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··SERA SUPERADA"
HARRV SCHMEllER JUNIOR ASSUME VIVER DIAS

DIFíCEIS E FAZ PREVISÕ'ES SOBRE A CRISE ECONÔMICA
. MUNDIAL O PRESIDENTE DA WEG TAMBÉM FALA DAS

DEMISSÕES, CORTE DE SAlÁRIO E COMO A EMPRESA
TEM ENFRENTADO ESSES PROBLEMAS.

Parecer contra a

doação de carro
. Comissão diz que projeto do Exerutivo pa ra

.

doação de Carolla ao Hospital Jaraguá é
inconstitucional e tranca a pauta.
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Orquestra volta
a se apresentar
Grande Teatro do Centro Cultural recebe os

músicos neste domingo para um passeio
pelo século 19. A entrada é gratuita.
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Visite o apartamento decorado

'3ESTRUTURA
,9922-7480 - Plantão
________ i

www.grupoestrutura.com.br

Hospital só pode _

. atender pelo SUS
Ministério Público exige que todos os

.

procedimentos realizados pelo Hospital
Santo Antônio, de Guaramirim, sejam
gratuitos até dia 22.

-
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Estudo do Universidade de Rochestet
nos Estados Unidos, éoncluiu que os

videogames com muitas renas de ação
aprimor.om a visão. Jogadores teriam
a visão melhorado em até '56% na

�

percepção lIe_ contrastes sutis, segundo
apontaram testes. De acordo com o site
UveScience, a ha�ilidade poro discernir
as pequenas diferenças em tonalidades
de Cinza (ou a sensibilidade 00 contras
te) é o primeiro fator que marca o quão
bem o indivíduo enxerga.

FAMEG

(41) 3373-9800
www.fameg.edu.br
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EDITORIAL

o encontro
O Brasil finalmente terá mais 'poder das expectativas mais otimistas.

dentro do Fundo Monetário Internacional A reunião do G20 de ontem também
(FMI). A estrutura do fundo é a mesa desde trouxe a 'tona novas forças. A França, por
que ele foi criado ele\rava em

'

exemplo, te-ve 'um papel
consideração apenlls. q,llanto importante porque cobrou
cãda país colocava de dinheí- Surgem nó' ar o fim dos paraísos fiscais,
TO no fundo. Estava' ai a ex-

uma renovaçóo quase prov ndo um racha
plícação dos Estados Unidos na reuniã China não
terem cerca de um terço do do esperanço e o queria a m a porque isso
controle. Praticamente domi- certeza que o mundo afeta Hong Kong e Macau.
navam as 'decisões, não havia O Brasil também se saiu

espaço para debates. pOSSO ,por uma, muito bem do encontro ao

Há muitos anos ô Brasll transfórmoçóo. bater em pontos que saíram
amados . vitoriosos, cerno a própria re-
ll' até

, . " ..

forma do.r
.

o fim dos pa-
�

,J)rigavam por .e�;�tt.�taÍ�bs'fiscais. Sll.rgem no
. > ..

'

m1f'rencwação
reforma e agor rá feita até 2�11:A. na': esperança e acerteza gúe omundo passa
decisão foi muito bem recebida e foi além por uma transformação.

'

CHARGE

VAMOS TRABALHAR,
PESSOAL E NÃO PASSEM

A BOLA PRA CRISE!

PONTO DE VISTA

Código ambiental e sustentabilidade
'.PROF. DR. LUIZ CARLOS DUARTE DE SOUZA,
FACULDADE JANGADA ambiental e remunerar os agricultores

pela área não utilizável. Porque ape
nas eles devem preservar para a área
urbana consumir? Desenvolvimento
econômico sustentável é um parado
xo do ponto de vista de preservação

. dos sistemas naturais, é preciso haver
uma conscientização da necessidade
de melhor aproveitamento dos recur

sos naturais e de riquezas. O tempo
do desenvolvimento sustentável,' já
passou, é tempo de fazer uma retira
da do sustentável. Seria interessante
acrescentar ao novo Código Ambien
tal, a retirada de cena de tudo o que
foi colocado em excesso e contribui

para a destruição do 'meio ambiente.

O novo código, por exemplo, poderia
retirar gradativamente os automóveis

, da circulação, criando um verdadeiro
e digno sistema coletivo de "trans

porte público", planejar um controle
de natalidade inteligente e diferente

daqueles que costumamos combater
porque tolhem liberdades, seria mais

produtivo do que educar nossos filhos
com tantas limitações, em curto prazo,
não haveria necessidade de aumentar
a produção de alimentos. O que você
acha? Ambiente e sustentabilidade é
tema muito polêmico, mas as autorida
des precisam parar e pensar em tudo o

que está acontecendo. O mundo tem

que "mudar para melhor".

