃO i
·�;�rT�.;r;óWF;:'::;;

I�._,_>��J1!.LJDL�\!M�j

LOTEAMENTO PRADII
BAIRRO: JARAGUA 84 ,-.�

CASA COM 2 QUARTOS, SALA E I
COZINHA INTEGRADA, BWC, I

�

*' VALOR:

98.000,001
*

I, ESTE VALOR I�CLUI: TERRENO�+ CASA
+ TODA A DOCUMENTAÇAO PI

.1 FINANCIAMENTO NA CAIXA I
BAIRRO��SUPERMERCADO BR�IT�l ECONOMI���E���•.____J

-DEU.
PRADI
IMÓVEIS

Rua João Januário Ayloso. 2633 - sl.01 - Jalaguá Esquerdo, JARAGUÁ DO SUL - se
-

LOTEAMENTO RESIDENCIAL
- JARDIM DAS BROMÉLIAS

, Seu imóvel está aqui.-

[bJ
H-AIITAT

'" '" ..

CRECI1�3� �
@VENDE QALUGA
�ADMINISTRA

www.imobiliariahabitat.com.br

3371.8009

HELIANO ORISKA (47) 8428-�2835
Corretor de imóveis CRECI14999F 8412-8933
C!)rífifàqlítl'luiIri611efsno$i� www.imoveisjoroguo.com.brheliano@imoveisjaragua.com.br

I APARTAMENTOS
i Ref 2010 apto 100m2

i Centro em constr
: Ref 2015 aptos a partir de
i 94m2 Centro
j

Centro,
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IMÓVEIS
COMPRA - VENDA - ALUGUEL M ADMINISTRAÇÃO - ASSESSORIA EM FINANCIAMENTO

CRECl217W

PLANTÃO VENDAS 9977-4652 I 9977-4654
.ii. João Januário Ayroso, 531 - sl2 Início do Jaraguá Esquerdo PLANTÃO AlUGUEL 9977 -9337

Atendimento 8h30 às 12h - 13h30 às 18h06
Aos sábados: 8h30 às 12h

0238 • Rau. 680,63m2. R$ 80.000,00
0294· Rio Molha. 7.898m2. RS 240.000,00
(neg.)
0485 • Barra do Rio Cerro. 79.220m2. R$
520.000,00
0618· Barra do Rio Cerro. 51.260m2. R$
265.000,00
0771 • Estrada Nova. 340m2. R$ 45.000,00
0116· Rau. Terreno próximo a Associação
da CELESC, com 373,10m'. RS 50.000,00
(negociavel).
0553 • Terreno com 132.500,00m' em

Schroedet BairroSchroederl. R$ 900.000,ao.
0721 • Rau. Condornlnlo Renacença area

---------_-----------_t_----------_------------t----------__t- -I364,70m'.R$82,000.00
0754 . Ilha da Figlllira. Com 400m2. R$
135,000.00 (neg)
0354· BairroAmizade. RS 75,000.00
0890· Vila Lenzi. 498,09m' R$ 78,000.00
0886· Três Rios do Sul. 325m'. RS 42.000,00
0908· Terreno em Massaranduba medindo
4.960m'. R$130,000.00 (neg)
0294 • Terreno no Amizade. 318,50m'. RS
75.000,00

;lOCAÇÃO

Salas Comerciais:
Guaramlrírn- Rua lrineuvilela R$330,00
Centro· Av Marechal Deodoro da Fonseca
R$ 400,00 4- condominio
Ilha da Figueira· José Theodoro Ribeiro RS
1800,00
Centro· Av. Marechal Deodoro da Fonseca
R$400,00

.

Nova Brasjla-Gustavo HageidomR$1.000,00.
Csntm- Rua Marina Frutuoso R$ 500,00
Cantrn- Jorge Czemiewicz R$ 450,00
Jaraguá Esquerdo • Rua João Januárío
Ayroso R$415,00
Cemro - Rua Eugenio Bertoldi R$ 800,0�
Centm- Rua GuilhermeWeege RS 550,00 +

condomínio
Centro - Av Marechal Deodoro da Fonseca
R$ 550,00 + condominio
Centro- RuaJorgeCerniewicz R$500,00 +
condominio
Centrn- Rua Reinolclo Rau RS 950,00
Centro- Rua Reinoldo Rau RS1.100,00
Centro'· Rua Henrique Piazera R$ 950,00
Centro ·RL" Henriqts Piazera RS 550,00
Centro- Marechal Deodoro da Fonseca R$
500,00
Vila Nova· Rua 25 de Julho RS 650,00
Centro· Av. Marechal Deodoro da Fonseca
RS900,00
Vila Nova - Rua ArthurGumzRS 800,00
Centro - Av. Marechal Deodoro da Fonseca
R$3.500,00

Casas:
Barra do Rio Cerro, 03dormITónos R$800,00
Barra do Rio Cerro, 02dormITónos RS 750,00
Guaramirim, 03 dorrnltorios RS 950,00
São Luis, 02 dormitérlos R$ 400,00

----------f Jaraguá Esquerdo, 04 dormITónos R$ 950,00
Vila Nova, 03 dormitórios RS 2500,00
Centro, 03 dormITórios RS1.1 00,00
Vila Nova, 04 dorrmórios RS 2.000,00
Centro casa comercial R$ 2.500,00

condomínio
São Luis, 03 cormãórios RS 560,00
Barrado Rio Cerro, 02dormITórios RS 750,00
Nova Brasilia 03 dormitórios, duas vagas de
garage RS1.000,00
Vila Nova, mobil"do,01 dormrtónoRS 1.800,00
Centenáric, 02 dorrnsórios RS 500,00
Centro, 03 dormitórios RS 800,00 +

condomínio
•

Barra do Rio Cerro, 01 dormlíório R'$ 350,00
----------1 Barra do Rio Cerro, 02dormITónos RS450,00

Guararnirím, 02 dcrmltórlos RS 500,00
Vila Nova, 01 suite + dois dormitórios RS
750,00 + condominio
Ilha da Figueira, 01 dormitório RS 410,00
Rau, 01 dormtórío, mobiliado RS 450,00 +

condominio
Jaraguá Esquerrío, 02 dormítórbs R$ 620 +
cóndomínio

Jaraguá 99, 02 dorrruóríos R$ 500,00
Centro, ·04 dormítórios R$ 900,00 +
condominio
Vila Nova, 01 SUITe + 02 cormãórios RS
650,00 + condominio
Vila Lalau, 02 dorrnítórlos: 600,00

Galpão:
Nova Brasilia: 800m' R$ 4.000,00.
Nova Brasilia: 1050 m' R$ 5.250,00
Schoroederl: 1.100 m' RS 3.500,80
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IMÓVEIS

• Compra • Vende • Administra •

Tel: 3055 0070
PlANTÃO DE VElOAS

Deleon 8405-61251 Ilson 9142-4641 I· KeU 9905 0699

#
2040 - Apartamento - Ed.
Jaeser - Czerniewicz -

, 124.00 m2 - R$
155,000.00 - O 1 suíte, 02 !

qtos, sala para 02
ambientes, copa,
cozinha, bwc, área de

-

serviço, garagem, sacada
cf churrasqueira.

2065 - Apartamento - Ed ..

Miner - Centro - 126.24 m' -

R$ 99,000.00 - 03 qtos, sala,
cozinha, bwc, área de serviço.

2051 - Apartamento - Vila
Nova - 90 m' - R$ 150,000.00
- 03 qtos, sala, cozinha, bWG,
sacada, área de serviço, 02

vagas de garagem.

2058 - Ed Santa Catarina - Vila
Nova - R$ 175,ÓOO.OO

Apartamento no 2' andar - n' 204 -

Com 01 suíte cf sacada, 02 qtos,
bwc social, cozinha, área de

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

2062 - Apartamento - Baependi -

100 m' - R$ 110,000.00 - 01 suíte,
02 qtos, sala, copa, cozinha, área

de serviço, garagem.

1135 - Casa - Nereu Ramos -

90.00 m' - R$ 118,000.00 - 01
suíte, 02 qtos, bwc, sala, cozinha,

.

área de serviço, garagem.

1134 - Casa - Nereu Ramos -

154.00 m' - R$ 210,000.00 - 01

suíte, 02 qtos, bwc mobiliado,
cozinha mobiliada, área-de serviço,
copa, 02 vagas de garagem, área'

de festas.

1133 - Sobrado, Amizade, 107.75
m' - R$ 1 90,000�00 - 01 suíte,02
qtos, sala, copa, cozinha, área de

serviço, bwc, garagem.

1117 - Sobrado - Residencial Aghata - Amizade -

139;67 m2 - R$ 172,0.0.0.,0.0 - Suíte cf sacada, 0.2
qtos, área de festas com chur., area de serviço,

l _ _:_�oz!�ha, sala de est��l�tar, varanda, escritório.

apartamentos, com terreno de
705m' e 400 m' de área çonstruida.

4007 ' Galpão - Santa Luzia -

1,200.00 m' - R$ 600,000.00 -

Galpão-lndustrial.
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Precisamos urgente de _casas e apartamento para locação, temos clientes já com cadastros aprovados.

itajuba com 4
quartos,
garagem 3
carros,demais
dependências.
R$ 150.000,00
aceita troca por
carro ou imóvel
em jaragua do
sul e região

REF.172-Praia Itajuba-3 quartos-aceita
troca imovel jaraguá

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Ref. 307) - Casa - Barra do
Rio Cerro - 1 suíte, 2

dormitórios, 2 bwc, area de
festas com piscina,

churrasqueira R$ 265.000,00
Rei 114 - Sobrado "alto padrão" Sala c/pé direito alto. RS 395.000,00

CASAS
ReI. 2421 - Figueira - 2 dormitórios, bwc, garagem, R$ 85.000,00
ReI. 2721 - Vila Lenzi - 3 dormitórios, 1 bwc R$l 05.000,00
ReI. 24tl - Figueira - 3 dormitórios, bwc, garagem R$ll 0.000,00
ReI. 2491 - Tila Martins - 4 dormitórios, 1 bwc, garagem e demais dependências -

R$110.000,00
ReI. 2371 - Chico de paula - 3 dorm., 1 bwc, 1 vaga de garagem R$il0.000,00
ReI. 1901 - Rau - 1 suite, 1 dormitório, bwc, garagem p/ dois carros. R$
110.000,00
ReI. 2561 - Vifa Lenzi - 3 dormitórios. 1 bwc, garagem, demais dependências. R$
110.000,00
ReI. 2681 - Estrada Nova - 3 dormitórios, 1 bwc, 79m2 - OFERTA R$11 0.000,00
ReI. 1 091 - 3 dorm. 2bwc, 2 salas portão eletr., piscina �$ 125.000,00
ReI. 1811 - Chico de Paula - Casa mista com 3 dorlllitórios, 2 salas, área de lestas
c/chur. e piscina + i kitinet + areade 60m2 - olicina R$160.000,OO
ReI. 2581 - Vifa Lenzi - 2 suites, 3 dormitórios, 2 bwc, demais dependências,
garagem R$160.000,00
ReI. 831 - ,Vila Lenzi - 5 quartos, sala, copa, bwc, suite,' chur., cozinha R$
200.000,00
ReI. 1512 - Barra Velha - Sobrado c/ suite, 2 dorm., lavabo, churrasqueira R$
200.000,00
ReI. 2141 - Figueira - Sobrado c/ suite, 3 dorm., 2 vagas de garagem R$
210.000,00
ReI. 1211 - Vila Lenzi - Suite, 2 dorm., chur. Rf250.000,00 - ótimo para ponto
comercial.
ReI. 1831 - Chico de Paula, 4 dorrn., 2 bwc, 2 v?gas de garagem R$ 245.000,00
ReI. 1831 - Casa - Chico de Paula - 4 dormitórios, 2 bwc, garagem, demais dep.
Próximo Igreja São Judas Tadeu. Terreno de 3506m2 R$ 245.000,00
ReI. 1511 - Barra Velha - sobrado "alto padrão" R$ 260.000,00
ReI. 1911 - Figueira - suite, 3 dormitórios, 2 bwc, garagem 2 carros R$
270.000,00
ReI. 2601 - Centro- 206m2 -1 suite, 4dormitórios, 2 bwc R$ 420.000,00
ReI. 1521 - Baependi - sobrado alto padrão�interno inacabado" prox recr. Marisol
R$ 450.000,00
ReI. 281 - Penha-casaaito padrão "frente p/ o mar" R$ 550.000,00
ReI. 2631 - Jaraguá Esquerdo - 3 suites, 3 dorrnitórios, lavabo, dependência

, empregada, piscina - Casa alto padrão - R$ 750.000,00
APARTAMENTOS
ReI. 2291 Apto - Vila Nova - entrega em janeiro de 2010. A partir de R$ 85.900,00
Entrada + 639,20CUB atualizado pelo CUB
ReI. 2301 Nova Brasília, 1 suite, 1 dormitório, 1 BWC, sacada c/churrasqueira, 1
vaga de garagem "Entrega em setembro 2009" - R$120.000,00
ReI. 3041 Nova Brasília -1 suite, 2 dormitÓrios;l BWC, sacada c/churrasqueira,

1 vaga de garagem R$135.000,00
ReI. 1661 - Cenlro - apto em construção, ResidenCial Aquarela, com 1 suíte, 2
dormitórios, cozinha, garagem, sacada c/chur, c/119m'. R$145.000,00
ReI. 2401 - Centro'- Ed. Isabella - 1 suite, 2 dormitórios, 1 bwc, 1 vaga de garagem
R$160.000,00
ReI. 1661 - Centro - apto em construção, 'Residencial Aquarela, com 1 suíte, 2
dormitórios, bwc, cozinha, lavanderia, garagem, sacada c/ churr. R$ 160.000,00.
entregajunho/2009
ReI. 2321 - Centro- suite, 2 dorm., bwc, 1 vaga de garagem. R$167.000,00
ReI. 2341 - Bombinhas - 1 suite, 1 dorm., sacada c/chur., prédio c/ piscina, play
ground, área de iestas, elevador. R$ 250.000,00 - Aceita troca c/ imóvel em
Jaraguá.
ReI. 2001 - Vifa Nova c/ 1 suite, 2 dorm., 1 vaga de garagem R$ 250.000,00
ReI. 2621 - Balneário Camboriu - próximo igreja Santa Ines -1 súíte, 2 dormitórios,
1 bwc, 1 vaga de garagem R$ 340.000,00
ReI. 2441 - Balneário Camboriú, COBERTURA, alto padrão, 4 suites, 1 dorm., dep.
de emp., 4 vagas de garagem + espaço p/jet ski e 1 moto, piscina privativa e demais,

dep. R$1.500.000,00 (entrada de R$ 500.000,00) e saldo em 72 vezes.
TERRENO

Rel.1731-Jaraguá Esquerdo R$ 50.000,00
ReI. 3061 - Jaraguá 99 com 325m2 R$ 55.000,00
ReI. 2461 - Terreno- Barra do Rio Cerro - 510m2 - R$ 65.000,00
ReI. 2671 - Terreno - Figueira - 380,BOm2 - R$ 65.000,00
ReI. 517 - Comercial R$ 74.000,00 - Chico de Paula com 458m2
ReI. 174/175 - Jaragua Esquerdo -prox, arena - R$ BO.OOO,OO
ReI-. 2561 - Terreno - Vifa Lenzi c/ casa de madeira - 634,50m2 R$11 0.000,00
ReI. 2931 - Terreno - Vifa Lenzi com 442m2 -115.000,00
ReI. 2731 - Terreno, Água Verde - 900m2 R$ 160.000,00
Rel.3051 Terreno Amizade -1620rr.2 R$190.000,00
ReI.3021 Nereu Ramos- 'indusfrial" frente para BR 280 - 3400m2 R$240.000,00
ReI. 1941 - Vila Lenzi 250.000m2 R$ 250.000,00
ReI. 2431' Area- Braçinho - 22.000m2 R$ 280.000,00'
SiTIO / CHÁCARA
ReI. 861-Molha/Massaranduba_260.000m' R$135.000,00
Rel.1141 - Garibalde -area de 5777m2 com casa R$ 220.000,00
ReI. 1741 - Garibaldi 75000m2 R$ 320.000,00
ReI. 663 - Massaranduba - 7 lagoas casas, area de festa 238.000m'. R$
600.000,00
SALA COMERCIAL
ReI. 2701 - Sala comercial- Rao, salão de cabeleireira completo R$ 65.000,00

II] O CORREIO DO POVO.
FIM-OE-SEMANA. 28 DE FEVEREIRO e 1 DE MARÇO DE 2009 IMÓVEIS

Fone/Fax: (47) 3370-0700 Plantão: [47] 8408-0700

Rua Maria Umbelina da Silva, 120 Vila Lenzi - Jaraguá do Sul - se

www.imoveisemjaragua.com.br

c

I

LOCAÇÃO: I
Últimas Unidades Ed. Lilium - Vila Lalau I
01 üuarto, cozinha semi-mobiliada, banheiro com I
blindex, chuveiro e armário com espelho e garagem. IEdifício com elevador. !
Preço especial para as últimas unidades. !
04 Aoartamentos novos de alto padrão na Vila Nova
com '01 suíte + 02 quartds, 02 vagas de garagem e

sacada com churrasqueira. Residencial com salão de
festas, elevador. playground e bicicletário. Preço
especial para as primeiras unidades.
01 Apartamento na Vila Nova com 01 suíte + 02
quartos, sacada ampla com churrasqueira, 02 vagas deigaragem. Edifício com elevador, salão de festas, "

piscina, playground, quadra de vôlei. Valor da locação: IR$1.200,00 I

01 Apartamento novo no Ed. Plátanus, com 01 quarto, iicozinha semi-mobiliada, 01 terraço amplo e garagem.
Edifício com elevador e. salão de festas.Valor da

locação: R$ 580,00 'I
01 Apartamento no Centro, Ed. Gardênia com 01 suite

I'+ 02 quartos, sala com sacada, cozinha' dep.
empregada, área de serviço e garagem. Valor da '

locação: R$ 700,00 .

01 Apartamento na Vila Lenzi com 03 quartos, sala com I
sacada, cozinha, banheiro e garagem. (TODO!
MOBILIADO). Vaiar: R$ 700,00 i
01 Apartamento no Ed. Jaraguá com 02 quartos, sala, I'cozinha, banheiro e garagem. Valor: R$ 600,00 ,

01 Apartamento novo no Czerniewicz, com 02 quartos, Isala, cozinha, churrasqueira e garagem. Valor:

R$I720,00 (semcondomínio).
.

01 casa residencial no Czerniewicz, com 03 quartos e
"

02vagas de garagem. Valor: R$ 600,00 !

01 casa residencial, bem localizada no Centro, toda I
mobiliada com_ ar-cemral, porteiro eletrônico, área de Ifestas, churrasqueira e garagem para 02.carros. >

01 casa residencial ou comercial no Centro, boa I
localização, com área de festas com piscina, porteiro I
eletlÔnicoe garagem para 02 carros.. ValorConsulte-nos.