A Assembléia Legislativa do Estado

aprovou um novo Código Ambiental re
duzindo a área de proteção das matas

ciliares de 3'0 para 5 metros às margens
dos rios e de 50 para 10 metros para as

nascentes fluviais. O novo Código deve

gerar muitas discussões jurídicas; pois
fere a legislação federal, não vamos en-

.

trar neste mérito. Nosso Estado é ocu

pado por 41% de matas e 168 hectares
de matas ciliares, mas com muitos aci
dentes topográficos e com a aplicação
da legislação federal sobra pouca área'

para os pequ/enos. e médios agricul
tores. Bom seria não ter novo código

Da editora
PATRíCIA MORAES,
JORNA.USTA

Manter a tradição de informar com credibilida
de, mas ao mesmo tempo criar, mudar. Apresentar
novidades interessantes e oferecer cada vez mais

. I

conteúdo a vocês leitores. Esses são alguns dos
nossos desafios para este ano, no qual O Correio
do Povo completa nove décadas de existência. São
noventa anos marcados pela paixão ao jornalismo
e também pela missão de contribuir com o desen
volvimento do Vale do Itapocu.

Nessa semana lançamos o caderno Talento &

Sucesso, que traz informações sobre mercado de
trabalho, liderança, vagas de empregos, cursos

de aperfeiçoamento, dicas e outros. Em tempos
de crise é sempre bom estar atento às oportuni
dades e buscar informações. Nele, o leitor ainda
conta com a opinião do renomado colunista, Max
Gehringer.

Na edição de hoje publicamos uma entrevista
exclusiva com o diretor-presidente da Weg, Harry
Schmelzer Junior. Foi uma pauta elaborada, deba
tida e com objetivo de informar aos milhares de
trabalhadores sobre os rumos damaior empresa de

Jaraguá do Sul.
Sem alardes e com seriedade temos tratado do

tema mais recorrente nos meios de comunicação:
a crise econômica mundial. Sabemos do quão pe
rigoso pode ser adotar uma postura sensacionalis
ta. Lutamos sempre para fugir das armadilhas que
estão no caminho para fazer um jornal interessan
te. A responsabilidade de uni repórter ao fazer um
texto é sempre muito grande, não basta chamar

atenção, é preciso ser ético e independente.
Também cabe ressaltar a participação dos lei

tores na definição de pautas. Recebemos ligações,
e-mails e até cartas que contribuem com as nossas

decisões. Somos líderes absolutos na região e, esse

sucesso, só foi conquistado graças a vocês, nossos

assinantes e parceiros. Firmamos aqui um compro
misso pelos próximos 100, 200 ...500 anos.

.

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

enviados para Q e-mail redacao@ocorreiodopovo.com.br. ou por corta para a

Av. Prefeito Waldemar Grubba, 1400· Bnependi- CEP 89256-500' CP 19. É obrigatório
informar nome completo. profissão, 'CPF e

• telefone (* não serão publicados).
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----------"------------pOLíTICA

FALA Aí!

" É-o político mais

popular no Jerra."
BARACK OBAMA, PRESIDENTE DOS
ESTADOS UNIDOS, sobre o Presidente

do Brasil, luiz Inácio lula da Silva.

" A lei prioriza
cidades com mais de
100 mil habitantes. "

DllMA ROUSSEFF (pn, MINISTRA
DA CASA CIVil, afirmando que o

governo não voltará atrás no projeto de
um milhão de casas.

" Ele vai ganhar
o troféu mentira

do século. "
JOSÉ ANíBAL (PSDB-SP), referindo-se
à crise global e anunciqndo a criação
do "Mentirômetro do lula" para medir

mentiras do governa.

ALELUIA
Em tentativa de moralizar o Congresso
Nacional, os presidentes do Senado,
José Sarney (PMDB-AC), e _da Câmara,
Michel Témer (PMDB-SP), vão exigir Que
as medidas provisórias do governo Fede
ral só sejam editadas, em obediência ao

mandamento constitucional, se tratarem
exclusivamente de matéria financeira
e tributária, ordem interna e externa e '.

calamidade pública. O Brasil vem sendo
governado com MPs desde o primeiro
mandato do ex-presidente Fernando
Henrique Cordoso (PSDB). Ou seja, viram
leis antes mesmo de qualquer discussão
no Congresso. Uma aberração jurídica.

Lei de Imprensa
"Em matéria de imprensa, não há espaço para o meio-termo. Ou ela é inteirá
mente livre, ou dela já não se pode cogitar senão como jogo de aparência jurí
dica. É a trajetória humana, é a vida, são os fatos, o pensamento e as obras dos
mais acreditados formadores de opinião que retratam sob todas as cores, luzes e
contornos que imprensa ,apenas meio livre é um tão arremedo de imprensa
como a própria meia verdade." O discurso é do ministro Ayres Britto, presi
dente do Supremo Tribunal Federal, que defende u'extinção completa da Lei
de Imprensa criada em 1967 pelo regime militar. O julgamento será retoma
do no dia 15. Britto entende que a Lei de Imprensa não pode permanecer no
ordenamento jurídico brasileiro, por ser incompatível com a Constituição Fe
deral de 1988. Ayres Britto disse que a imprensa é vista por si mesma e pela
coletividade "como ferramenta institucional que transita da informação em

geral e análise da matéria informada para a investigação, a denúncia e a

,Cobrança de medidas c-orretivas sobre toda conduta que lhe parecer (a ela,
imprensa) fora do esquadro jurídico e dos padrões mtnlmnmeníe aceitáveis."
Para desespero de políticos corruptos e prepotentes. E como tem!

EXPLICAÇÃO 1 '

A deputodà Ana Paulo Lima (PT) acusa
. o Estado de incompetente. Segundo a

petista, os recursos da Medida Provisó
ria nO. 448, que destina RS 360 milhões
especificamente para Santa Catarina
recuperar-se dos estragos provocados
pela chuva; estão empenhados. "Mas, o
governo do Estado, que deveria elabomr
e apresentar projetos em parceria com

os municípios, encaminhou a rubrica ne
forma de prevenção".

EXPLICAÇÃO 2
"A resposta do Ministério da Integra
ção Nacional foi de que, se é para
prevenir catástrofe, que se licitem as

obras", acusou a parlamentar elei
ta por Blumenéu, Onde a Prefeitura,
garante ela, cometeu o mesmo erro.

Agora, cá para nós. Bastaria que lá no

ministério arguém se interessasse em

saber qual era o real pleito das pre
feituras. E, simplesmente, mudasse a

.

nomenclatura. Ou não dá?

ABANDONO
Cerca de 300 túmulos e outros 300 lotes do
cemitério da Vila Lenzi estão abandonados
segundo o administrador de Cemitérios da
Prefeitura', José Valdemar Monteibeller. Ele
alerta que poderá haver desapropriação, mas

� espera não ser necessário se chegar a uma .

� medida tão extrema. Aliás, é o que diz o arti-

8" go 2�9 do Código de Posturas. Para quem não
� sobe, eventuais restos mortais encontrados
� nas sepulturas desapropriadas serão incine
� redese depositados ém outro local.

o CORREIO DO POVODSABADO, 4 DE ABRIL DE 20.0.9
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Presidente lembra promessas

Jean critico

parlamantares
JARAGUÁ DO SUL

Sem nomíná-los, o presi
dente da Câmara, Jean Leut
precht (PC do B) criticou na

tribuna deputados estadu
ais, federais, senadores e re

presentantes do governo que
estiveram em Jaraguá do Sul

logo após as catástrofes de
novembro. Á época, os dis
cursos foram de solidarieda
de às vítimas e promessas de
recursos para o município,
que até agora não se oonfir
maram.

"Nunca vi tanto políti
co em Iaraguá do Sul como

naquela semana da tragédia,
até sobrevoando de helicóp
tero", disse, em referência
clara ao governador Luiz

Henrique e à senadora Ideli
Salvatti. "Realmente Jaraguá
do Sul está sendo' enganada.
Por quem eu não sei", conti
nuou o vereador, a respeito
das informações desencon- ..

tradas sobre o paradeiro dos
recursos anunciados como

liberados para a cidade.
Leutprecht também disse

que espera a participação de
todos os envolvidos na audi
ência que acontece no próxi
mo dia 16; "e com respostas
convincentes". Caso .ísso não

aconteça, o presidente lança
uma ideia: "vamos espalhar
outdoors com os nomes de to
dos os deputados e senadores
que nos encheram de conver

sa fiada e simplesmente volta
ram para Brasília e Florianó
polis, sem fazer nada".

o CORREIO ERROU
o número de filiados ao

PMDB de Jaraguá do Sul é 1308
e não 768,· como divulgado ém
reportagem nesta página na edi

ção de ontem.