01 casa comercial ampla na Vila Nova, com piscina e

área para estacionamento. Valor: R$ 2.500,00
01 casa comercial ampla no Centro, com piscina, 01
área grande para estacionamento, porteiro eletrônico.
Vaiar: R$5.000,00 (Negociável)

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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3275.3300 • 3055.3300
SPEDITO HORÁRIO DE ATE�DlMENTO

SEGUNDA A SEXTA: 8h30 às 12h e

13h30 às 19h • SÁBADOS: 8h30 às 12h

ATENDIMENTO

ONLlNE
ENTRE EM CHAT

COM UM CORRETOR
www.espedítoimoveis.com.brProtocolo n": 2008_01_03_02538

Ref. 871 - Terreno de

esquina e todo plano cf
324, 15m2_ Aceita propostas
de carros. R$50_000,00. Tifa

Schubert no Amizade!

Ref. 873 - Terrenos no
Residencial Bela Vista,
Amizade! A partir de

R$69_000,00, escriturado.
Propostas de 40% entrada +

saldo em 12 meses'
córrigidos ou 40% entrada +

saldo pela CAIXA.

Ref. 874 - Lotes por
R$42_000,00 no Residencial
Demathe, Nereu Ramos!
Escriturado e propostas de
40% entrada + saldo em 12
meses corrigidos ou 40%

entrada + saldo pela CAIXA.

Ref_ 875 - Lotes no bairro
Amizade a partir de R$
75.600,00! Residencial
Itacolomi II é escriturado.
Propostas de 40% de

entrada + saldo em 12 meses

corrigidos ou 40% de entrada
+ saldo pela CAIXA.

Ref. 876 - Lotes no bairro
Amizade a partir de

R$92_650,00, escriturados no

Residencial Champs Elysée.
Propostas de 40% de

entrada + saldo em 14 meses
corrigidos ou 40% de entrada

+ saldo pela CAIXA.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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REF085 - Czerniwecz -

Apto no Champgnat cl
. 200m' de área útil, cl
sute, 2 quartos, sala
estar, sala. jantar, cozinha,
ampla sacada cl chur.,
área de serviço, garagem
p/2 carros. Entrada +

pareei, sI juros direto cl a
Construtora.

REF059 - Apartamento·
Central cf 2 qtos, bwc .iavabo,
sala 2 ambientes, cozinha,
área de serviço, sacada,
garagem. R$ 130.000,00

REF054 - Champs Elysses -

Lotes a partir de R$106.547,50-
Loteamento nobre, residencial,

consulte opções.

casa de madeira, plano, excelente
loc. para prédio ou residência de
alto padrão.'CONSUlTE-NOS!

REF088 -

REF077 - Ribeirão Cavalo - Casa alv. c/
2 quartos, 2 b�s, sala, cozinha, área
de serviço. R$ 36.000,00 + parceias,

aceita terrenO/carro,

REFOgO - Chico de Paulo - Casa de
alvéiiaria c/3 quartos, demais dep. +
sobrado em construção e 277m2.

Consutte-nos.

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

copa/cozinha, área de festas, serviço.
Local. privilegiada, cj 327m" de área

conste CONSULTE-NOS!

Fone/Fax (47) 3373-2135

- II' ..

lmovels
aBIIUtL1IIlNI

Rua 28 de Agosto, 1445
EM GUARAMIRIM

REF907 - Corticeirinha - Casa Alv. c/
3 quartos, sala, CORa/cozinha, bwc,

lavanderia, garagem, varanda.
R$ 70.000,00

.

REF905 - Estrada Bananal do Sul
G",rarririm - Terreno cj 1464,02m",

edrri:ado C/ casaalv. antiga. R$130.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Rei. 129 - Três Rios do 8ul- Casa mista cl 60m2
cl ótimo cl 448m2. 02 dorm., sala, cozinha, área
der servo 01 bwc, e garagem. Valor R$ 60.000,00.

ReI. 163 - Guaramirim -

IMPERDíVEL - Terreno em local alto, a
50 metros da rodovia SC 413. cl

455,44m2. DE R$ 32.000,00 P{)R R$
25.000,00 ÁVISTA, SOMENTE ESTA

SEMANA.

ReI. 175 - Amizade - Terreno cl
351m2, Valor R$ 49.000,00_ Aceita-se

25.000,00 de entrada + parcelas
direto cl proprietário.

ReI. 105 - Rau - Terreno de esquina
cl 386m2, escriturado. Valor R$

.: 85.000,00.
ReI. 106 - Rau - 02 terrenos cl
345m2 cada um (lotes 11 e 12),

escriturados. Véj.lor R$ 75.000,00 cada
terreno.

ReI. 167 - Chico de Paula - OpçÃO
PARA INVESTIDOR - Terreno cl
5.500m2, escriturado, passível de

·desmembramento em até 07 lotes de
frentepara asfalto . Valor R$

230.000,00.
ReI. 111 - Amizade - Terreno cl
357,50m2. Valor R$ 59.000,00.
ReI. 137 - Água Verde - Terreno

escriturado, cl 304m2, próx. a UNERJ.
Valor R$ 55.000,00. Negociável.

Ref.159 - RUA ERWINO MENEGOTTI
- Ótimo terreno comercial edificado cl '

escritório e garagem pi vários carros.
CI 342,35m2. Valor R$ 160.000,00.

'" ,-_ \

TERF!'!;�OS

ReI. 146 - Três Rios do 8ul- Casa de alv. CI
100m2 de área construída e 327m2 de terreno, cl
suíte + 02 dorm., sala de estar e jantar, cozinha,

01 banheiro social, área de serviço, churr. e
garagem. Valor R$167.000,00.

-

APARTAMENTOS.

ReI. 181 - Centro - Aptos no Ed. Maximum Center. Apto. 204, cl 141,46
m2 de área útil interna, e 16'1,73 de área total. Suíte cl sacada + 02

dorm, 01 bwc, sala de estar e jantar conj., cozinha, dep. de empregada
completa, sacada, salão de festas cl 02 churr. 01 vaga de garagem. Valor

R$ 210.000,00.

Rei. 176 - Vila lalau - Apto. no Residencial
Trento. 02 dorm. Sala, cozinha mob. 01 bwc. mob.
Área de servo sacada ci churr. 01 vaga de garagem.

Valor R$120.000,00.

Rei. 168 - Água Verde -Apto. no Ed. Le Petit. 03
.

dorm., sala de estar e jantar cl sacada, cozinha, 01
bwc, área de servo área de festas cl churr. e 01 vaga

de garagem. Valor R$ 110.000,00.

Rei. 157 - Vila Nova - Apto. no Residencial Vicenzi,
cl entrega prevista pI julho de 2010. 02 dorm., sala,
cozinha, 01 bwc, área de servo 'sacada cl churr., área
de festas e 01 vaga de garagem. Valor a partir de

R$ 87.203,00.

Imobiliária CRECI:2716J

Sonho vest
Invista em seu Sonho!

3274-8844
PLANTÃO

(47) 9929�8265

(47) 9973-3581

www.sonhoinvest.com.br· Rua Preso Epitácio Pessoa, 820 - Centro - Jaraguá do Sul- SC

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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3371-2117
INTERMEDIÁRIA DE IMÓVEIS LTDA.

Acesse outras opções em nosso site

www.i-nterimoveis.net

ALUGA CENTRO - Apart. 03 dorrn. (1 suíte), sala,
COZ., Jrea 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$ 500,00
ALUGA CENTRO - Apart. 01 dórmit., sala, COZ., área
serviço, bwc, sacada cf churrasq.uaraqem. Rua Preso

Epitácio Pessoa - Resid. das Tulipas. Aluguel: R$
475,00
ALUGA CENTRO - Apart. 02 dormit., sala, COZ.,. área
serviço; 02 bwc, despensa e sacada. AV.-Mal. Deodoro
.:... Ed. Menegotti. Aluguel: R$ 500,00
ALUGA CENTRO - Apart. 03 dormit. (1 suíte), sala,
COZ., área de serviço, bwc social, sacada cf churrasq. e
duas vagas de garagem. Rua Barão do Rio Branco
Resid. Phoenix. Aluguel: R$ 900,00
ALUGA CENTRO Apart. 03 dormit. (1 suíte), sala,
COZ., área de serviço, bwc sociál e sacada. Rua Gov.

Jorge Lacerda - Ed. Maraló. Aluguel: R$ 900,00
ALUGA CENTRO - Sala comercial cf área aprox. 70
m2. Rua Reinaldo Rau, 86 - Ed. Mário Tavares (10
andar). Aluguel: R$ 350,00

/

Ivana I:apraro
Rua Guilherme Dancker, 161 - Sala'05 - Centro

.

Esquina com a Rua Marina Frutuoso
'

CEP 89251-460 - Jaraguá do Sul- SC
www.ivanaimoveis.com.br

ivana@ivanaimoveis.com.br

Corretora de

Imóvei!i

.....
00
Q
.....

'e:;
e
u

Ofertas válidas até a data de 03/03/09.

Apartamento no

Baitro Chico de
Paula, aes, Ida,
com 2 quartos, bwc,
copa! cozinha, área
de serviço, sacada,
1 vaga de
estacionamento.
Preço R$ 79;000,00

�ef 2030- Apto. no Bairro Chico de Paula, Res. Di Napoli, com 2 quartos, .

bwc, sala de estar/ jantar, cozinha, sacada com churrasqueira, área de

serviço, 1 vaga de estacionamento. Preço R$ 95.000,00

Ref 1025- Bairro
Jaraguá 99, com
1 suíte, 2
dormitórios, bwc

�

social, sala de,
estar, cozinha,
lavanderia,
garagem para 1
carro. Preço
R$ 135.000,00

Ref 2027- Apto no

Bairro Vila Lalau, Res.
, Don Arcanjo, com 2
.

quartos, bwc, sala de
estar/ jantar, cozinha,
sacada, área de serviço,
1 vaga de
estacionamento:

Preço R$ 120.000,00

Ref 2028- Apto no

Bairro Baependi, Res.
Esplendor, com 1 suíte;
2 quartos, bwc social,
sala de estar, cozinha
com armários, área de

serviço, 1 vaga de
estacionamento. Preço
R$149.000,00

.

Re.f 3013-
Térreno no

Bairro Amizade
com 51 0,85m2.
Preço
R$ 200.000,00

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.
Preç'o R$128.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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VENDAS

www.atlantaimoveis.com.1
reJ·ane@atlantaimoveis.coml

1Rua Barão do Rio Branco, 373

ELLE
RESIDE

cJ&tite& '2�rk�
fmasee» com.� e-sacada,
2 denu;-&dá:.P(opção-�
· Fachada modema com detalhes em pastilha
· Ampla sacada com churrasqueira
· Lavabo
· Piso em porcetanato e laminado nas suítes

,
. Portas em MDF (tom pintura laqueada)
· Infra-estrutura para aquecimento de água a gás
· Infra-estruturei para ar-condicionado tipo split

SUSTENTABILIDADE

, Aproveitamento de água da chuva
· Medidores individuais de água
· Coleta Seletiva do ilxo
· Bkicletário

· Iluminação com sensores de presença
· Peças sanitárias para baixa vazão de. água
, Portas certificadas em 'MDF' Localização Centro

Rel: 1558 - Casa Amizade
Lot, Tifa Schuber - Casa com 3 dormitórios,

bwc, sala, cozinha. (Aceita carro no valor de até
.

R$ 10 mil). R$ 85.000,0�

Ref: 1559 - Casa Barra do Rio Cerro'
Casa com 1 suíte, 3 dormitórios, bwc,

sala, sala de jantar, cozinha; área de serviço, .

área de festas com piscina, 3 vagas de garagenn.
R$ 250.000,00

CENTRO Apartamentos:
1 suíte, 2 dormitórios, bwc social,
sala de estare jantar, sacada cf �

churrasqueira, cozinha, área de
. serviço, garagem.
R$151.000,OO

Residencial Don
Pedro - Vila Lenzi
Apto nO 204

(frente), com 1
suíte com sacada
2 dormtóríos,
cozinha

(mobiliada), sala
de estar e jantar,
bwc social

(mobiliado),
sacada com

chur.• 1 vaga
de garagem.
R$ 140.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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�BAATEL
-

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

• IVI Ó'" E • S
.

,

(47) 3275-1133 I PLANTÃO 9658-5584

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

Ref. 161.1 - Casa no Jaraguá
Esquerdo com 01 suite + 02

quartos, 03 salas, cozinha,
BWC, lavanderia, garagem e

area de festas. R$2l5.00b,00.

Ret. 226.1 - casa no Centro com 2°

Riso: 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$750.00Q,00

Ref. 238.1 - Casa no'

Champagnat com 01 suite+ 02
quartos, sala de estar e jantar,
cozinha, bwc, lavanderia,

escritorio, area de festas, piscina
e garagem. R$395.000,00.

Ref. 200.1 - casa no São Luis

.

com 01 suite+ 02 quartos
mobiliados, sala, cozinha

mobiliada, bwc, lavanderia e

garagem. R$250.000,00 ,

Figueira com
01 suite màste
+ 03 suites,

"

sala intima,
cozinha, copa,
bwc,
lavanderia,
sala, lareira,
piscina, quadra
de esportes e

garagem.
R$550.000,00.

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

dependencia de empregada,
salao de festas e garagem.

R$350.000,QO
.

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

02 cozinhas, copa, b.wc,
, lavanderia, área de festas -com

piscina e garagem.
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. 000,00

Ref. 240.1 - Casa antiga na Vila
Lenzi com terreno de 1.470m2.

R$480.000,OO.

Ref. 239.1 - Casa na Vi Ia Lenzi
com 01 quarto, sala, cozinha
mobiliada, bwc, lavanderia,
garagem e churrasqueira.

R$160:000,OG.

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.QOO,00

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

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

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

Ref. 131.1 - casa no loteamento
Bella Vista com 1 suite corn.eloset
+ 02 suites; sala, cozinha, copa,
bwc, lavanderia, escritorio e

garagem. R$ 350.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



CÓD 41" - GARDEN FlOWERS - apto. com ótimo acabamento,
piso porcelanato, gesso, semi mobiliado, com cozinha, área de

serviço, banheiros e sacada. Prédio com sauna, home
theater, academia, sala de jogos, piscina e amplo salão de

festas. 2 vagas de garagem mais depósito.

- Cód. 165-

Apto Nova
Brasilia, com 3
qtos,2 bwc,

cozinha
mobiliada, sala

de estar e jantar,
'--

lavanderia,
sacada ampla, 1

vaga de garagem,
20 andar.

Terreno Centro - Aluguel
promocional R$1.1 00,00.

IMÓVEIS
,

O CORREIO DO POVO EmFIM-OE-SEMANA. 28 DE FEVEREIRO e 1 DE MARÇO DE 2009

Ed. Terra
Brasilis -

ÚLTIMA
UNIDADE -

Apartamento 2 quartos no
.

Centro. Aluguel promocional -

R$550,00. Condomínio

R$85,OO (incluído gás e água).

dormitório,
ótimo tamanho
e localização,
Oferta da
semana

R$129.000,00.

_Apartamento 2 quartos no

Centro. Aluguel prornoclonal -

R$580,00. Condomínio

R$70,OO (incluído gás e água).

Chácara - Bairro Figueirinha -

Aluguel promocional
R$450,00 .:

Loja/galpão - excelente

oportunidade - Br 280. com
refeitório, 2 banheiros,

estacionamento.

Loja no centro - Rua Exp. Cabo
Harry Hadlich - 75m2 com

banheiro.

Rua Antônio J.
Macedo - 350m2 -

Lote 02 - Jaraguá
Esquerdo. Ótimo lote.

Cód. 249 - casa recém Construída no Bairro
Firenze

•. 77m2. 2 quartos e Demais dep. Pronta
Para morarí R$ 130.000.00 Venha conferir.

- GÓd. 155 - Casa de esq uina
c/ ótima localização na Vila
Nova, c/ piscina e edícula
contendo área de festas c/
chur., garagem p/2 carros c/
opção p/ 4. cozmha/copa,
sala de jantar, sala de estar c/
2 ambientes, suíte master ê/
banheira e closed. Eseritório/
·dormitório mais 2 dormitórios,
,sala de jogos/ atelier, dep,

, completa de empregada e

depósito.

LOCAÇÃO OU VENDA
Terreno Bairro Vieira

TERRENO NA RUA
ACRE - 560m2 -

R$200.000,on.
Cód. 244 - Casa Alvenaria 110m' Vila Rau, .

próximo Supermercado Brázão -R$115,000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Galpão Comercial 0013_1.001 Galpão em

alv. + casa Área Útil: 465m2 Área total:
2.150m2

Casa Ilha da Figueira cod:00110.001
Terreno com 380m' RS 120.000,00 - 1 surre, 1

q10, sala de estar, coz/copa, bwc socai cl
banheira, lav., avabo, varanda cj chur. +-130m'.

Terreno - Vila nova cod:00092.001
R$ 300.000,00· Localizado na Rua 25 de Julho cl

1.541,25m2 planos

Ed. Mariana Cristine:

Baependi - Apartamento com 3 quartos,
sala, cozinha, banheiro, sacada, garagem.

R$160.000,00

Com 16.532,52m2
contendo 2 casas. de'.

aluguel, 1 de alvenaria cf 6
quartos, sala, copa,
cozinha, escritório,

lavanderia e sótão. 2a casa
de madeira. Localizado na

Rua Mal. Castelo Branco,
centro. R$360.000,OO

-,

Residencial Athenas: Apartamento cl 2
quartos, sala, cozinha, wc, sacada cl

churrasqueira. Acabamento todo feito em

gesso e granito!

Em O CORREIO DO POVO
.
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IMOVEIS

yatilimovei�@hotmai .corn
www.yatilimoveis.com.br

'-'móveis
�@D�
"A Yatil �is encaminha para você o seu [i.oanai

Facilidade e segurá

Corretores de plantão
Ivo - 9948-0221 Tyago 9101-8302
LUIZ 9101-6007 Yachiyo 9102-2039

CAIXAento imobi itário, pan
tiaelas a agilidade",

Reside..:ial Champagnat
CÓd. 00017.020 - Residenoial cl
Hall social decorado, Elevador,
Área de lazer, play ground,

.

piscina, salão de festas, central
de 'gás, água quente, previsão
para split. Apartamentos cl
salas integradas ci 2
ambientes, 3 quartos (1 s +
2q), cozinha e lavanderia. AU:
120 m2 AT: 170m2

Residencial
Maranal1a
cód.00129.001
Apartamento
no centro

próximo ao

Angeloni
antigGl. Com 1
suíte + 2 qtos
ou 2 qtos, sala,
cozinha,
sacada com
churrasqueira,
1 vaga de
garagem

Apartamento na Barra
do Rio Cerro, Com.2
quartos. sacada c!
churrasqueira, 1 vaga
de garagem cf opção
de 2a

Germinado Amizade
cod:00078.001
Sobrado germinado,
moderno e confortavel,
1 suíte + 2 qtos, sala
c/2 ambientes, área de
lazer cl churrasqueira,
garagem pi 2 carros.

máster com closet, 2 quartos. WC, cozinha, área de

serviço, área de festa, sala de estar/jantar
sonjugada com sacada, garagem para 2 vagas,
escritório no mezanino, assoalho madeira

• marfim, jardim de inverno na sala, textura pé
�

dire�o inclinado com laje, acabamento em gesso.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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327-5·3934 148 ...2144
-

vendas@spIendorelncorporadora.com.br
Rua Domingos R. da Nova, 483 _·centro

Em breve, novidade para investimento noAmizade

- Residencial Juliana
�bB�de�
���,,"Rn

$Jte+2Q
��
AptQ$ o porIIrde 109..69m2 (PItvOIM:l)

. Tu�pJóQuo� •

PrEMsãoPI SpIIt
/JoJo.ue g6s lnéIvIdUoIs
EleMXIor

.