PAUTA TRANCADA

POLí.TICA----�----

.Projeto ·seria inconstitucional_
/ .

E o que diz parecer da Comissão sobre doação de carro oficial
JARAGUÁ DO SUL

A Comissão de Legislação,
Justiça e Redação Final da Câ
mara manifestou-se pela incons
titucionalidade do projeto para
doação de um Toyota Corolla do

município ao Hospital Jaraguá.
O parecer contrário e depois o

projeto seriam votados na última
sessão, mas acabaram .retírados
por um pedido de vista do verea
dor Adernar BrazWinter (PSDB),
trancando a pauta.

Na tribuna, o líder de go
.

verno Adernar Possamai (DEM)
pediu que a proposta passasse
pelo crivo da Comissão de Fi

nanças e Orçamento, que ele

preside, uma vez que o texto

envolve recursos. "Não quero
questionar o parecer da comis
são (de Legislação}, mas no mí
nimo mereço me manifestar",
disse Possamaí, para quem o

projeto entende ser de interesse
social uma vez que o hospital
atende a toda comunidade.

Não foi o que apontou pare
cer Jurídico da Casa e também da
Comissão de Legislação. O texto
destaca a ausência da avaliação
prévíajlo veículo, que justificaria
a dispensa dá venda do veículo
por meio de leilão. E, também,
da indicação de interesse social e
'público, que esclarece osmotivos
da doação e que deveria constar

,

na mensagem que acompanha o

texto do projeto.
Vice-presidente da Comis

são de Constituição, Isair Maser
(PR) lembrou que o próprio Exe-

Carro seria vendido pelo hospital.

Isair Moser lembrou que o próprio Executivo ap-ontou sucateamento de 93% da frota de veículos

JARAGUÁ DO SUL

"As leis são criadas no papel
e na prática não funcionàm".
A crítica é do vereador Lorival
Demathe (PMDB) sobre a obrí

. gatoriedade da expedição de re
ceitas médicas e odontológicas
impressas pelos consultórios

particulares ou da rede pública.
A lei é vigente desde 200tmas

_ não estaria sendo cumprida.
� Com uma receita em mãos,
� Demathe disse a maioria delas
� são escritas à mão e inelegíveis,
dificultando o trabalho dos pro-

entidade, sem finalidade lucrati
vos, de assistência social médico.
Avaliado em RS 38,5 mil, o corro

seria vendido pelo entidade e o

valor incorporado 00 orçamento
do hospital.

dagou, destacando que a Câma
ra, hoje com dois carros, cedeu
um dos' veículos ao município
para uso da Defesa Civil. Ele

fissionais das farmácias. E, mais
·

que isso, podendo acarretar
·

uma interpretação errônea do

que foi prescrito e, consequen
temente, a troca de um medica
mento por outro, colocando em
risco a vida do paciente. "Errar

· é humano, por isto esta lei pre
cisa ser cumprida".

Dono de farmácia e com
acento na Câmara à época da
discussão da proposta, o ve
reador José Osório de Ávila
(PEM) defende a padroniza
ção das receitas. Porém, disse

/

também aventou a possibili
dade de o valor obtido com a

venda do Corolla ser revertido
na compra de dois carros utili
tários para a Prefeitura.

Assim como Maser, a in

tegrante' da comissão Natália
Petry (PSB) salientou que os

vereadores não são contrários
à doação do carro oficial ao

hospital. ':A Câinara sempre foi
parceira do hospital e continua
rá sendo, mas queremos que.se
cumpram os preceitos legais",

CAROLINA TOMASELLI

A prefeita Cecília Konell (DEM)
comunJcou à Comissão de legisla
ção, através de ofício enviado à
Cosa na últiina terça-feira, que
o interesse público da doação ué
a suplementação financeira do

cutivo apontou o sucateamento
de 93% da frota de veículos do

município. "Então quais os ar

gumentos para a doação?", in-

. Lei das receitas médicas pode ser revista
Exigência de texto impresso vale desde 2002 mas não. estaria' sendo cumprida

Demathe destacou prejuízos

que a lei é generalista na me

dida em que inclui as receitas

especiais que não podem ser

feitas por computador. Este,
segundo ele, foi o motivo pelo
qual o então prefeito Irineu
Pasold (PSDB) vetou o projeto,
de autoria dos ex-vereadores
Marcos Scarpato e Roque Ba
chmann, e que acabou sendo
promulgado pelo presidente da
Câmara Vitória Altair Lazzaris.
"Coloco-me à disposição para
fazer um projeto de acordo com
a legalidade", afirmou Ávilà.
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Ministério Público cobra alterações
Hospital Santo Antônio deve atender os pacientes somente através do SUS
GUARAMIRIM