1 (lU 2 vogas degcmgetn
� VIla NCNo- 25 de.M'lO, flII!Q.
C/oR.GldheIme�

A partirde
_ ....�.

Juliana M, Santos
.Corretoro de Imóveis

)

Qec! 15594

3275-3934
9148-2144

Vila Nova - Rua 25
de Julho-
859,56m2 - R$
145 mil- entrada
+ parcelamento.
Cond. Azaléia -

698,30m2 - parte
superior - R$ 245
mil.

Res.· Renascença
- Rau - 430,54m2
- R$ 87mil- cond.
especiais de

pagamento.
Czerniewicz -

próx. a Humana RH
� 458,29m2-

t Bôrnil.

Três Rios-
9.800m2 -75 m

de frente ., ideal

para indústria - R$
200 mil.Apto Ed. Sonia Magali - Próx. Supermercado Lenzi - 1 suíte :+ 2 quartos,

demais dependências. Documentado para financiaménto, R$135 mil

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



VENDAS EXCLUSIVAS LEIER
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
(47) 2107-0500
COMPRA • VENDE. ALUGA
AV.MAL. DEODORO DA FONSECA;1698
(J.II FRENteAO REGISTRO DE IMóVEIS)
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IMÓVEIS - o CORREIO DO POVO DIFIM·DE·SEMANA, 28 DE FEVEREIRO E 1 DE MARÇO DE 2009

UQUIDA "'DO CARMB A /

Toda loja* com 60% ·off
.

/

ZEZSO+
'exceto bolsas e acessórios Victor Hugo

VICTOR HUGO
com desconto único de 25%

,. .

.
.

ROUPAS FEMININAS·ACESSÓRIOS
.............................................................................................................................................................................. _'- ..

Loja Carmela: defronte ao colégio Bom Jesus, na Marechal Deodoro, 739, loja 04 - Centro - Jaraguá do Sul
. 47 3055 0878 - contato@lojacarmela,com,br

.

A loja está aberta para você das 9h às 19h de segunda à sexta-feira. Aos sábados sua visita pode ser feita 'entre as 8h;30 e 13h.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



m o CORREIO DO POVO'
FIM-DE-SEMANA-, 28 DE FEVEREIRO E 1 DE MARço DE 2009 IMÓVEIS

FINANCIAMENTOS

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

CAlXA:, Regularizamos se u

imóvel para financiamento.

Nem��!t�4g
COMPRA I VeNDe I ALUGA
nemezioimoveis@pop,com.brIV8s

Tina

Florentina Fiadlar
CORF-lt:.TOM DE jM(�)VEIB

Cf'!�C i nO 9839

3370..6480 I 9609-0736
imoveis@franciscovende.comwww.franciscovende.com Rau: 3 quart .bwo, sala, coz, área de serviço com bwc, prox. UNERJ R$195mil.

SchorederBracinho: Residência mista 2 Quart,2 salas, bwc, C01, d-idep. R$42.mil
Schoroder 8racinho: Residência Madeira, 2 quart, sala, COZ, ooc, d+ dep. RS56mil.
Schoredercentro Norte: 1 suite, 1quart, 2 COZ, sala, bwc, d+dep, acabamento em gesso. R$187mil
Schoreder Centro: 3quart, sala, bwc, lavanderia, garagem uma sala comercial com bwc com

1080m2, R$245mil.
.

REALIZE SEU SONHO DA CASA PRÓPRIA

t\�EYER======

'�4/�
VENDE, ALUGA, ADMINISTRA IMOVEIS

PARA lOCAÇÃO E lOTEAMENTO PROPRIO .

.

\
TERRENOS

003 - Santo Antonio, terreno com área de 8$.258,OOm' .

007 - Santo Antonio, com área de 52.352,OOm'.
008 - Nereu Ramos, Sr 280, terreno c/33.947,25m'.
036 - Nereu Ramos, terreno com 409,68m2. (terreno bem localizado)
037 - Nereu Ramos terreno com 357,OOni2
073 - Amizade, terreno com 350,00m2
074 - Amizadj1, terreno com 425,51m2
084. - Schroeder, terreno com uma área aproximada de 500,00.

1�9 - Nereu Ramos, área de 11.470,OOm2 (ótimo pi indústria)
115 - Nereu Ramos, com área de 1.100,OOm2.
127 - Ribeirão Grande do Norte, terreno com 375,00m2.
235 -Sch.rof!der, terreno com 2.357,50m'.
236 - Schroeder, terreno com 1.171 ,DOm2

l}!��"�rt[!l�'tT':,".%@_.fj�l!l'i.I!I';'I.it,lI�
053 - Vila Laíau, o/área privativa de 1 09,37m'. Aceita

170 - Czerniewicz - com 93,00m2 de área privativa

R$ 500.000,00
R$1lW.OOO,OO
RS 750.000,00
R$ 50.000,00

R$ 50.000,00

TEl.. 3310 ...6624 R$ 40.000,00
R$ 280.000,00
R$ 97.000,00
R$ 28.000,00
R$ 53,000,00
R$ '38.000,00

R$130.000,OO120 - Jaraguá 84 - com área
aproximada de 7.500,OOm2, com
casa mista, lagoa. R$ 90.000,00 016- Três Rios do Norte, casa de madeira com 53,00m2, terreno com 390,00m2• R$ 50.000,00

019 -CzerniewicI, alv. semi-mobiliada c/27@,00m2eterrénocI525,00m2• (aceita imóvel em Blumenau).R$ 280.000,00
024-Vila Rau, sobrado cl 21 Q,OOm' e terreno c/390,00m'. Mais uma edícula de 71J,00m2. Negociável.

• R$ 165.000,00
028 -OURO VERDE-casa de alvenaria c/20Q,OOm2eterreno c/329,00m2• R$ 200.000,00
031 -Ilha da Figueira, casa de alv. c/132,00m2 e uma de rnad. d;'60,00m2 cl terreno de 525,OOm' R$150.000,00
(aceita apto de menorvalorem Jaraguá, Florlanópolis, pr�as ... )
032 -São Luis, casa de alvenaria com 140,OOm'_e terreno com 421 ,61m2. R$160.000,OO
063 -Nereu Ramos, casamistacom144,00m2e terreno com 760,ÓOm2. Ac�ita imóvel em Corupá R$100.000,00
080 - Vila Lenzi,Sobrado Gj-258,OOm' e terreno cl área 418,12m2• aceita apto de (-)valor, casa ou terreno. R$ 280.000,00
085 - St;hroeder, casa mista com. uma área de 130,OOm�eterreno de 525.00m2. R$ 80.000,ÓO

!

175 - Nereu Ramos, casa de
alv. cl 72,OOm' e terreno cl
378,00m'. Aceita carro Como
forma de pgto. R$ 45.000,00

R$105.000,00091- Tifa dosMonos, casa de alvenaria com156,1 Om2e terreno com 380,7IJm2.
092- Tifa Martins, casa mista com 40,00m2 e terreno com 322,00m2. R$ 70.000,00
1 06-Nereu Ramos, casa de alvenaria com 118,00m2eterrenocom 847,94m2: (aceita apartamento). R$160.000,00.
129- Ribeirão Grande do Norte, casa de alvenaria com80,00m2 eterreno com507,50m2 R$ 90.000,00
188 -Santo Antonio,sobrado com área de 170,00m2e terreno com2.500,OOm'. R$150.000,00
�OO �

026 - Santo Antonio, com área de 475.650,OOm'. R$ 380.000,00
044 - Nereu Ramos, cl área de 50.000,00m', cl casa, área de festas, rancho, lagoas. R$,400.00a,00
123 - SantoAntonio -:- com área de BO.OOO,90m2. aceita cano na negociação. R.$ 75.000,00

,

237 - Ribeirão Gran!je do Norte cl 123.300,OOm', com água corrente, plantação de arroz, banana. R$ 700.000,00
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IMÓVEIS

www.vivendalmoveis.com

337,2-1122
CORRETORA - ANNE BERTOLDI - 9927-6088
CORRETOR - EDSON PEREIRA - 9927-6069
CORRETOR -IRIO LUIZ VOLPI - 9979-6750
CORRETOR - OSMARI A. BERTOLDI - 9981-1122

Guaramirim - próximo portal
de Jaraguá do Sul com 500m'. R$
3,865,00

'

REF 189 - Ilha da 'figueira .; R Sta Julia
n0181 - apto 02 dorm., sala de estar, bwc,
coz., e lavanderia. Térreo. R$ 600,00 sem

valarde condominio

REF 305 - Vila Lalau - R Henrich Augusto
-02 apto. 02 dorm., sala/ccz.bwc,
lavand., garagem. R$575,OO
REF 306 - Centro - Barão do Rio Branco
EdI. Fénix, apto. 01 dorm., c/bwc, todo
mobiliado e com eletrodomésticos. R$
1.500,00. condominio R$180pà
REF 309 - Centro - Rua Procópio Gomes
de Oliveira - Ed. MaguilO - 01 dorm, sala,

_coz, bwc,lavand, garagem. R$450,OO
REF 315 - Czerniewicz - Rua Jorge
Cze'niewicz, 424 - apto 22 com aprox
120m' - 01 sute, 02 dorm, bwc, sala de
estar/jantar, coz, lavand, sacada com

churrasq, e garagem para u,m carro. R$
900;00

REF 316 - Centro - Rua CeI., Procópio
Gomes de Oliveira, 1320 - Ed. Isabella -

t------:---:;;-:===:::;J-----------+--=====-:----,-;;:;;;;;;;;;;;;;;;:;::=::::===�---4 apto301 com aprox. 100m>-01 suíte, 02
dorm. bwc, sala, coz, bwc, lavand, sacada
e uma vaga de garagem. R$800>00
I'lEF 321 - Centro - Rua Ado�o Sacani -

Ed. Amaranthus - apto com 01 sune. 02
dorm, garagem 02 carros. Fica toda a

mobilia e alguns eletrodomésticos. R$
2.300,00 Cond, de aprox. �$ 500,00
REF 329 - Rio Molha - Rua Ado�o Antonio
Emmendoerfer, 3701 - (1 km após escola)
.casa madeira com 100m', 03 dorm, sala,
coz, lavand, bwc em alv. E garagem. RS,
450,00

casa alv" 02 dorm., sala, coz.,bwc,
lavand. H$ 530,000
REF 307 - Guaramirim - Centro - Rua 28
de agosto n° 297 - casa alv. 02 dorm.,
sala, coz., 01 bwc, lavand., Qaragem. (de
fronte ao cemnério municipal). R$ 600,00
REF 320 - São Luiz - Rua Alberto
'Sortolini, 46 - casa alv. 02 dorm, sala
estar, jantar, coz, bwc, lavand e garagem
ozcanos. R$ 600,00
REF 323 - Centro - Rua CeI. Procópio

=:+:-:-__---------1�=...::.!:::;,.:,;:::.::.:..;.:,::...:..::;:;::::::.:::;:--_I_-----,;_-----I Gomes de Oliveira - 01 sútte, 02

dormitórios, 02 banheiros, sala de estar,
cozinha, lavanderia, varanda, piscina e 02

vagas de garagem. R$I.200,00
REF 324 - Ilha da Figueira - �ua Nereu
Vasel, n° 269 - 02 dormitórios, 01
banheiro, sala, cozinha, lavanderia e

garagem. R$ 550,00
REF 325 - Vila Rau - Rua Eugênio Sertoldi,
lote 25 ' 01 dormitório, 01 ,banheiro,
sala/cozinha e 01 vaga de garagem. R$
450,00

REF 173 - Centro - sala comercial 65m'.

+- -1 (próximo Importway). Lateral praça
Ângêlo Piazera. R$I.500,00.
REF 266 - Vila Nova - 25 de Julho - sala
comercial 90m2. R$ 950,00

'

ÁEF 289 - Czerniewicl - Rio de Janeiro 88
- sala comercial 120m' , 02 bwc , com

sobreloja 02 entredas c/portão eletrônico.
R$I.200,OO '
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EHS
Enllenharia,

�á 1" anos cOnstruIndo SOI\\\O$\
Enga Elusa Helena Stefanes
"" r '1IIetnICId - CIIfA 049410-3

(47) 3273-5865
9113-5079

Matriz: BR 280 km 69 (Em, frente Posto Marcolla) Filial: Shopping Center Breilhaupl- 2'

" Ligue e anuncie'
'2:.10:,6-1'919

.
. :�>_; ;". ,,' .

Corretor de Imóveis

Silvio C. Siqueira
creci - 12286

Financiamentos

CAIXA
CllllABlIlIIOMIaI_

Facílitamos.seu créditojunto a caixa.

CONSTRUTORA

Terrenos em Schroeder e
Guaramirim próximo Forum

COMPRA - VENDE
* Casa * Apartamento

* Terreno * Imóvel na Planta

f' Duplo prazer em morar bem

•Churrasqueira. na sacada,
•Área de lazer com quadra de areia,
ptaygtound esalão de festas,
• Lçcallzação privilegiada em em excelente
bairro, perto de creche e supermercado,
• Financiamento do imóvel na planta, em
parceria coro a CAIXA e·PMJS,

3
1 DORMITÓRIOS

Faça seu cadastro, Informações 47,3275-1447

Visite nosso site: www.hexagonalengenharia.com.br
HEXAGONA
engenharia&coostruçóes

Construindo qualidade de vida

.»

'Churrasqueira na sacada, 'ELEVADOR
hidráulico com Nobreak,
'Área de lazer com duas piscinas,
playground e salão de festas
• Localização privilegiada em local
nobre, na rua 13 de maio (Champagnat)

• Financiamento Direto
com a Construtora,

Agende uma Visita

oO,."",róRlot>
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'I COMPRA ., VENDE • F,NANCIA • LOTEIA .' ADMINISTRA • ASSESSORIA EM PROJETOS E C,ONSTRUÇOES
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imobiliária

.com
CONFIRA OUTROS IMÓVEIS EM NOSSO SITE!

�'!iil!'il!'"I!!i,I!llIEiiEii,IIiHij,Il!liir
Rua Pror. Marina Frutuoso, 856 - Centro - Jaraguá do Sul - sc

(47) 3055-2400
. Neste mês de fevereiro a Imobiliaria.Com comemora 5 anos de suc

ReI. 20.319-
RESIDENCIAL

. MONALlSA
Apart. Tipo 03:
Suite c/ 1 dorrnit,
- sala estar/jantar
- sacada c/
churrasqueira'
cozo - bwc - area

o Empreendimento terá:
- Campo de futebol;

- Quadra de Vôlei;
- Quiosques com

churrasqueiras;
- Playground (espaço kds);

- Bosque ecológico;
.

- Redário.

30.560 - terrenos totalmente planos -

total infra-estrutura - próximo a escola,
igreja, pesto saúde, supermercado,
banco, pesto combustivel - entrada +

. parcelamento direto com a imobiliaria

contendo 3 casas de alv, - uma de 95m2

c/2 dormit, - cozo - bwc - área de serviço
e garagem. Outra c/70M2 c/ 3 dorrnit. -

COZo - área de serviço - bwc e sala de
estar e a última de 45M2 c/l dorrnit, -

COZo - bwc e varanda. R$120.000,00

ReI. 20.320 - Barra do Rio Cerro - Res.
'Faustino Girolla - Apto 100% novo c/

suite + 2 domit. - COZo - bwc - sacada c/
chur - área de serviço - garagem -

interfone O portão eletrônico - salão de
festa. Aptos a partir de R$ 110.000,00

ReI. 10.656 - Schroeder - Casa de alv.

c/ suite + 3 dorrnit. - 2 bwc - sala de

tv/estar - coa/copa - despensa - área
de serviço - quisosque c/

churrasqueira - piscina - garagem p/2
carros.R$ 280.000,00

ReI. 10.618.- Rau - Casa de alv. c/3 .

dormir, - 2 bws social - sala de TV - sala
de estar - cozinha - despensa - área de

serviço - garagem. R$182.000,00.

Ref.10.629 - Agua Verde - Casa de alv.
c/ 3 dormit. - 2bwc :- sala de estar/tv -

cozinha - copa - área de serviço/festa -

piscina - 2 garagens. R$225.000,00

Rei. 20.317 - RESIDENCIAL JARAGUÁ -

Apto 100% novo c/ 2 dormit. - sala de
. estar/jantar - sacada c/ churrasqueira -

�

cozo - área de serviço - bwc - garagem.
Entrega em 24 meses. Obras já

iniciadas. R$ 91.000,00 -

ReI. 20.438 - Vieiras -

RESIDENCIAl'COSTA DO SOL
- Apto c/ 2 dormi!. - sala de

estar/jantar - sacada 'c/
.

churrasqueira - COZo - área de

serviço - bwc - garagem
privativa. Prédio c/ playground
- salão de festas - portão e

porteiro eletrônico - interfone.
R$ 105.000,00.
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ALBERTO G. MARQUARDT
Corretor de ImóveisCRECI12152

3376-1804
9904-2076

Rua Pastor Alberto Schneider, 1945 - Barra do Rio Cerro 1 e-mail: marquardtimoveis@gmail.com

Rei 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

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

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

ReI 072 • Rio Cerro

Terreno com 27.000m2

R$125.000,00

�COMPRA .. VEN � ALUGA .. ADMINISTRA

Vilma Mariana Mendonça,'
Corretora de imóveis - CREcr 12688-PF

(47) 9129-3860
vilma@projetaimoveis.com.br

/' Rua Donaldo Gehring, 145 - Centro - Jaraguá do Sul - SC - 89251-470

Fone/Fax: (47) 3275-3593 - www.projetaimoveis.com.br

IMÓVEIS----------'------------

�� EDSON MÚLLER 3372-1081 �
r 1iII*\ CORRETOR DE IMÓVEIS plantao 9608-000019112-1700
" '� CRECI n.8530 R.Emílio Stein, 357, Centro (próx.Net

�
. www.mullercorretor.com.brlimoveis@mullercorretor.com.brIMÓVEL Investimento Seguro

Cód.2010 - OFERTA Apto
B. Camboriú - quadr.a do mar,2
qtos., sUestas! jogos play

ground, cam.seg .. sauna úmida,
Portão Eletr. Valor: R$ 210 miL

Aceita canro até 35 mil.

FireOlell

XAn�a1Terreno1r
300m'
BOOm'
410m'
600m'
300m'
530m'
casa"'luitin!>te
local

CõnstrtJçã�t'
35011\'
300m'
350m'

600m'�pav.
260m'
150m'
130m'

4ÇOmiL
SOOm;1
255 mil
500mB

·88mi!

Apartamentos .

2002 SFS/Ubatuba
2009 Centro
2011 Baln.Camboriú

,..-------......t, 2012 Entrega2009
2013 Entrega2009
2014 � Amizade

75m;1
250mil
550mil
110mil
210mil
83mi!

1 quadra domar 70m'/Sll�e+2q
Próx. Stlld;oFM 200m'/SlIite+3g
Próx,Marambaia
Vila Lenzi . Sllito+1q
Centro Suite+2q
Próxársepim 63m'3q
Área

Ilha da Figue;ra 544ln'
Jaraguá Esquerdo 400m'
Centro(PróxSludio )390m'

Cód.4010 _ Chácara Rib.Gde.do LOCAÇAO - Cód.8003 - Galpao Chácara

Norte. 125mil m', casa c/500m', aprox.1000 m' na Bar.ao, próprio 4041 SFS/Ribe;ra
4004 SarradoRioCerro 90.000m'

piscina, sl.festas, garag.6 carros, pi depósito, indústria ou comércio.
4005. RioCerro II 25;000m' f

171agoas, pastos, pomar. galpao. Possui escritório. refeitório, bwc, e 4006 fllass.lRibGustav0201,OOOm'
.'

Valor R$1.300.000,00 estacionamento. Valor: R$ 6 mil 4007 São Bonifácio* 242.000m'·I---.....;.;......;.""P..R�OJ�E"'TO""S'"'E".C!-ON,."..S.,TR..U"'Ç"'O"'ES"...-------f 4008 Mass.lRib,Wilde 50.000m'

Temos projetos com equipe de arquitetos e engenheiros, com grandé
experiência no mercado de construções.Deixe todas as preocupações e os

desgastes estressantes e emocionais de uma construção por nossa conta,
enquanto isso você desfnrta os sabores da vida até a entreaa das chaves."
FINANCIAMOS PELO SISTEflflA (SFH).

_

.�
lIIiií'

60mi!
90mil
550mi!

172,000m' 180mi!
180m;1
200,mll
150mi!
150mi!
150mil

�(Pmx.Palhoça)

LQCAÇAO
Casa
1059 Nova Brasilia

Apartamento
RJos/"8nmendorfer 1.100,00

Salacomercial
7004 Nova Brasília 100m2 800,00

1.000,00
800,00 •

Galpão
8001
8002.

Centm(Box)
Nova "Brasllia

250m2
150m2DELLAGIUSTlNA

ENG E li H A R T A

&:"* , _��x_"'«,;$:��"""'"'-v"",.,,\ ,.""', ,.,,,'m�' �"" V", � "'\ '\o 1" �' �" �,.. "',,�'" ,,-"" � �" ?, t ";;"," 4"
za:�:A:RA'.VENDER I COMPRAR I ,ALUGAR OU ADMINISTRAR SEU)IMOVEl: 1

ii-;:,�' ';','�;'-1, :v ISITE:':'NOS :E CONSUl1TE MAIS ITENS DISPONÍVIÚ:S' ': L

_' ,
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IMÓVEIS
COMPRA, VENDE, ALUGA

E ADMINISTRA SEU IMÓVEL

Chácara com área de 601,767m', com G2casas,
, 2 ranchos e 250,000m' desmatado, Área para mais de

Ca,sa de P:-Iv. 114m, uma 30,000 pés de eucalipto, Rio Natal a 15Km de Corupá,suíte mais um quarto, próximo ao Parque das Aves de fronte para o Morro da
garagem e demais Igrejà,Valo"R$370.000,OQ.
dependências. Bairro
Seminário, Valor R$
125.000,00. Liberada
para tínanctarnento.
corupa.

CRECI-13252

sa com ,
.

terreno 575m', residência
com duas saias
c o m e rc i a is, B a ir r o
Seminário valor R$
220..000,00. Corupá

7in2,água corrente, ranc os

pastagem, l1mil pés de banana, 4800 pés de
eucaliptos, 2000 palmeiras, excelente área para plantas
ornamentais ou' reflorestamento. Estrada Pedra de
Amôlar, COIUpá. Valor R$ 260,000,00.

Apartamento novo com

02quartos e demais

dependênçias,
localizado n Bairro
Seminário. Pelo valor Terreno de 1300m', casa

• de alv. 105m', Bar com
R$·90.00Q,OO. Corupa 100m'. Bairro João Tozini,

Corupá. Va l or .R$
120.000,00.

'#ilf

Casa de aív, com 2'10m',
04quartos,e demais

dependências.Bairro Ano
Bom. Valor R$155.000,O.o.
Terreno com 800m'.

Terreno com 67.500m·,
Com 15 mil pés de
eucalipto com idade de
5 a 7 anos. Corupá, pelo
valor de RS 210.000,00

Terreno 2.680m·. Galpão
pré moldado com 319m2,
Bairro Ano Bom. Valor R$
195.000,00. corupa.

OYAMA
GEN R

CNPJ,07.687.822/0001-31

Jorge Toyama
CREA 057719-6

Projetos Arquitetônicos
Administração e Regularização de Obr�s

Avaliações, Perícias e Laudos
Cálculos Estruturais

Convenção de Condomínio

Rua Guilherme Dancker, 145 - Centro - Jaraguá do Sul Fone: (47) 3275·6.871 (47) 8408�7809

www.toyamaengenharia.blogspotcom I e-mail: toyamaengenharia@ig.com.br·

Aceita troca por casa de menor valor. R$
135,000,00, Tr: 9137 5573 creci 11 831,

CORUPÁ - Vende-se, sobrado, ótimo ponto
comercial, c/2 salas, terreno de 15x40, total
de 206m de área construída, garagem pi 2
carros. Acerta-se R$ 70.000,00 e restante
financiado. Tr: 3375-2798 ou 9905-9850.

lUlA !lA FIGUEIRA - Verde-se, cf 195m" de área

corstruídaeterrerode420ni', sr..�e+ 02 qurtose
demais de[:€rdências. R$ 19$.OOO,OO.CRECVSC
2716.J, Tr: 3214<l844.

PIÇARRAS - Vende-se, nova, 82m", 3 qtos,
sala, coz conjugada, bwc, lavanderia e

garagem com churt Terreno ei 312', murado,
prox Candeias e Bali

Hai,e/documentação, pode ser financiada. Tr:
3443-2506 ou 3370·5338.

AGUA VERDE - Vende-se, de alv, com laje,
piso, i S8m, li qíos, gar p/3 carros, churr. TRES RIOS DO SUl-Verde-se, c/ 1 OOm" de área

corstrukJa e tenero de'32711�, slite e 02 qiaríos e

daras dependêrc�s. R$ 167,000,00. CREGVSC
2716.J. Tr: 3274<l844.

SCHOROEDER - Vende-se, com aprox.
80,00m". R$ 45.000,00. Tr: 3370-6370 ou

9965-,,934.

CENTRO - Vende-se, Ed. Carvalho, c/ suite +
02 quartos e demais dependências, 01 vaga
de garagem, todo revisado. R$ 175.000,00.
CRECIISC 2716.J. Tr: 3274-8844.

COMPRA-S.E - Apto até RS 95.000,00 à vista,
de preferência próximo Angeloní. Tr: 9993-
4100.

.

o CORREIO DO POVO mFIM-DE-SEMANA,28 DE FEVEREIRO E 1 DE MARÇO DE 2009

Bolsafrasqueira
Dlmensào - 4ÓX24x12

Bolsa de nylon
Pequena
Dimensão - 35x23x25

ALUGA-SE
kitínete e quarto
mobiliado com"

proprietária, próx. a
Weg II. Reserve
também na praia.
TI': 3370-35·61
9958-3197

Casa de alv. 126m'.
Terreno 1656m'(36x46), 282m', 03 moradias, 03
água corrente.Oi suite sala comerciais(11 Om'). Terreno 453,60m'. com uma

mais 02quartos, lareira, 6tima vista, proptclo para casa de alv. com 63m2, e

garagem,
.

churrasqueira, clínicas e ótimo ponto mais casa de madeira nos

Bairro Ano. Bom, Corupá. comercial. Valor R$ fundos. Bairro Seminário.
Valor.R$125.0o.0,OO 295.000.00. Corupá. Corupá. Valor R$ 70.000,00.

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

AMIZAOE - Vende-se, residencial, 4QOm,
todo murado cl esentua RS 65,000,00, Tr:
371-6069.

\

SÃO unz' r- Vende-se, 370m, asfaltada. R$
50.000,no. Tr: 3371-6069 creci1183;.

SCHROEDER - Vende-se, com 420,00m'. R$
16.500,00. Tr: 3370-6370 ou 9965-9934,

SC'HROEDER - Vende-se, 2, 115m', aiotes de '

15x'l7. prox a escola rrunicípal. R$
85.000,00. Tr: 8816-2722.

VIEIRAS - Vende-se, 1500A, RS 1'30,000,00
parcelado Tr 9137-5573 Crecl11831

SÃO LUIZ - Vende-se, irdustrial cl 400m,
escritório, 2 banheiros. R$ 230.000,00. Tr:
9137-5573.

GARIBAlDl Vende-se ou troca-se sítio. Ti.:
3055-8075 na parte da rrama,

RIO CERRO II-Vende-se, 50mi! m', 2lagoas,
_

ótima localização, c/es.erltura.Tr: 3376-0726.

RIO DA LUZ - Vende .. se, 10mi! m", casa,

rancho, lagoa. R$ 15.000,00. Aceita carro

nego Tr: 3371-6069 creeil1831.

SCHROEDER I - Vende-se, 4Q,800m', casa,
rancho, 3 lagoas, nascente, aceita casa ou

automóvel no nego RS 120.000,00, Tr: 3370-
4927.

RAU - Aluga-se, c/ 2 qtos. Tr: 440,00. Tr:
9993-2131.

.

ANDADOR-vénde-se. Tr: 3371-6433.

BARRA PARALELA - Vende-se, de alumínio.
Tr: 8843-2125.

CACHORRO - Vende-se, pastor alemão,
fêmea, cf 2 anos, R$ 250,00. Tr: 3370-2019
ou 9997 -5027

.

CADEIRA - Vende-se, de bebe reteiçao. Tr:
3371-6433

CHAPAS E CAVALETES - Vende-se, para
estamparia, Tr: 3370-8897.

COMPUTADOR - Vende-se, 127Ram, Intel +
CD + Impressora, R$ 490,00, Tr: 3370-2257
ou9111-0825:

FILHOTES - Vende-se, 4 collies, puros. R$
200,OOeada. Tr: 3374-0508.

FILHOTES - Vende-se, de Yorkshire teria, Tr:

Dimensão 43x31x16

Bolsa-termica
Dimensão 27x36x27

8olsap/
Representantes
Dimensão 59x34x38

Dímensào 33x40x15

8836-7575,

GUITARRA - Vende-se, Jackson Flying-V,
vermelha, japonesa, nova. R$ 2,000,00. Tr:
3370-5533.

LANCHONETE - Vende-se; completa no

Bairro Baependi. Tr: 9ô13-7754.

LOJA - Vende-se, de confecções em gerai
completa, aceito carro ou materiai de

construção. Tr: 881 3-0934.

MESA - Vende-se, ei 4 cadeiras. R$ 150,00.
Tr3371-6433.

MP4-Vende-se. R$ 50,00. Tr: 3373-0489.

PADARIA E C0I1FEITARIA -' Vende-se, com
todos os maquinários e clientela formada. Tr:
3372-1058:

PNEUS - Verde-se,
.

2 usados, Gooyear. R$
20,00 casa. Tr: 3273-5233,

.

PORTA - JANELA - Vende-se, 4 folhas em

.íerro el vidro fume, 1,88 x 2,00111. cl
fechadura. R$160;OO. Tr: 3273-5233.

PROJeTOR- Vende-se, Epson Lite 85,na
garanlia. RS1.600,OO. Tr: 9904-9138.

COMPUTADOR - Vende-se, pentiull1 ·111.
R$500,OO. Tr: 9904-9138.

ROPEIRO - Vende-se, com cômoda. Tr: 3371-
6433,

ROUPEIRO - Vende-se. Tr: 3371-6433.

TRAILER - verde-se, de lanche, comoleto,
com rrssas e cadeiras, com cobertura
rústica. TI': 9973-8881 ou 3273-5822.

ANTENA - Compra-se, parabólica pequena.
Tr: 9194-0580 ou 3273-5183,

TELHA - Doa-se, portuguesa, usado, +-

100m', retirar_no local. Tr: 3273-5233.
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PLANTÃO
Fone: 9963-9830

Além
de uma bela arquitetura de traços modernos, o Emmendoerter Home Clubé inteligente: totalmente planejado para satisfãzer

pessoas como \locê, que reconhecem a importância de Investir em qualidade de vida. A tecnolQgia utilizada desde o inicio 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 Emmendaerfer Home Club é o espaço
que voeê nasceu para desfrutar, seu habitat natural.

Ince:rporadora I Construtora I Realização

.

Localização nobre: Bairro Vila Nova. II ESTRUTURA .&TirfiAc'(j

CnnlnllfllJlo
CDLCHÕES

CONFORT FtEX
R. Reino.ldo. Ro.u, 67 {ao. lado' do. Chalé Imobiliário.} - Forte: 3273-5112

SLEEP HOME COLCHÕES
R. Reino.ldo Rau, t65 - SI 08 '!' Fone: 3275":0'42 .

E-mail: confo.rf_fIex@colchães@yaboo.com.br
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FIM-DE-SE_MANA. �8 DE FEVEREIRO E 1 DE MARÇO DE'2009

E AINDA
PEUGEOT 206 1.4L FLEX -AQUECIMENJD INTERNO

- TELA MULTIRJNÇÕES
'

• COLUNA DEOIREÇÃOCOM
REGUlAGEM DEALTUlA

• BRAKE-UGHT
- REGlJlAGEM DEALTURA
00 fACHO DOS FARÓIS

VENfIA
CONFERIR

lJtI11IADA

.n..soo.oo+24x ..2.631,96

ENTRADA + 60 PARCELAS DE

"lR$ 299,00�

CAEP - Central de Atendimento Especializado Peugeot: 0800 703 2424 - www.peugeot.com.br

mmmIlC.'1I
; �n"-"" -�,�

"

:"I'r'

� 1 '

Strasbourg Jaraguá do Sul- (47) 3274-1900

e o tlp

APeugeot_ um estoque
complet:o'de peças de�o no 8rasiI.

É bar.Itomanter um Peugeot.

APROVEITEESTAOPORIUNIDADE

Peugeot usa e recomenda lubrificantes TOTAL. :.

Rua Remoído Rau, 414 -, Centro ;,..'

PromGÇao �leroGfall.ZefU de taxa'. 0% dejums para ieeae !inh� Ptugeot307.linhA Peugeot 207 {eUE!1l�eot107 Pas��lll �lJgeul1D7 Esütpilde)' Ta� O,99%a.m. na mod�lidade le.lsing pt!o PSA flnance Arrr<ldamfillllMl'fantil 51. tom elllradd de 50%no plano de 24 pareelas, Para todalitlM Pwgeu! 207 PaiSioll e Pwge<ll207 [i.{apade, na modalidal.li! COC
(úidito DiretoM Gmsumidor) pclol!anco PSAHflilnre lIrltsil S.A.,UXiI de lJO%a.m. rem entrada de50% nopta.no dt 1] partria5.l'eugE'Ot206 5e�tion, taxa O,99%a.m� com �ntrada, m�lS60 par(e!�d� RS 299,OO . .,1·Slmula\âI), rnlld.l!ida� leasing pelo PSA Allan(('Arr�1l(lamenlfl Menâmil S� {oll>lderando o'll'i{lllo Pellgeot 1.06·SellS(lrinn l.4lllex, tportas, plntvra
metálica Preto hrla Hera,ano/modelo 200812008. Preso público su!]eridopara V@1ldaàvistaapartirdeRS17.3oo,00,todooBrasil(e1((etoZona Fr.mca d�ManausJ com fre!(' lnduso. Planade60meses �ndo: Entl<1da deR$14..t56.60 [52,95%) à vim, mai�6Cpaf{�lasmensali Totais fixasd<' RS 299,oocom vell(imento da ta (primeira) parcela pata 30 dias.Talta leterna de

Retomo mR) deO,99% am. e 12,55% a.a, a CEr(Custo Efetivo Total) da Ilj)eJílçáo de arrendamento mercantil e..de 14,94%a.a e l,l7%a.m, tem inàdênda M ISS e TC lndusa na CH (ÚlstO L'1!tt�oMal). Vaklr lotai do \'ek.u!o a pralil.de R$ 32.396.66. 5*ito à aprovasao de credito. A5 (ondiljõe5:adma poiJeráo.ser alterad� se houver ahera� significativas no mercado

fimmc('iro, semaaso prévlo.�'�Simulaçâo, moda!idadeleasing pelo PSA finance :I,rrenddmflllO Mercantil SÃ, «If1s1deran.ooo vtkul0 Pwg!!Ot]D7 XR 1.4LRex, 3 ponas, pimUtil sdlida, anoírncdelo 200812009. Prc\Opúblkll 5UgEtido para vendo! à YÍsta a partirdeRS 35.990,00, todo o Brasil (exceto lona franGl deManaus) emnete induso. Plano de 24memWl4Q; Entrada
d� RS 17.995,00 í50,00%}�visla, mais 24 parcelas mensets loTaisfixa$de RS 891,61 «sn vtmlffi('lltoda 1." {prlmeira! paretlapara 90diat fal:a)ntellla de RptOl'llo{nR}d� O,99%a.nl. e lJ.,S4%all, a (H (ÚJJIG [f�fvo Totl!) rI., opl'façàodearrendarnffito mmantrl e de 15,75%a.a e 1,23%.1.111, cem locidwcia delS'S e TOndu\a na CO' {Custo m�tm la!al). Valor.tot.lllkl
�eíwloa pr.u.ode R$ 3?J9�.64. Os tquipam"ntos dt.ld\Y>são itffiS(!(' séne da 'Msào Peugeot 207 XS AUlomatical.6l 16V flel- 5 penes- itno/m!)(lflo 2008f2009.A escolha do item (lptiOl�1 ar bdg t1�plO froma! e larEral ('SI;! vintulada ao item bancos rewslirlosde couro, t �i(e-�l'Isa, e ião ítens etdU5ivosparaa vm.1o;(S Automática 1.6l16V Ael(, 5 p!lltJs5imulóJ�ol
modahdãdt>CO( .(rêd® D!reto �llCon�u�ldot pelo Santo Peug�l.conSiderafl(rooveiOJJQ P�lJ:ge'Ot1{!7 Pas$loll XR l.4l fleK,-l portas, pintura sôlida,Jno/modelo 200SJ2009. Preçopúbli(oSllqerido para'iendaa Vlslaa partirde RS lM90,OOpara toooo Brasil (e�ato looa Franca deManaus) mm freie InCluso. Píancde 11 mesessendx Efllrada de 19.745,00 (5Q%) II vista.
maiS l1paralas mensas totaiifimde RS 1.91$.33 com Y�ndlt'lfnlGda 1 (primeira) parcela pilra90dlas.Tar.tlnternade Retomo (lIRj ce 16,1�%a.a e 1,lO%a.m.,a cn (CUsto EfetlvoTGIaI) daopesaçáode finandamenloede:24,24%a,a e 1.83% a.m, com lnddênciade IOF de 3,O%(J.a para Pessoa flSita locustttdo IOF adidonal deOJ3% esta !nduído Ilo{oefi(ienl�l. Valor
total dovej(L�oa prazll de RS42.718,%.ünlla� utililAriosPeugeota pronta entreqa,preçosuondiçóesfavorronsultaruma das (o�(�i{il1álias Slra5bouIg. Peugeol307 CC -(onvro!vel-(ompleto+ freiClSÁBSeAJrb.lg duplo - !lanrou!t(ou/o-Mooelo.: 2008 -Preya partir de R$ 135.000,00 - Entrada deR$ n500,OO+ saldo de R.S 62.500,OOe TACde R$<i38,OO:::
Tota! del,{S 63.HS,OO em 2o!Verts di? RS 1.6JO,96.sem juros.Todasaslondiçbesarima dladas.modalkladeteasing e mgdafldade(D( (CrMrto Oi�oaD COI\5UmidOf)restáOwjeila�à a�açJodl!uédilo e pudclã(} sei alteradas.sehouvcrcm �lter�çó!'5si!1nm(dtivas nomtfr.adílilllance!ro,sem aviso préViO. [SUlque l'\acíOfls!l dils concl!�ionári3!iPeugeot �rtidJl<lnll!S: linha
Peugeo1307· SOOu"idad� Unha Peu9eol 207 -500unid.loes;Pcugeot206StnSJtioo 1.4UIe;c, 3pQrta5,aooImodtlo2008/2008,pinllllametãlicaJlfeto perlanera - 50tmidadet PrdZl)devi9fndadapro!ll�ode03J02JZ009a02103i2009, OUtnquanlodlflaremOSesIOQue$.r-OlílsSQmefl!(,pa� fimllustrativos.tUorumulativapara OtJllas!}fomoç6es. ParamilisinformaÇÕt'§
sobri!PW;O� !!cllOdi(6es f1I,ped�lS,{onsul1e a Re!ledtConcessiunãtf.u f'wgeol parlidpames,liguepara 0800-703l42<1 ou act'$Sf' www.peIl9eot.Cflm.br.OuvidoriadClBaru:oPttrgeGI1i9l1ep.Jfa{)8()O-7!19Q9(}.

.
-

�... f.�,.�
IlilBANCOPEUG�OT

De Segunda à Sexta das 8h às 19h Sábados até às 13h. - www.strasbourg.com.br DIRIJA ESSE PRAZER PEUGEOT
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Consórcio

UNIÃO
IMÓVEIS - C.ltBBOS -MOTOS

PROMOÇÃO
1-Gréditos de IMÓVEIS acima de R$ 100.000,00

Brinde um Televisor LCD de 20pl. (após a sa parcela paga)
2-Créditos de IMÓVEIS acima de R$ 150.000,00

.

Brinde um Televisor LCD de 32pl. (após a sa parcela paga)
Promoção válida de 21/02/2009 até 13/03/2009

Oferecimento: Representante Silver Serviços Ltda.
de Jaraguá do Sul - SC

3371-8153 /9186-7223

VElcUlOS e MOTOS

CRÉDITOS
"13."157�00 226�37

"15.350,00 264,"1"1
"17.543,00 30"1,84
2"1.928�00 377�29
"'I��"-.T.-' .n.._]�
��r:""W"":'" r::t::"ICl""""'"

33.00000 56779

38.370,00 660,"19
42,203,00 726,"14
46.69"1�00 80335

6&

NlESES

Grupo especi�1
05 contemp�açi)es mensais

• IVIC::»" IE:: •�

�.

•• ·R·I"'I'IITII'
....:

R$ 40.00000 33786 41021

R$ 50.000,00 425,66 512,80

R$ 60.000,00 506,80 615,34

R$ 83.000,00 560,83 851,22

R$ 97.000,00 819,32 994,80
R$ 113.000,00 954,47 1.158,89
R$ 127.000,00 1.072,72 1.302,46
R$ 144.000,00 1.216,31 1.476,81
R$ 153.000,00 1.292,34 I 1.569,11
R$ 167.000,00 1.410,60 1".712,70
R$ 186.000,00 1,571,08 1.907,55
R$ 200.000,00 1.689,34 2.051,14

I

Rua João Januário Avroso. 80 • sala 03 • Jaraauá Esauerdo • E·mail: uniaosilver(ii)nétuno.com.br

Novos e seminovos. Antes de comprar seu carro

novo. _ .Consu Ite-nos

Fone: (47) 3370-3015
. Acesse nosso dite e confira nossas-ofertas

www.fachiniveiculos.com.br

Promoção válida ate dia 31/02/2009 - Sujeito a aprovação, parcela sem entrada e sem troca é não está incluso tacde R$ 650,00
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-------------vEícULOS

- Rua Bernardo Dornbusch, 330 • 3275-0045
* Entrada Clube Atlético Baependi

--�.

3275·0045
3275·1055

MAIS OPÇÕES
ASTRA GL2P GNV 99
ASTRA SEDAN GL 1.8 99
BlAZER OLX 2.2 gnv 96
VECTRA GL compl. 00
VECTRA GL compl. 97
CELTA 4p com ar 07
·CELTA 4P 04
CELTA 2P 05
CORSA SEOAN 16V AR + OH 01
CORSA SEOAN 00
CORSA WINO 4P 01
GOL G4 OPS 4P 07
GOL G4 2P ar + opcs 06
GOL Gllll.0 16V 4P 04
GOL GIII1.0 16V 4P 01
GOL specíal 99
STILO COM TETOos
PALIO 4P FIRE FLEX C. AR 07
PALIO WEE. HLX 1.8 tlex compl. 05
PALIO WEE. CI1Y 1.5 8v compl. 99
PALIO WEEK. ELX 1.3 - ar 03
PALIO EO 4P ar + trava 98
PALIO EOX 4P 96

I ��8s�t�f XLS 1.6 05
I FIESTA personalit completo 04
FlESTA personalit c/ar 05
KA CLX 1.3 Vitro trava + opcs 97
KA GL opcs + vidro e trava 97
COURIER 1 .6 07
COURIER 1.3 97
ESCORT GLX cornpí. 97
ESCORT 1.8 GNV 96
VERONA LX 92
AUDI A3 2P 98
M. BENZ CLASSE A 190 01
BMW 325 12P 94
CUO EXPRE. 1.6 compl. 07

..

CUO 1.0. compl-OH 04
....... - - - -� j
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al!Elrnlm�€r!XD\!llt)���

En ates de carretas

C!{�J{j{Vj{11)R �tR�Tj{�!l!
l. �i'I C<,>mputTlJoff§S. !:I

Pme. CelerOll Dual CoR E 1200
Memória 2GB I HD 160GB I DVO-AW
Mit lx I (Tedado, "ouse e Caixas Som)

o< MONITOR 1V LCD 19" LG

R$ 1.3 90,.001 vista

(
UDll:'"Soar

IOfIe R$ 179,00
fIIIIl pot'

IJ 1J9G.oo i ••

t, �/
..,

"P1 pfa)er
IOf R$ 49,90

wn ims"'
RS 499.ooã_

P4 player
R$ 89,OOà vista MPI. ".'

101 R$ 58,90
Im Lllfos*

.Sat"'â�_

� lIt
,

*Cartão VISA
Fotos meramente Bustrativas

,

Caixa THULE

As Thule são'bem planeiadas para ,

solucionar muitos problemas de transporte.
com capacidade de 360h� de bagagem.

Para todo os modelos
- Pick-Il s e Automóveis

Conforme lei federal nO 9503- CTB , resolução-197.

CAPOTAS

Para todo os modelos

.

,

THUIE® VOLPATO
. Fi.�S�

� )
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COMPRAMOS CARROS
ACI'MA DE 200 I

(47) 3273·6600
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• CHEVROLET

A10 - Vende-ser, 89, 6cc , Ir: 3371-
9157.

ASTRA - Vende-se, Hatch Elegance,
05, 4 pts, 2.0 flex, preto, AR, OH,

vidros VE, AL, rodas de liga leve

originais, limp. Desb. Traseiro, nota
de compra.Tr:. 8823-8479 (após
18hs).

ASTRA - Vende-se, Sedam 2.0, 02, 4
pts, completo + GNV, quitado. Tr:

9101-8302.

ASTRA - Vende-se, Sedam, 02, 2.0,
4pts, compl + GNV, quitado. Tr:
9101-8302.

CORSA - Vende-se, 99, 1.6, coompl
ar. Tr: 3273-1060.

CORSA - Vende-se sedan, 1.6, 8v,
00, compl. R$ 19.000,00. Tr: 3371-
3818 ou 9909-0845.

CORSA - Vende-se, 2 pts, 97,
branco, ótimo estado. Tr: 9177-3927
c/ Artur.·

.

CORSA - Vende-se, Sedan, 01,
branco, AL, TE, DE, AR, IPVA pago ..
Tr: 9607-2022

CORSA - Vende-se, sedan, 03,
classic, motorvnc, AL, TR, AR, GNV.
R$11.000,00 + 35x de R$ 320,00.
Tr: 3371-3255 ou 9138-8656.

CORSA - Vende-se, weend, 98,
prata. R$ 11.800,00. Tr: 9991-7490
ou 3371-0476.

OPALA - Vende-se, comodoro 83,
azul, 2 pts. Tr: 9188-2814.

S10 - Vende-se, 96, delux, 2.2, CS, .

branca, AR, OH, VE. R$ 21.500,00.
Tr: 8402-3048.

VECTRA - Vende-se, 99, Cp, GNV.
autom., ótimo estado. Tr: 9103-
2020:

Venha conferir nossos seroiços!
(047) 3376-0251
Rua Ângelo Rubini, 900

Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul - se

• FIAT
UNO - Vende-se, mile, 05,4 pts, VE,
TE, DE, AR. Tr: 9922-0536

FORD
F-1000 - Vende-se, 93, diesel,
cabine simples (modelo novo) motor
mwm em ótimo estado. R$
29.000,00 nego Tr: 99735052

KA - Vende-se, 08/09,- semi-novo,
branco, 9.000 km, AR, TE, AL. R$
20.000,00 assumir mais 52 x de R$
350,00 fixas. Tr: 9135-8601.

PAMPA - Vende-se, 90, gasolina. R$
7.800,00. Tr: 3371-6968.

MOTOS
BIZ - Compra-se e assumo

prestações. Tr: 9f46-0609.

NEO YAMAHA - Vende-se, 05, ES. Tr:
3376-0512 c/ Una.

GOL - Vende-se, quadrado, 95,motor
1000, 4 pneus novos, AL TE. Tr:
3275-2815.

GOL - Vende-se, 05, 1.0, 4 pts, AR,
Lp, quitado. Tr: 9101-8302.

GOL .: Vende-se, 1.0, 05, 4 pts,
quitado, ar-quente, desembaçador e

limpadortraseiro. Tr: 9101-8302.

GOL-Vende-se, special 02, 2pts, ótimo

Loira olhos

verdes,1,74,
63bg, cabelos

longos,
mulherão,

super discreta
Liga pi mim.
(47)9977-0473

Edemar Grings CEder)
24 horas

(47) 3370-9457 I (47) 9929-5885
Rua Julio Pedn, 131 - Vila Nova

Jaraguá do Sul

estado. Tr: 9188-2814 c/Antonio .

GOL.!... Vende-se, 1000, 16v, G3, 4
pts, TE, AR, oT, roda de liga leve. R$
15.000,00 financio. Tr: 9988-4897

GOlF - Vende-se, 95, gti. R$
14.000,00. Tr: 3371-6968

GOlF - Vende-se, 96, gnv, compl. R$
13.000,00. Tr: 8426-1761

KOMBI - Vende-se, 75 relíquia para
colecionador, em perfeito estado,
revisada e documentada. Tr: 9904-9138.

Meninas 5 Estrelas

ic.�.
Com novas gatas na casa

RAISÇA-inician,e *
Estilo MENININHA

RAQUELI iniciante*Estilo SAPECA .

RAFAELA inician,.e*·Estilo SENSUAL

MONICA iniciante
Estilo SAFADINHA *

os motorista que leva e traz
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lIrl" o CORREIO DO POVO
... FIM-OE-SEMANA. 28 DE FEVEREIRO E 1 DE MARÇO DE 2009 VEíCULOS

CLASSIC1.oLIFE 2D09
�

CORSA HATCH 1.4 PREMIUM 2009
"

.
";;.:

>

Completú,Ar-condlc1onactó, OH, EO�iuntoelêt,iw.alarme·�

PRIS�A1.4l0Y 2009
�

VECTRA EXPRESS'ON 2009
�.

apartir de R$ 27�990
avrsta

a partir de R$ 53 ..990
.

/a vista
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ilpartirde R$ 25.000

: apartirde R$ 2311900
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MATRíCULAS ABERTAS-:
FAÇAA SUA ESCOLHA!

E AUMENTE A SUA RENDA!

ESCOLA DE CABELEIREIRO CIEM SAHB -

JARAGUÁ DO SUL/SC
, Certificado reconhecido pela Secretaria
Estadual da Educação Portaria E na 186

28/12/1999 - Registro na 4480

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

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

Mais informações: 47 - 3275.-4125
Rua João Marcatto, j 56 centro - Jaraquá do Sul - se ..

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

RODíZIO DE PIZZAS,
MASSAS, CHAPEADOS
E BUFFET DE FRIOS

Pizza G 35cm = R$ 20,00
Pizza M 30cm = R$ 13,00
Pizza P 25cm = R$ 8,00

..

* Bordas recheadas
* Entrega à consultar taxa �

-

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

"'M'NAMOS IARArAS • RArOS
eU',NS • FORMIGAS • MOSQUlros
ARANHAS • ,re•••.

"MPEZAS·DE
RESERVA7ÓRIOS t

_

-DE ÁGUA �

3373-5'"
gcp@guarapragas.com.br

I

Siqueira
CONSULTORIA

- HABITACIONAL

Ziener

Processo para liberação de FGTS .e/ou
financiamento de:
• Aquisição de Imóvel Pronto, CORRESPONDENTE

• Aquisição de Terreno e Construção,
• Construção e Reforma.
• Despachante Imobiliário

EMPRÉSTIMO PESSOAL PARA:
Aposentados e pensionistas, Funcionários-Públicos
e Funcionários das empresas:

i

Weg, Duas Rodas e empresas conveniadas.

iran@netuno.com.br .

Fone (47) 3370-9849
Av. Pref. Waldemar Grubba, 2655 - Vila Lalau

(ao lado Besc Portal) - Jaraguá do Sul
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LASSIMAIS

exta-feira das 8:00 as 11 :30 e das 13:30 as 17'3
.

. de segundaas. ÓrÓv rÓ, O.
Horário de atendimento. .

"'.'

�

.

VAGAS UFlGENTES!!! VAGAS PARA JARAGUÁ DO SUL

SEJA UM PROFISSIONAL DE SUCESSO!

FAÇA CURSO TÉ_CNICO NA
FACULDADE SENAC!

- Técnico em Segurança"do Trabalho -

in ício 16/02/09
- Técnico em Enfermagem - início 09/03/09
- Técnico em Alimentos - início 11/05/09

Inscrições abertas.

Faculdade SENAC - ótimo no seu currículo

(47) 3371-8075
,

www.back.com.br
selecao.jaraguadosul@bacl<.com.br

A hora é essa.
Turma intensiva. Aulas de segunda a segunda para você garantir sua aprovação.

Receita Federal
Turma Intensiva I NíVEl SUPERIOR I Início: 03.03.09 (noite)

AiHó��
TÓI1<.> di(l � (l'Mn t'iljJl!(tff�1Il

REPOSITOR - Ensino médio completo. Para limpeza, abastecimento e organização de gôndolas.
. ,

AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS- Ensino médio completo ou superior em curso. RECEPCIONISTA- Ensino médio completo. Disponibilidade para trabalhar em horário normal.
Conhecimento com rotinas de departamento pessoal. Experiência na função.

'

CALDEIRISTA - Ensino fundamental completo ou em curso. Experiência com operação de RETIFICADOR - Desejável ensino médio nível técnico. Curso de metrologia, leitura e interpretação
caldeira a vapor com abastecimento manual ou informatizado. de desenhos e cálculos básicos de trigonom'etria. Conhecimento em rebolos de retificação.

Experiência na função.

:: 'c� ,

,

. Rua"Victor Gaulke, nO 70', 'bairro' Czerniewicz, prõxímóã SCAR e Hospital Jaraguá.'
.,

.

CALDEIREIRO"",Ensinofundamental completo. Conhecimento com indústria metal mecânica.

COORDENADOR PEDAGÓGICO - Ensino superior completo ou cursando Letras
Inglês/Português. Inglês fluente.

COMPRADOR - Desejável curso Técnico em Mecânica ou elétrica, informática básica, boa
fluência verbal. Conhecimento em compras de materiais para indústFia-metal-mecânica.

FREZADOR - Conhecimento na função.

MECÂNICO DE MANUTENÇÃO - Curso Técnico mecânico ou elétrico.

PROFESSOR -Inglês/ Português. Experiência na área. Horário variável.

SERV-ENTE DE LIMPEZA - Disponibilidade para atuar em horário normal.

SOLDADOR - Conhecimento com solda MIG, MAG e Oxiacetileno.

TORNEIRO CNC - Desejável ensino médio técnico. Curso de metrologia, leitura e interpretação de
desenho e cálculos básicos de trigonometria. Experiência em torneamento de peças por comando
computadorizado.

VENDEDOR INTERNO - Ensine Médio completo, ter disponibilidade para trabalhar em horário
comercial e fins de semana, experiência em vendasou atendimento ao público e conhecimentos
em informática.

.
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.. recursos.llelhores humanos.
lBlWl.161D1PV_O . ft(OUTNiBIIO,� SEtE(ÁO . (.ORSUlTORIA· . ESTÁSIOS

JARAGUÁ DO SUL Técnico em Mecânica ou Leitura e interpretação de
desenho em andamento ou cursando. Noções com

corte e cobra de chapas, prensa, furadeira.
Disponibilidade para atuar em Corupá.
OPERADOR (A) DE MÁQUINA Conhecimento em

máquina de guilhotina e dobradeira. Disponibilidade
para atuar em horário normal.

OPERADOR(A) DE MÁQUINA FLEXOFRÁFICA
Disponibilidade para atuar no sequndo turno.

Desejável conhecimento na função.
'

ORIENTADOR(A) DE LOJA Disponibilidade para atuar
no segundo turno.
PROMOTOR (A) DEVENDAS Desejável noções na função.
SOLDADOR(A) VIVência na função com sOlda mig e

montagemdeestruturas.Corhecimentoemdesenhotécnico.
SERRALHEIRO (A) 1 ° Grau cursando ou completo.
Conhecimento na função.
TECELÃ(O) Vivência na função.
TORNEIRO(A) CNC Conhecimento em torno CNC:

noções de leitura e interpretação de desenhos
mecânicos. Disponibilidade para aíuar . no bairro
Barra do Rio Cerro II.
TORNEIRO(A) MECÃNICO(A) Conhecimento em

torno convencional: noções de leitura e interpretação
de desenhos mecânicos. Disponibilidade para atuar
no bairro Barra do Rio Cerro II ou Estrada Nova.
ZELADOR (A) Disponibilidade para atuar no primeiro'
turno ou horário normal.

ADMINISTRATIVAS
ASSISTENTE DE VENDAS Cursando Ensino Superior
ou completo. Vivência com vendas.

.

AUXILIAR FINANCEIRO(A) Desejável Ensino
Superior Completo ou. cursando em Administração
de Empresas: Ciências Contábeis ou Gestão
Financeira. Conhecimento na fun,ção. Disponibilidade
para atuar no Bairro Ilha da Figueira.

CONSULTOR(A) COMERCIAL Conhecimento com Disponibilidade para atuar em horário normal. desenvolvimento de sistema em Delphi.
vendas. Desejável Vivência com telefônia móvel. FRESADOR(A) CONVENCIONAL Conhecimento em ' PROJETISTA ELÉTRICO(A) -Forrnação Técnica em

Disponibilidade para -aíuar em Jaraguá do sul e fresa convencional: noções de leitura e interpretação elétrica cursando ou completo. Vivência em montagem
região. de desenhos mecânicos. Dispónibilidade de atuar no de painéis elétricos. Disponibilidade para viagens.
ESTAGIÁRIO(A) EM RECURSOS HUMANOS Ensino bairro Barra Rio Cerro II ou bairro Chico de Paula. SUPERVISÃO
Superior Cursando em Gestão de Recursos Humanos MARCENEIRO(A) Desejável conhecimento na SUPERVISOR(A) DE VENDAS Vivência na função.
ou Administração com Ênfase em Recursos função. Disponibilidade para atuar em horário Disponibilidade de viagens.
Harnanos.Conhecmento em informática. normal.

PROFESSOR(A) Conhecimento na função com MECÃNICO(A) DE MANUTENÇÃO Conhecimento na

idioma inglês ou espanhol. área mecânica ou elétrica; pneumática; hidráulica e

PROMOTOR(A) DE VENDAS 2° Grau completo. solda. Disponibilidade para atuarem Schroeder.
Disponibilidade para viagem e para atuar no estado ESPECIALISTAS
do Paraná e Santa Catarina. Desejável vivência da ADMINISTRADOR(A) Cursando Ensino Superior ou
função. Técnico.Vivência na função.
REPRESENTANTE COMERCIAL Vivência na função. ANALISTA DE CUSTOS Ensino Superior Completo ou

Desejável registro no CORE. Disponibilidade para Cursando em Ciências Contábeis, Economia ou

atuar no Norte de Santa Catarina ou Vale da Itaja!. Administração. Vivência na área de Custos no

. VENDEDOR(A) EXTERNO (A) 2° Grau Completo. segmento industrial.
Conhecimento em vendas externas. Desejável ANALISTA DE SUPORTE Desejável estar cursando
noções de vendas com equipamentos e serviços ensino Superior. Conhecimento em implantação de
para informática. sistemas e suporte ao cliente.

VENDEDOR(A) INTERNO(A) Conhecimento eni COORDENADOR(A) PEDAGÓGICA Ensino Superior
projetos mecânicos e venda de equipamentos. Cursando ou Completo em Letras. Conhecimento
Disponibilidade para atuar em Corupá. avançado em Ingles.

TÉCNICAS COORDENADOR(A) DE RESTAURANTE Ensino.
CALDEIREIRO(A) Desejável conhecimento na superior completo em Nutrição. Necessário registro
função. Disponibilidade para atuar em horárlo no C�N. Conhecimento na elaboração de cardápio e

normal. liderança de equipe em cozinha industrial.
COMPRADOR(A) Ensino Técnico em Mecânica. GERENTE ADMINISTRATIVO/ COMERCIAL Ensino
Desejável vivência na compra de materiais mecânicos Superior cursando ou completo. Conhecimento na

e elétricos. Disponibilidade para atuar em Corupá, função.
.

COMPRADOR(A) Desejável Ensino Superior Cursando INSTALADOR(A) DE CENTRAIS TELEFÔNICAS
em Logística; Márketing; Administração. Vivência na Atuar na área de telecomunicações, realizando
função, preferencialmente no setor moveleiro. instalação emanutenção cecemras telefônicas.
Disponibilidade para atuar no bairro São Luis. PROGRAMADOR(A) DE DELPHI Desejável estar

ENCANADOR(A). Desejável conhecimento na função. cursando ensino Superior. Conhecimento em

GUARAMIRIM

Rua Henrique Piazera, l03 - Centro Tel. 3276-0700 www�grupometa.com

OPERACIONAL
ATENDENTE DE CARNES Disponibilidade para atuar
no segundo turno. .

ATENDENTE DE BAZAR Disponibilidade para atuar no
segundo turno.

'

AUXILIAR DE COZINHA Desejável conhecimento na

função elo grau completo ou cursando.
AUXILIAR DE ELETRICISTA Conhecimento na

função. Desejável Curso Técnico em Eletromecãnica
em andamento.
AUXILIAR DE PADARIA Disponibilidade para atuar no
segundo turno.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO Cursando 2° grau.
AUXILIAR DE PRODUÇÃO Disponibilidade para atuar
no terceiro turno.
COZINHEIRO(A) Disponibilidade para atuar em

turnos. Desejável conhecimento na função.
DEPILADOR(A) Desejável conhecimento na função.
Disponibilidade para atuar em horário normal.

. OPERADOR (A) DE CAIXA Disponibilidade para atuar
no segundo turno.
OPERADOR (A) DE MÁQUINA Desejável Curso de

OPERACIONAL
AUXILIAR DE PRODUÇÃO 1 ° grau cursando ou

completo.
AUXILIAR DE ESTAMPARIA Disponbllidàce para
atuarno primeiro turno.
COSTUREIRA(O) 1° grau cursando ou completo.
Disponibilidade para primeiro ou segundo turno.
MOTORISTA CNH categoria ''AC''. Disponibilidade
para atuar no primeiro turno.
VENDEDOR(A) EXTERNO (A) 2° Grau Completo.
Conhecimento em vendas externas. Disponibilidade
para atuar em Jaraguá do Sul e Schroeder.
ADMINISTRATIVA
ASSISTENTE DE RECURSOS HUMANOS Ensino
Superior Cursando ou Completo. Vivência na função.
Conhecimento em projetos de' integração e

treinamento, folha de pagamento, CIPA,
recrutamento e seleção.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 2° grau. completo.
Conhecimento na função. Necessário fluência em

alemão: '

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 2° Grau Completo.
Desejável vivência na função. Conhecimento em

fnformática.
RECEPCIONISTA 2° grau Completo. Conhecimento
em informática. Vivência na função.
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FORD FUSION 2.3L

69.000
CAT.UAA9

------------vEícULOS

Ar-Condicionado'

Direçã� Hidráulica .

Vid[
.

s eTravas Elétricos Rs47.155
CAT.ESD9

Ar-Condicionado

Direção Hidráulica
Vidros eTravas Elétricos

FORD FOCUS HATCH 1.6

R$ 39.900
CAT.MAD9

'COMPLETO FORD ECOSPORT 1.6

•

DONO DA
CATEGORIA

• MELtIORCOMPIIA
OACA1'fGOIIIA

Moretti Automóveis Ltda Rua Henrique Piazera, 199 - Centro - Jaraguá do Sul
fordmoretti@morettiauto.com.br

Prmnoção 'Agora é a mellwrhora para você comprar um Fmd Zero' (válida aI!! 0l)03f2009 ou enquantn durarem os estoques). Ford Focus 1.6l2009lcal MAD9) a partir de R$ 39.900,00 à vista. Ford EcoSport XlS L6l (cal ESD9) a partir de R$ 47.155,00
vista. Ford Fusioo 2.3l20091cat UAA9) a partir de R$ 69.000 à vista. (1) Novo Ford Focus Sedan 2.Dl (cat 8822) a partir de RS 55.810,00 à vista ou financiado cem TaxaO% a.m, 50% de entrada e Saldo em14 meses na modalillade leasing cem 30 dias
de carência para pagamento da 1; parcela, inclusão de tarifas, taxas e impostos (ISS). Custo Eletivo Tota.! (CEI) a partirde 0,19% am- 2,32% a.a através do Programa da FOId Credito (2) Toda linha Fmd com Zero da Entrada, Saldo em até 60 Meses e taxa
de juros de 1,85% a.m .. 24,60% a.a na modalidade leasing com 30 dias de carência. Custo Eletivo Total (CET) a partir de 1,95% a.m - 26,12% a.a através do Programa Ford Credit*. Para este cálculo, foi considerado o valor financiado do Fiesta Hatch 1.0l
2009 - cal FAK9 - (RS 26.877,00) com Zero de entrada, financiamento na modalillade leasing em SO meses com carencia de 30 dias para pagamento da l' p�la, inclusão de tarifas, taxas e impostos (ISS).Condição de Financiamento não cumulativa.
NãO abrangem seguro, aeesséries, documentação e s!!!Viços de despachante, manutenção ou qualquer outro serviço prestado pelo Distribuillol. 'Sujeito à aprovação de crédito. Estas condições de financiamento podem oscilar de acordo com a região e o

perfil de crédito do cOnsumidor, Estas ofertas não abrangem os vefculos destinados a locadoras, auio-esrola, autarquias e órgãos púbnCils, táxi, test·d!ive, transporte de passageiros ou qualquer outra modalidade de venda direta. Contratos de Financiamento
FoJd Cred� são operacionalizados pelo Banco Finasa BMG S.A. A Ford esl!! dando no Fusion um incentivo superior ao valor percentual máximo de redução de IPI anunciado pelo governo. Imagens somente para fins ilustrativos. As informações e ofertas nesse
anúncio su�ituem e invalidam o anúncio publicado em 19/1l2i2009.

.

CARTÃO FORO UNICARO. SOLICITE JÁ O SEU.
Acumule�� 10.0004111 d�Çj)!ltO$Il3 çomp� de ser Ford Zero,

e- CIpiIai1!.tIgiõoF.�'004.19601__ ll8IIOr.IlIl960.

VI o NOVO
Ford Empresas: (11) 4174.3929

"
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o CORRFJO DO POVO
lIí.I FIM·DE·SEMANA, 28 DE FEVÉREIRO E 1 DE MARÇO DE 2009 VEícULOS------------
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2008, Preto, Flex, 24.780 Km,
Ar-condicionado, Direção
Hidráulica, Vidros e Travas
Elétricas, Faróis de Neblina,
Limpador e Desembaçador
Traseiro.

�006, Azul, Flex, Ar-condiCionado, Direção Hidráulica,
Vidros, Travas e Espelhos Elétricos, Rodas de Liga-leve,
Faról de neblina, Ai!' bag II, Computador de bordo,
Desembaçador traseiro, CD Player cf controle no volante.

2005, Preto, Gasolina, Ar-condicionado, Vidros e

Travas Elétricos, Limpador e Desembaçador
Traseiro, Rodas de Liga-leve,.CO Player.

2007, Automático, Cinza, Gasolina, 28.440 Km, !>;r
condicionado, Direção Hidráulica. Vidros, Travas e

Espelhos Elétricos. Alarme, Desembaçador Traseiro,
Freios Abs, Air Bag II, Piloto Automático, RodáS

-

Liga-leve, CD Player cl Oisqueteira piB GO's e

Controle no Volante, Faróis de Neblínã. 2007, Prata, ,07 LUGARES, Gasolina, Ar-condicionado
Digital, Direção Hidráulica, Vidros, Travas e Espelhos
Elétricos, Air Bag, Freios Abs, Rodas de Liga-leve, CO
Player, Limpador e Desembaçador Traseiro, Bancos em
Couro, PUoto Automático.

2009, ° KM, Vermelho, Ar-
condicionado, Direção Hidraulica,
Vidros e Travas Elétricas, Limpador
eDesembaçador Traseiro.

PRONTA.ENTREGA e EMPLACADO!

,Mauro
��14' nM; "ffi�. ,

v 'e í c u los
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FÁBRICAC·; •..NOBRASIL .

"

GRAND SCENIC
2.016V

.

AI'JIIlTlRPE

$
• Câmbioautomáfic(! sequen.cial
• 6 Air bags - 7 J,.ugares - Freios ABS + EBV
• Pain.el de instrumentes digital

.

• Ar-condicionado digital
• Direção eiétrica - Piloto automático
• 3 ANOS DE GARANTIA TOTAL
• Revisão 10 mil e 20 mil km R$ 208,

LOGAN
L6 8V 4P HI-FlEX

• Ar-condi.cionado
• Direção hidráulica
• Vidros e travas elétricas
• Maior espaço interno da categoria
• 3 ANOS DE GARANTIA TOTAL
• Revisão 10 mil km R$ 127,

SANDERO STEPWAY
1.6 16V 4P HI-FLEX

.,

www.liberte.com.br

L�.. í'
.luerte. ITAJAí

(47) 3341-3341
JOINVILLE

(47) 3145-3145
JARAGUÁ DO SUL

(47) 3274-0000
BLUMENAU

(47) 3144-3144

Para m�is ínfomlaçges sob�€ preço� C�rl redução de IP! conslJ!t� sua concessionária Ranau!t. (1). Unha·Sanderq. 4P, com pint.ura.sójÍd�, nas_seguintes c9m:tç�e.s: ôO%d� ,emrada t saldo financiado �rr. 2-1JTI€sas c,cm taxa.�e juro� de tY;� aJ11. (0% a.a.)., CO!lfecç_ão d�. caríastro de R$ 93?,OO t desp�.sa?de serviços de terceiros + tnLutos. venfique na sua. concess!onána os valores das arcslas mensas d� cada vsrsao e (i valor tom! fmanClado. t}iloque totai: {} unmades. (21 �ooan EXprSSKQO 4P 1.6 8\1 D8/0::1;sürrf 1Hfltura solida, a Vista por a pa,t!1 de R$ j3.7 fO,OO ou �manc!ado nas seguintes eonchçües:aü!l!{I oe 'flo1rad.ª ... s(ltdo. f,nanp!ado aro :1.4 f1Je5C�, eom_Jaxa de juro? ele O.,%?--. , . ii;.;l.). ConfB{�ç�i{) (j{H:atiaglrn de H$ �:�f),OO t)pS�Hlg�S pc scrviQps de 1erGer�D� -!- !r.ttJo1ü$, VerlilQue na sua G(i.ncessJon�ria.(.i�' vf!.loms (b�� pa{(:elil� n�n�m� d€ ca{!rlyersilo p: D valor I:o��d tinanciad�� f.�)i{)Q\1e tj)!:í�l: 10I.!DõOade5. (��) r'reçp a vlSta vall,do p�r� ty1�!J;U,6 (,f<:lnd ieur Expresslon 1 () 16V na HI�Hex. vBmltdo le�í:l internet. com milHü 5C>H:lô. e treie ,Incluso. tstoque 1�1�!: 6 unídades. (4} PreGo à v.sta váht!o para Sanaern �ffipWí1y 1.6 1 bV 08/09_Hi-Hex, vr-ndido pe!!untemf1(, com pmlura solta? e .frete mC!t.lSo.!:stoque total: 5 unldadvs. iS) Graoo �cenl(; 2.0 16V <iP 08108, sem Pac;{ conforto entrada + saldo nnaflC!aUO em 12 Ifl0SBS, com taxa ce JUros de Q %'D..m. ao de cadastro ue R� 935.00 ... des esas de $er.nços d� terceIros
+ .tríautos. Verttiqutl na suaconcessícnàne os valores das parcelas mensais de ca alor íotal jinareia \ Preço ii vista Giío IMeh i.O i GV 2P Hl .. flex, com pintura sóllda. EstoQue Coupé .. Cahr!oietEstoque total: 10 unidades. Todas as condições de lioaroiamento

.

iretc ao Consumid
.

íarnento e IIW€stirnento Renaul! do Brasil. Crédito sujeito a aná!ise e aprovação de cadastro o oram os ores da peSQuiSade .s.aHsfaçãO "Os Eieitos 200�" eJ�� suas cf!.t�gO(i�S, pela Revista: Qual(� :.0, as. .
sa se IH;se:ia em uma av elta.pe os propr c!.!.lçs, demonstíiln�o ,3 salistação dos clientes el'n re!�ção aos seus veicules. Renê.lJ!t �cºan). y e Mégane com 3 anos eti'1 00 Ini1quilórnelrus, o que ocorrer prlTlH7lfC, GOnOim)nados aos termos e condições 5sl:atla soldos no Manuai de Gamn1Hi e' Manutenç[io. Consulte sua concess.onana Renau!t para uuormaçoes soore os estoques disponíveis. Imagens meramente IlJslrativas. A nuns .S mostrados e/ou rnenclGnadns saoopcionaiS e/ou acessónos t}t(JU rereWrlHi8 a versôes específicas. Presorve a vi:kt, Cintos de segurança podem saivar vidas. Ofef�{i$ vándas até 28/02/2009. Estoques Jllniiados.

.
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AULA MAGNA
"

VOLTAASA
NAANHANG E
EDUCA

Cerca de 2 mil alunos chegam à

instituição a partir de' segunda-feira
JARAGUÁ DO SUL 201, na Vila Lalau).

Um debate sobre a importância De acordo com o diretor execu-
do ensino e da educação superior tivo da instituição, Edson Andrade
promete marcar a volta às aulas dos dos Reis, aproximadamente 2. mil
estudantes matriculados na Anhan- alunos devem chegar à unidade
guera Educacional, de Jaraguá do de ensino para começar os estudos
Sul. Na aula magna, autoridades e neste primeiro semestre. Na lista de
professores foram convidados para convidados estão: professora Aie
compor a mesa e participar da dis- xandra Mastella, educadora Ales
cnssão, A apresentação inaugural sandra Mansur, de Joinville, prefeí-.
aos acadêmicos será realizada nes- . ta Cecília Konell, entre outros, que
ta segunda-feira, dia 2 de março, às ainda vão ser confirmados.
19h, na Sociedade Esportiva e Re
creativa Vieirense (Rua Da Matilde, DAIANA CONSTANTINO

PROJETO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAUZANTE
ARaumake aAnharrgueraEdu- tificados vão ser entregues através,

cacional firmaram parceria para o da Anhanguera.
lançamento do projeto de educa- Os interessados devem fazer
ção profissional - o 'CTP (Centro a inscrição até a primeira sema

de Treinamento Profissionalizante na de março, na própria empresa
Maurília Kreis). Conforme o dire- (Rua Araquari, 136, no Bairro Ilha
tor presidente da empresa, Rauli-

.

da Figueira). A prova está agenda
no Kreis Junior, a idéia surgiu da da para o dia 25 de março. Mais
necessidade de possibilitar capa- informações pelo site www.rau

citações gratuitas e de curto prazo mak.com.br ou entrar em contato
à comunidade nas áreas mecâni- através do e-mail ctp@raumak.
ca, elétrica e pneumática. Os cer- com.br.

Projeto de

ampliação
,_-..:._� ..__, do campus

Diretor (D) também
anunciou parceria
inovadora com a

Raumak

o espaço acadêmico do Anhonguero estó sendo
ampliado poro atender a demando crescente de alu
nos. As obras devem ser concluídos no próximo mês e

a inauguração vai acontecer no início de maio. O am-
·

biente estó projétado para receber 3.500 alunos. -

Segundo o diretor executivo da instituição, Edson
·
Andrade dos Reis, outra novidade é o implantação dos

·

cursos no órea de engenharia e do saúde, prevista para
este ano. E as novos capacitações que vão dor larga
do no primeiro semestre são Administração e Serviço

Social. "Acreditamos no crescimento da Anhangúera
como novo opção de ensino superior para quem desejo
atingir o projeto de vida na educação superior", justi
ficou sobre o investimento.

Os interessados devem fazer as matrículas para
o processo seletivo continuado através dos telefones
2107-4700 ou 2107-4724 ou no sede da Anhangue
ro, que fica na Ruo Major Júlio ferreira, 459, na Vila
Lalau. Os candidatos a uma vaga n� instituição podem
ser beneficiados parcialmente com bolsa de estudos.

Aula Magna Anhanguera FATEJ
02 de março de 2009 na Sociedade Vieirense

Reiteramos que no dia 02, de março de 2009 os calouros participarão da Aula
Magna que aconteceré na Sociedade Vieirense às' 19h com a presença da
ProP.Dr'. Alexandra Snvelra Ma5tella e o Diretor Executivo da unidade Prof.
Edson dos Reis.

Janaina Corrêa
Administradora de Empresas, Coordenadora de Marketing Anhanguera FATEJ
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CRÔNICA

CARLOS HENRIQUE SCHROEDER, ESCRITOR

Medo de arte
Não vou me esquecer daquela noite. Estudan

tes saindo apavorados, como se tivessem escuta
do a trombeta do apocalipse. Confesso que fiquei
assustado, e claro, decepcionado. Isso aconteceu
em meados do ano passado. Como urn dos orga
nizadores do Cineclube de Jaraguá do Sul, con
videi alguns professores universitários para que
levassem seus alunos para assistir urna sessão
do nosso Cineclube. O filme era 'o clássico "Oito
e Meio", do diretor italiano Federico Fellini, e o

lugar da exibição foí o confortável Pequeno Teatro
da Scar, nurn telão digno de cinema. Considerado
urna das obras primas do cinema mundial, o fil
me aborda a crise criativa de urn diretor de cine
ma, e sua relação com suas memórias; amorosas
e da infânciaO filme é de fácil entendimento, e

'não' é nada enfadonho, alternando drama e hu
mor na dose certa. Mas lá pela metade aconteceu
urna verdadeira debandada. "Não entendi". "Não

gosto de filmes assim". "Estou com preguiça de
pensar". Os alunos não fizeram o mínimo esforço
para entender o filme, contextualizá-lo, ou extrair
qualquer tipo de experiência da película. Eu cha
mo-isto de desistência. Sím.desistência sensorial.
Quando urn animal da espécie humana (que
evoluiu através da experiência) desiste de se

provocar, de aceitar a diferença, e tentar enten
der o porquê de chamar aquilo de obla de arte,
ele está a urn passo da falência intelectual. Para
Milan Kundera, "o homem deseja urn mundo
onde o bem e o mal sejam nitidamente discerní- '

veis, pois existe nele a vontade inata e indomável
de julgar antes de compreender.

Sobre essa vontade estão fundadas as re

ligiões e as ideologias". Isto não cabe na arte,
o julgamento ligeiro. Quando um escritor,
num evento literário, disse que Joinville tinha
10.000 habitantes, que o restante erammáqui-
,nas (programadas para trabalhar, consumir e

repetir as opiniões prontas dos telejornais).
Na hora pensei: e quantos habitantes então

, temos em Jaraguá do Sul? É claro que não vou

responder a essa pergunta. Deixo para você,
caro leitor. Hoje o Cineclube não permite
mais a participação de várias turmas. Somen
te se conhecemos bem o'professor, e ele nos

garantir que a turma quer aprender, quer se

defrontar com o diferente. Autorizamos. Não
fazemos questão de números, nosso projeto
é qualitativo, e não quantitativo. Jaraguá do
Sul é uma das única cidades do país que tem

, um Cineclube que não cobra nada de seus as

sociados, mantém sempre a entrada franca, e,
oferece debates após as exibições. A cidade
sabe aproveitá-lo? Não sei. No próximo-dia lZ
de março, quinta-feira, 19h30min, no Teatro
do SESC, vamos exibir "Linha de'Passe", do
'diretor Walter Salles. O filme concorreu à Pal
ma de Ouro e deu o prêmio de Melhor Atriz
em Cannes Z008 para uma brasileira. Não es

peramos muita gente, mas temos a certeza de

que os presentes saberão apreciar o filme e o
debate. Cultura não se mede com números,
mas sim com transformações.

VARIEDADES--------�

• Cine Mueller 1
• A Pantera Cor de Rosa 2 (leg)
(14h, 16h, 18h, �Oh, 22h -Iodos (IS dias)

A paz
reinará?

Nino, ,diretora de um orfanato no

final do " Guerra Mundial. trabalho
duro poro cuidar e proteger seus filhos.
Ouando os crianças judias deportados �a
Alemanha chegam, o coas se instauro.
Nino preciso ir multe além dos limites
profissionais poro re-estabelecer o paz
entre suas crianças.

..Citld(� "'.dr/di,! c-rn�j,(I��nr�, ilHínlnadot:ln'!f;lttall",,�
-'}"MlroH�i,.J.ul�tde Or�..J4I1fJ(',.r",lJ.;;

Ci�ade de
ladrões

"Cidade de ladrões" é um romance

arrebatador, de ritmo cinematográfico,
sobre coragem e amizade. É.' também,'
uma comovente história sobre o desco
berto do ,amor. Tendo como pano de fun-
do acontecimentos marcantes do século c

passado, o livro falo sobre, os desafios do
vida' em tempos de conf.litos, no coso, o

Segundo Guerni Mundial.

[nquanto Houver [speranca
ii

NOVELAS

"

NEGÓCIO DA CHINA
Joelma afirmo poro Evandro que o relação de
les não será mais o mesmo. Antonella confesso

poro Diego que não confio nele. Violante com

bino com Belarmino que irá dormir no quarto
de empregado. Joelma asseguro poro Abigail
que deixará Mouro no miséria. Evandro fico

perplexo com o que lê no documentação que
Joelma .lhe entregou e decide desfazer o so

ciedade com Mouro. Júlio conto poro Augusto o

que Denise aprontou no casamento de Matilde
e suo mãe fico aflito com o que pode acontecer
com o filho.

TRÊS IRMÃS
Walquíria tento convencer Dora o desistir' do

viagem. Gregg e Alma discutem. Lucas conto o

Bento que Dora vai embora. Juliano puxo con

verso cem o mãe. Xande e Gennoro se reúnem
com os bandidos de Caraguaçu. Sueli chego 00

encontro dos bandidos e Xande descobre que
elo foz porte do bando. Florindo incentivo Alma
o procurar Gregg. Rafinha converso cem Dora.
Waldete fi lulu chegam disfarçados à reunião
dos bandidos. Bento vê Dora com os molas

prontos e diz que eles precisam conversor.

CAMINHO DAS íNDIAS
Bahuan enfrento Raj. Raul vai poro o quarto e

Silvio fico o seu Jado. Cadore diz que não des
cansará enquanto não descobrir quém armou.

poro Raul. Shonkor adverte Bohuan poro nõo
deixar suo raiva destruí-lo. Opash elndlm es

tranham quando Suryo se nego o ir 00 médico.
Raul acordo e chamo por Yvpne. Leinha aviso o

Aído que convidou Ravi parg se hospedar no suo

coso'. Ramiro se emociono 00 ver que o irmão
está bem, Castanho percebe um descontrole
emocional em Torso e comento com Codore.

CHAMAS DA VIDA
Vivi falo poro Lipe atirar nela. Lipe diz que mu

dou de idéio e vai motor Demoro. Lipe obre o

janelo e atiro. Ele diz poro todo mundo ficar lon
ge. Demoro desa!11arro os mãos de Cíntia. Lipe
entro no quarto e Cíntia finge que está preso.
Vivi diz que o polícia está chegando e ele será

preso. Demoro diz que Lipe é um coitado. De
moro diz que o pai de Lipe fez sujeira com ele e,

�or lsse, ele acho que pode fazer o mesmo coisa
com os outros p,essoas. Lipe fico descontrolado.
Demoro dá uma, trombada em Lipe.

OS MUTANTES
CAMINHOS DO- CORAÇÃO
I(mo e Gór são presos e encaminhados paro
cela: Irmo pede desçulpos o Gór por tê-Ia re

jeitado. Miguel, Cláudio e Valente defendem
Felipe. Ferraz autorizo o saído de Felipe, mos
avisa que em breve ele será procurado. Leonor
diz poro Felipe ir até o mansão, pois Cloro po
derá curá-lo. Irmo tentá, se justificar com Gór,
mos ela é .rude com o mãe. Gór diz que Juno
continuo por perto e está bloqueando seus po
deres. Sarnira se canso do discurso de Mario e

aponto uma arma poro cabeça dela.

(O resumo dos capítulos é de inteiro responsa
bilidade das emissoros). '
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DIVIRTA-SE '

Dieta
A loira vai ao médico para perder peso. O
doutor receita:
- Você pode comer normalmente por dois dias, .

aí pula um dia, come normalmente mais dois
dias, pula outro dia e assim por diante ...
durante o mês inteiro. Se seguir esse regime,
vai perder pelo menos uns 5 quilos. ,

No mês seguinte, elo retorna ao médico 15

quilos mais magra.
- Incrível! Vejo que você seguiu minhas

recomendações!
'

- Obrigada, doutor! Mas fique sabendo que eu

quase morri!
- De fome?!
- Não! De·tanto pular!

SUDOKU

Oscar Schmidt

ganha processo.
o ex-jogodor de basquete Oscor
Schmidt conseguiu no Tribunol de
Justiço umo decisão que suspende
o liminor que o obrigovo o voltor o

, trobolhor no Globo, segundo o jOrll01
Folho de S.Poulo. A decisão oindo é
provisório e o contrato de Schmidt
com o emissora vai até 2011. -Schmidt
que assinou com o Rede Record no dia
9 de fevereiro, será comentarista e

"embaixador olímpico".

Gisele Bündchen
casa em segredo
Gisele Bündchen e o astro do futebol
americano Tom Brody se casaram em

uma cerimônia íntimo no Califórnia,
'segundo o revisto People. O jogador e
o modelo se casaram em uma igreja
de Santo Mônico perto do praia. O
filho de Brody, John Edward Thomas,
de um ano e meio, estava presente
à cerimônia. Depois do casamento
houve uma pequeno reunião de fami
liares e amigos no coso do casal.

SOBRE O J060
É um jogo de lógica muilo Simples e vicionle. O objelivo
é preencher um quadrado 9x9 com números de 1 a 9 sem

repelir números em cada linha e cada coluna. Também
nõo se pode repelir números em cada quadrado de 3x3. PREVISÃO DO TEMPO Fonte: Cjrom/Epogri

SOLUÇÃO

lSl ÁRIES

4.�!i' (20/3 o 20/4)
., A lua continuo

� l transitando em seu

signo e despertando
suo sensibilidade, mos isso não
é de todo mal. Você tem estado
tão envolvido·em problemas
práticos que agora o Universo
obrigo você o prestar mais
atenção às suas emoções.

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

, nando suo energia,
portanto mantenho

um ritmo menos acelerado. As
possibilidades profissionais
continuam sendo o mote principal
de suo vida, no entonto, procure
estabelecer algumas regras para
não se perder.

o fim de semana começo com mais nuvens

e condições de chuva, mos o previsão é de
melhoro no tempo com o retorno do sol.

� Jaraguá do Sul e Região

lo Fases da lua

CRESCENTE CHEJA MINGUANTE

(\ V2 O sn » 16/2

NOVA

.'2512
HOJE

'dMíN: 22° C
MÁX: 24° C ,,;, ,

Sol com pancadas
.

de chuva - ,

)(
GÊMEOS
(21/5 o 20/6)
Você está passando
por uma fase de

grandes possibi-
lidades profissionais. Procure
mostrar-se mais, estar em lugares
importantes para seu crescimen
to, pois este é um período em
que você tem o oportunidade de
alconçar bases definitivos.

DOMINGO

MíN: 20°C
MÁX: 28° C r

Sol com pancadas
de chuva

LEÃO
(22/7 o 22/8)
Procure olhar com
mais carinho poro

'

suo saúde. Você
tem cuidado de seu corpo, emo-

, ções e mente como deveria? Pro
cure fazer uma dieta completo,
que incluo uma boa alimentação,

'

exercícios regulares, terapias
,
alternativos e meditação.

CÂNCER
(21/6 o 2111)
Plutão continuo
caminhando em
seu signo oposto

obrigando você o rever antigos
relacionamentos. As mudanças
externos mostram o necessidade
de mudanças internos. Não
esqueço que o que tem vivido é
resultado de ações do passado.

ey-
VIRGEM
(23/8 o 22/9)
Coso ainJja esteja

,

só é possível que
encontre alguém

que desperte um sério interesse
em você. Se já tíver alguém
00 seu Iodo, aproveite os boas

energias poro aparar algumas
arestos, pois soturno provocou
um resfriamento enlre vocês.

,., '"
�ÀIIÍo.�,�-.-,
• •
• •

SEGUNDA

MíN: 22° C
MÁX: 33° C
Sol com pancadas
de chuva

#
LIBRA
(23/9 o 22/10)
Trabalho e r�lacio
namentos soo os

principais objetivos
de sUo energia. Procure não per
der de visto seus projetos e não

perco o determinação. Você está
vivendo uma fase de mudanças
e por isso não deve perder de
visto seus instlníos.

ESCORPIÃO
(23/10 o 21/11)
Procure reconhe
cer seus erros e

mudar o rumo. É
melhor recuar por

um tempo do que insistir emum
caminho que ainda não está cloro.
Há algo em suo identidade que
está confuso, poiswcê não sobe o

que quer e aonde quer chegar.

TERÇA
MíN: 21° C
MÁX: 34° C
Sol

SAGITÁRIO
(22/11 o 21/12)

� O conhecimento

( sempre foi o alvo
de suas investidos

e agora suo mente está especial
mente privilegiado poro receber
ainda mais informações. No
entonto, o vida familiar. os ro
mances e os amores tem exigido
grande porte de suo energia.

tAPRICÓRNIO .

(22/12 o 20/1)
,..[. Aproveite esta

fase poro explorar
00 máximo suo

.,capacidade de investir e fazer
suas finanças crescerem. Os ores
de mudança continuam e você
deve aproveitar esta fase poro
reorganizar aquilo que não esta'
funcionando como você espero.

"
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ANIVERSÁRIOS

28/2
Ademar Longe
Adilson Gielow
Aurimar Lipinski
Claudete Werlang Jungton
Cristiane Alegri ,

,
Custódio Vieira do Costa
Débora Verssio
Denilson C. Camargo
Dirceu Anlonio Motos
Egon Marquardt
Fátima Aparecido L. ROdrigues Turci

, Ililário Mannes
íris Mario Krause Bortel
Ieliel Nunes do Silvo
Joana Gaul�e Klein
João Carlos Pirende
Josefa Minei
Kaliane Gonçalves
Luzia Drews
Moro Moas
Morcela Harmel
Marcia Drews
Marcia Mocua
Polyana K. Luiz
Renato M. Kitamura
Scindi Lourenço

'

Sandra E. Walter
Vaimor Stellein Junior

29/2
Afonso Floriano

, Luana L. Marcelino
Sirlei Vieira

1/3
Alécio Zimmermann
Alexandre dos Sanlos
"Aline Vasmin Fagundes
Amauri Bloedorn
Edeltraud ,teitempergher
Edlnei R. Kanchen
'Êraci K. Meler
Fabiano Rengel
Felipe do S. Silveira
Felipe Putkamer

·
Fernanda Schroeder
Graciela Alves
Helga M. Manske
Hildegard Pasald
Leonia T. B. Pivotto

· Leonisio Losi
tuiz Carlos Sorti Garcia
Marcelo de oliveira
Márcio José Koch
Mimele Elaine Martim·
Natalia A. Wendramin
Pargina Naime Silvestre do Silvo
Pedro Henrique Leithold
Raquel Z. Corre0
Rudinei Philadelspha
Sandro A. F. Souza
Simone Pradi
Solange K. Zwolinski

·

Ter Menel
,V AMna Schmidt
WI Bueno

AQUÁRIO
(21/1 018/2)
Procure não se
deixar levar pelo
negatividade.

Lembre-se que o energia segue
os pensamentos, portanto, culti
ve bons pensamentos se quiser
se beneficiar desta positivo fase.
Se os portos se fecharem faço
alguns exercícios mentais.

PEIXES

til.. (19/2 019/3)
•• As �nergia� e�tão""f*' mais fovoroYels.

Suo vida começo
uma now fase e você agora
consegue ter mais clareza dos
caminhos que quer seguir. Procure
não adiar os decisões que deve to
màr e sigo em frente, sem medos.
Fique atento aos sinais.
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Por Jéssica Ehmke Kraetzer

p��Ç4; k (J#�p;�.rom.br

Parabéns poro o lindo Gustav . ,

completou 8 anos uH' 8
o. que dia 26

nossos vidas poro �os ta anos vo�ê chegou em
Te amamos muito. Co raze� alegna e felicidade.

Aline. Generson e�e��;:_amLor de suo mãe
. 00 eonardo".

o pai Jaime, parabenizo o fofinha
Jordano Gabrielly de Ávila, que
comemoro seu 10 aninho dia 3/3.

No foto os netos Daniel e Davi 00 Iodo do

cogumelo gigante no engenho do nono.

Luci. Geo � Lia, mandam os parabéns
para o gatmha Flavio Alessandra, que

completo seu 10 aninho amanhã.

O padrinho Sidão e o tio Eliane

desejam muito saúde poro o pequeno
guerreíra Suane Talia Porath, que hoje

completo dois meses de vida.

,
Completou 8 anos dia 19, o gotinha

Tobata Maoss. O pai Adilson e o irmã Samanta
desejam muitas felicidades.

.

Parabéns poro o lindo Noiro, qu�
completou 5 oninllos di.o 1�. A, moe
Neide, o pai Nilton e o �r!"o Nogelo

desejam muitos feliCidades.

� -,
'

"-

"'. _: -
_-- - i
I

�o foto o gatinho João Humberto
T�cllo Moyer. que completo 6 meses de
Idode._A fomilio está muito feliz com
o bebe que e tão querido por todos.

Parabéns poro o pequeno Arthur
Kouon Jogiello, que será batizado

amanhã e também completo
3 mes�� de vida. Quem desejo

fehcl�odes são os pois,
avos e padrinhos.

. rnde es pois \Vonei
Os ovós-Mmlr� e R:i�dO Sidnei, desejam
e C\ousiO e o 'lO e

totinhO Rodmilo
te\itidOdes poro o

nho- tomp\etoque amo\{rOUse,. p robéns\
'3 aninhaS. o

A mãe,Jociro RolZo BUlZorello mondo os
poro bens p.oro o lindo Ano Carolino, que

comemorou Idade novo. dia 26. Felicidades!

,. To\i mondam es
'

As madrinhaS Del�le \heus luon Moreira,
; o o tato 1'.0 .

porobens P!' I'" mp\eto idade novo.
que dia '3 " tO .
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-OLA!
Meus amigos mais íntimos sobem que sou festeiro. Adoro uma forro com mi
nha tropa, nem tão de elite assim, mos todos inteligentes, cheios de humor,
cheios de curiosidades, de vivência, de histórias poro contar. Adoro o mês de
setembro, poro mim, o mais belo do ano. Tempo em que o sol foz o cominho
de volto e, o mor, ·resgoto suo tonalidade - num conto o verde, no outro o

azul; uma maravilho. Mos fevereiro tem um sabor diferente poro mim, prin
cipalmente hoje, dia 28, quando sopro melsumn velinha. E lá se vão meus...

30 .... A fé li o minha forço interior, mais uma vez, me dãoo fôlego necessário
paro chegar até aqui - o verdadeiro pulo do goto! Vou brindar esta doto com

alguns amigos - nem tcdos porque o espaço é pequeno - sem nodo daquela
cena corãº, bocão e afins - já que nodo disso tem o ver comigo!

" Nosso maior

glória não é nunca

haver caído, e sim ter
levantado depois de

cada quedn "CONFUCIO

'CEGONHA
Quem onda mais feliz que ganso novo

no lagoa são os amigos Cleber e 00-
niele Nicolodelli. E todo o felicidade
do ccsel é-porque receberam o visito
do cegonha e virá mais um menino

poro o alegria do família. A rapaziada
do JD Fios, fãs de carteiro do duplo,
mondam avisar que é poro preparar
o piconho e o Bohemio que à noite o

turma irá em peso comemorar o futuro
chegado do herdeiro.

NAS RODAS
• O meu querido e jovem amigo
Celso Luiz Nogel Jr. comemora

amanhã, mais conhecido como

domingo, mais um aniversário.
Por favor, não ousem esquecê-lo.
liguem! Ele vai achar o máximo.

• Tato Bronco um dos gourmets
mais solicitados do região - no

próximo semana assino uma co;
luno n.o si te www.moogoncolves.
com.br. Todos às quintos-feiras o

mestre presenteará os internoutos
com uma delicioso receito. Bom
apetite!

• Depois que o meu amigo Miro
Mobo resolveu pintor o cabelo de ,

acaju e dor uma repaginado no seu
'

guardo jeupns, está mais bonito
que desfile de 7 de setembro.

• Outro mulher, embora muito
jovem; de nosso sociedade que
merece respeito da sociedade jo
roguoense pelo belo trabalho Jun
to aos jovens é Andréa Coviguioli.
Bolo bronco.

íMÃ
Quem disse que tudo só acontece no

Quadrado de Balneário Comboriú! Jo
roguá também tem o seu quadrilátero: o
London. O point do viporodo joraguoen�
se durante todo ano. O local o cada dia

ganho novos filhotes e continuo como'
o �onto de parado do galera que odoro • No segundo-feira quem apago

,

ver tudo - e ainda ser visto! Hoje, poro velinhas é minha queridíssimo
valorizar ainda o espaço tem show com o amigo Eliane Garcia Weege. Poro-
californiano Rex Jonhnson. '

béns, amigo!

mSPORT o

j
C> fr'�

-1
I Troféus e MedalhaS'

t_3_?_Z5;_� _,e

Nanny, Adeli, Karla e Kàrine as belas formandas
do curso de Turismo Lazer e 'Eventos

,SEVEN DRINK
Hoje à noite, todos os.

cominhos levam em

direção à grande festa
Seven Drink. Babado que '

acontece o partir dos 2f
horas, no Porque Aquáti
co Ocoê, no Rio Bronco,
em Guoramirim. O fes
terê conto com vários
atrações. Entre elas o

presença do grupo de
pagode Os Komorodos, '

com repertório serta

nejo, o duplo Rafael &
Marcelo .e vários DJs. E
o que é melhor: o mu-

I herodo entro free até
às 24h.

Jaqueline Giese foi UlJla das aniversariantes
mais festejadas de ontem

Além das belas atendentes, o Boticário, do Shopping Breithaupt, deu
uma repaginada total no layout. Vale conferir, ficou muito bonito!

TE CONTEI!'
• O meu abraço de hoje cheio de
energias positivos vai poro o boa
gente César, do Bel Frio. Lá o pro�
duto te,!l1 qualidade e o rapaziada
atende bem. Valeu!

.

II; Não esqueço. de acessar o site
kVWW.moogoncoives.com.br e votar
nosTop 10.

• Jonoton Depin e Fobione Miche-.
lock é outro cosolzinho apaixonado
do urbe sorriso. No próximo semóno
vão curtir um dia de love no Estân
cia Ribeirão Grande.

.• O meu O!'1igo Juvenol, do
Restaurante Mime, é outro que coi
no listo dos cobelos pintados do
urbe sorriso.

• Hoje quem recebe todo o
carinHo �ós amigos e familiares
pelo estréio de mais um aniversário
é Eliane Moretti do Silvo.

• É bem neste sábado que Adeli
Barbosa se formo no curso de Turis
mo. Parabéns pelo conquisto

.

· .Só quero um espaço no mundo
poro aprender aS,lições do vida ,

• DOE SANGUE!

.COm essa, fui!

PEDALANDO
Como muitos me pedem e eu estou

,afim - vou movimentar, o partir de
hoje, um famoso passeio ciclístico.
Ele acontecerá uma vez por semana.
A princípio, será todos os domingos.
Quero adeptos. Mais informóções pelo
tone 3371-0768, comigo mesmo.

LEITOR DO DIA
O leitor do dia é o meu amigo e empre
sário Hideroldo Colle, o popular Nick, do
Belmec. Ele lê o coluna todos os dias para

, ficar antenado nos notícias do região.

Comprar aquela carne sQborosa no
.

açougue Esquina, reunir os amigos e
fazer aquele churrasco. Nada melhor;
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LUIZ MARINS, CONSULTOR
E PALESTRANTE

,

, ,

Seja você religioso ou não, aproveite este tempo
pós-carnaval, chamado de Quaresma, para refletir
.sobre sua vida, sua profissão, sua família, seus ca

minhos e descaminhos, suas tristezas e alegrias,
seus fracassos e vitórias. Pensar faz bem. Refletir
faz bem.

O mundo agitado e extremamente competitivo
em que vivemos faz com que, muitas vezes, vi
vamos como' máquinas, sem sentimentos e muitas
vezes sem razão. A' velocidade da mudança tem

desumanizado o ser humano que acaba sendo
conduzido pelas circu�stâncias em vez de condu
zir a própria .vida.

Daí a importância de termos um tempo para a

ECONOMIA--�-------

Tempo de reflexão
'reflexão, para colocar a nossa cabeça em ordem;
para rever nossas prioridades; para retomar a vida
em nossas mãos e ter consciência plena do que es

tamos fazendo, para onde queremos ir e para onde'
estamos indo.

O ser humano tem, por sua natureza racional, ne
cessidade de saber as razões, os porquês, os motivos
de sua ação. O ser humano tem necessidade' de parar
para pensar sobre seu próprio destino. Isso o dífe- ,

rencia dos animais irracionais e faz com que deva'
ter tempo pará uma conversa franca com seu íntimo,
com sua consciência.

Durante alguns anos, lecionei antropologia filo
sófica e sempre procurei mostrar aos alunos, através

do estudo dos filósofos, que o homem precisa sentir o

que tem domínio sobre suas atitudes e comporta
mentos, que não é um mero joguete num campeo
nato de sucesso. Daí a razão de conhecermos tantas

pessoas cheias de sucesso material e profundamente
infelizes. Perderam-se a si mesmas.

Meu conselho é, pois, que você aproveite este

tempo para retomar o controle de sua vida. Para isso,
você deve reaprender a pensar, refletir. E, para que
isso seja possível, você também terá que reaprender, '

a ter calma, sossego, paz. Pois para pensar e refle
tir com profundidade é preciso, pelo menos por um

tempo, deixar a correria e o ativismo de lado.
Pense nisso. Sucesso!

LEÃO

Declaração do IR começa segunda�
Contribuinte não precisarámais número de recibo da Receita do ano anterior

MOEDA
Dólar comercial (RS)
Euro (em RS)

.

COMPRA VENDA VARIAÇÃO
2,369 2.371 1,11%

o

3,022 3,026 0,84%

A entrega da declaração contribuinte que fizer a decla
do Imposto de Renda come- ração até o dia 31 de março e

ça na segunda-feira, dia 2, e for c;nstatado imposto a pagar
termina às 24h no dia 30 de poderá agendar o débito auto

abril, pela internet. ''Apesar mático já da primeira cota, ao
de o contribuinte ter pratica- contrário dos anos anteriores
mente dois meses para juntar quando só era permitido agen
os documentos para fazer a dar a partir da segunda cota.
sua declaração, é necessário O débito pode ser pago em

que, desde já, comece a pro- até oito quotas mensais, des

videnciá-los, para preencher' de que nenhuma parcela seja
todos os dados corretamente inferior a R$ 50. O imposto in
e com calma", orienta Clau- feriar a R$ 100 deve ser pago
co Pinheiro da Cruz, diretor em apenas uma vez.

do Grupo'Gandinho Assesso- Assim como nos outros
ria Contábil e presidente do anos, a Receita oferece os mo

Sesconapiíõindícate das Em- delas completo e simplificado
presas de Serviços Contábeis para entrega do documento.

o
e das Empresas de Assessora- No caso da declaração simplí
menta, Perícias, Informações o ficada, há desconto de 20% na

e Pesquisas do Grande ABC). ,renda tributável. O limite de
Em 2009 o contribuinte' desconto é de R$ 12.194,86.

não precisará colocar na de- Está obrigado a declarar o

claração o número do recibo IR quem teve no ano passa
de entrega expedido pela Re- do rendimentos tributados
ceita no ano anterior. Poderá, acima de

-

R$
,

16.473,72,
usá-lo para evitar que outra além daqueles que tive

pessoa envie um documento ramrendimentos isentos,
em seu lugar; também pode-: não-tributáveis ou tributa
rão ser usados certificado di- dos exclusivamente na fonte,
gital e CPE

o

cuja soma tenha si-do supe-
'Outra inovação é que o rior a R$ 40 mil.

o INDICADORES CÂMBIO
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Clima de· decisão nos

estaduais pelo Brasil
Botafogo e Resende na final da Cuanahara
DA REDAÇÃO

As competições. estaduais
esquentam a cada rodada e o

clima pelo Brasil já é de deci
são. Uma das finais àcontece
amanhã, às 16h, entre Botafo

go e Resende. Os times cario
cas decidem a Taça Guanabara
- o primeiro turno da compe
tição. A equipe do interior já
provou que não existe favori-

.

to. Mas o Fogão é o time com

maior experiência e pretende
pressionar o adversário em

.

busca do gol.
"Seria muito importante

abrirmos logo o placar. Isso
vai forçar o Resende a ter que
sair e abdicar da maneira de
atuar que acabou levando eles
ao triunfo contra o Flamengo",
disse o capitão do Botafogo [u
ninho.

Pelo Campeonato Catari
nense apenas um jogo hoje.
O atual líder, Metropolitano,
enfrenta o campeão do turno,
o Criciúma, às 18h30, no Está
dio Heriberto Hülse. O Tigre já
avisou que entrará com o time.
reserva, pois o elenco titular
se prepara para o jogo contra o

Tupi (MG) na quarta-feira (4/3)
pela Copa do Brasil.

Amanhã o Catarinense
terá outras quatro partidas.
A novidade para domingo é
o novo esquema tático do Fi-

gueirense, que saiu sob vaias
no empate contra o Brusque.
O técnico Pintado não está sa

tisfeito com o time e contra o

[ec mudará a maneira de jogar.
"O que nós temos-trabalhado é

que a equipe seja mais aguda

Returno - 3a Rodada
Hoje
18h30 - Criciúma x Metropolitano
Amanhã
16h - Brusque x Mareílio Dios
16h - Chapecoense x Avaí
19h30 - Atlético x Atlético de Ibirama

.

18h30 - Figueirense x Joinville

CAMPEONATO PARANAENSE
10a Rodada
Ontem.
20h30 - Coritiba x Cascavel�
Hoje
20h30 -Londrina x Iguaçu
Amanhã

Âif.

Fogão conquistou a vaga para final ao vencer o Fluminense por 1xO

Últimos>colócados no páulistão
A briga contra o rebaixamento

é atração em outtos .do1s jogos de
hoje do Pau listão. Em Ribeirão Pre
to, o Botafogo, 18° colocado, recebe
o São Caetano, que está em oitavo,
e em Bauru, o lanterna Noroeste
busco sua primeira viíória diante do
Santo André, que tem 16 pontos e

--------------------�----�4II..�"�I1�1��i�;�i�!,11i:h,h���i.....,r------------------------
15h30 - Paranavaí x J. Malucelli
15h30 - Nacional-PR x Rio Bronco-PR
15h30 - Cianorte x Foz do Iguaçu
16hOO - Toledo x Paraná
18h30 - Atlético-PR x Iraty

ofensivamente, mas pelos la
dos. Não podemos afunilar".

A oito rodadas do fim da
fase de classificação, o Paulis
tão também está com disputa
acirrada pela liderança. O líder

CAMPEONATO PAULISTA
lIa rodada
Hoje
16h - Palmeiras x Guarani
18h30 - Noroeste x Santo André
18h30 - Barueri x Portuguesa
20h30 - Botafogo-SP x São Caetano
Amanhã
16h - Santos x São Paulo
16h - Ponte Preta x Mogi Mirim
18h30 - Paulista x Oeste

está em sexto luga� de olho na zona

de classificação poro as semifinais.
Para isso o time do ABC terá de ven

cer-e torcer por um tropeço da �or
tuguesa, que está em quarto lugar e
joga fora de cosa contra o Barueri

.

e tenta acabar com a-série de três
derrotas consecutivas.

Palmeiras enfrenta o Guarani
tentando manter sua invencíbi
lidade. Com 25 pontos, o time
está um à frente do rival Corin- .

thians, que joga amanhã contra
o Marília, no interior.

18h30 - Marília x Corinthians
18h30 -Ituano x Bragantino
18h30 - Guaratinguetá x Mirassol

CAMPEONATO GAIÍCHO
Semifinal do 10 Turno
Ontem
Grêmio X.Veranópolis*

CAMPEONATO CAmOCA
Final da Taça Guanabara
Amanhã
16h - Botafogo x Resende

Até o fechamento da edição
o jogo não tinha encerrado.
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• Genielli Rodrigues, interina.

Copa Dipil
A 6° Copa Dipil de Futsal, um dos principais eventos esportivos de
Massaranduba, começa hoje. São 30 equipes inscritas e cerca de 320
atletas participam da competição nas categorias sub-9� sub-11 (foto).
'sub-13, sub-15 e sub-17, todas no masculino e no feminino. Como
em 2008 o evento não aconteceu, os jogadores estãó ansiosos
para o início do torneio. Segundo o coordenador de esportes de
Massaranduba, Adilson Mais, o objetivo da competição é trazer a
juventude para a prática do esporte. A Copa é uma parceria entre
Prefeitura e a Indústria Ouímica Dipil. As partidas acontecem no Gi-

,

násio Municipal de Massaranduba, com início, previsto para as 13h30
e término para as 20h50. O evento é aberto para população.

,

.!

MAIS UM
A Malwee venceu mais um amistoso. Este foi o primeiro de uma série
que o time está fazendo no Estado do Paraná. A equipe da cidade de
Palótina foi derrotada por 20x4 na noite de quinta-feira. O .primeiro
tempo teve o placar de 6x2, com dois gols detteco e Falcão, e um gº1
de Ari e Chico. No segundo tempo, os gols demoraram um pouco mais
a aparecer, mos Darlan e Andrey ômpliaram e, no fim do jogo, foi a
vez de Falcão novamente desequili�rar marcando de bicicleta o seu
terceiro gol-na partida. togo após o jogo o time partiu para �oi1drina
onde fez seu segundo amistos.o ontem (resultado não divulgado) e

hoje a equipe enfrenta o time de Ivaiporã. Amanhã pela manhã o

grupo volta paro Jaraguá.
.

-ffi
__ .....

•
,

';'uarfa etapa dó Circuito Catari
n de Maratonas Aquáticas percurso de 1,5 mil metros e a

segunda etapa do Circuito Brasileiro, com percurso de 5 mil metros.
A concentração para a largada do� 1.5 mil metros da etapa estadu
al acontece hoje, às 7h30, no Trapiche d9S Pescadores. Já a etapa
nacional será amanhã às 9 horas. A equipe jaraguaense Aquativos
(formada por nadadores de Sesc) estará nllS duas provas. Na estadual
participam Danusa de Araújo, Magnos Demaman, Elizabeth Bavares
co, Alexandre Jnnsen e Mario Helena Eggert. Na prova nacional esta
rão.;-'Juliano Prim, Rodrigo Demarchj, Magnos Demaman, Hugo Seibel
e Elizabeth Bavaresco.

.. /

BADMINTON
O Campeonato Estadual Sesi de Badminton também ócontece nesse

fim-de-semana. As partidas iniciam hoje às 18h no Ginásio do Sesi.
Estarão disputando o torneio as modolidades de simples (masculino.
e feminino). dupla (masculin.o e feminino) e dupla mista. Atletas de' .

Blumenau, Itoupava, Itajoí e Jaraguá, de- 11 a 45 anos, estarão no

competição. O Estadual vale para o ranking brasileiro da confedera
ção � garante índice para participar do próximo campeonato nacional.
Os atletas jaraguaenses têm n apoio do Sesi, FME e Weg.

esporte@ocorreiodopovo.com.br
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As condições citadas neste anúncio. São restritas a veículos seminovcs. a partir de �003, para parcelamento de 48 a 60 vezes, com entrada miníma de 50% e condicionada a financiamentos atra-Vé"s do
Banco Volkswagen. Cadastro sujeito à análise de crédito. A concessão de qualquer percentual de desconto exclui automaticamente as vantagens desta promoção.
Preços promocionais sem troca. "Válido para veiculas a partir de 200S.validade desta promoção: 28/0212009-:

www.autoeIife.com.br Grupo Auto Elite 40 anos de credibilidade. 4732746000

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