Até o próximo dia 22, to
dos os serviços prestados pelo
Hospital Municipal 'Santo An
tônio passam a ser feitos so

mente através do SUS'(Sistema
Único de Saúder Depois disso
será assinado um TAC (Termo
de Ajuste de Conduta) entre o

município, hospital e Ministé
rio Público de Santa Catarina,

.

autor da determinação, devido
à cobrança de procedimentos
realizados na autarquia.'Para o

MP, a instituição é publica e os
.todos os atendimentos devem
ser realizados gratuitamente.

-

A constatação do MP foi fei
ta porque o diretor clinico do

hospital, Eduardo [osé Pereira

Pinto,· levou ao conhecimento
da promotoria que a gestão da

autarquia não aceitou o pedido
de aumento no pagamento pelo
sobreaviso de obstetrícia. Foi

. então que o MP levantou as se

., guíntes irregularidades: contra
tà,�ã�de médicos sem concurso'
público e a cobrança pelos ser-

BARRA VELHA

Feira de Arte
e Cultura

A primeira edição da Feira de Arte e

Cultura está marcada para o dia 11 de
abril, na praçó central de �arra Velha. A
partir das 16h, vão ser realizadas apre
sentações de grupos de dança, reunião
dos artesões, artistas plásticos e asso

ciações. O ccesso é gratuito e aberto a

toda comunidade.

viços no hospital.
Essa situação vem ocorrendo

há anos e segundo a gestora do

hospital, Aline Mainardi, se a

determinação do MP não fosse
acatada, os responsáveis seriam
acusados por improbidade admi
nistrava. A atual gestora já possui
o projeto com as correções na au
tarquia e vai levar para votação
na Câmara de Vereadores.

O prefeito Nilson Bylaardt
disse que novos médicos vão
ser contratados temporaria
mente e que haverá um con

curso público para a admissão
de novos profissionais. Com a

.

definição do TAC, o adminis
trador pretende destinar o aten-.
dimento do hospital para 70%
dos usuários do SUS e 30% aos·

pacientes particulares e com

plano de saúde. "Outro proble
ma é com alguns médicos que
não aceitam a contratação de
novos doutores para atuar no �

SUS", completou o prefeito ..

DAIANA CONSTANTINO

SCHROEDER

, ..� 'Campanha de

vacinação
A partir do próximo dia 25, começa

a campanha de vacinação contra a gripe
para idosos. No município de Schroeder,
a secretaria de Saúde e Assistência So
cial prepara a organização para iniciar a

ação uma semana antes. E, a eampanha
de vacinação contra poliomielite está mar
eado de 20 de junho a 22 de agosto.

EDITAL DE LEILÃO E NOTIFICAÇÃO
P.AULO PIZZOLATII NETO, Leiloeiro Público Oficial, matriculado na JUCESC sob n' 019, faz saber que. devidamente autorizado
pela Credora-Fiduciária, COOPERATIVADE CRÉDITO VALE DO ITAJAí - VIACREDI, venderá em Leilão Publico Extrajudicial, na
forma da Leí Federal n!i 9.514197, nas datas e !oca! fixados neste edital, em desfavorde lzidoro da Silva Flôr, Ivanice Cervelín Rãr,
Vidal da Silva Flôr eGeni da S!tva F-lôr, a garantia real daalienaçãofidudária do bem imóvel abaixo identificado.
l"LEILÃO: Dia 22/04/2009. as tO fiora'. Lance mlnimo de R$220.000,00 (duzentos e vinte mil reais).
� LEILÃO: Dia 06i05/20G9. ás 10 horas. Será aceíto omaior lanço oferecido, desde que igualou superior ao valor da dívida. das
despesas, dos prêmios de sequro, dos encargos legais, inclusive tributos.
LOCAL: na ACqS � Assoe. Com. Ind. de Jaraguá do Sul, localizada na Rua Octaviano Lombardi, n° iDO, Bairro Czemiewlcz, em
Jaraguá do Sul/SC, CEP: 89.255-055.
IMÓVEL: O terreno situado em Jaraguá do Sul, no lado ímparda Rua 36--José Emmendoerfer, constante da parcela D�2. com a área
de 575,OOm2, edificado com uma casa residencial em alvenaria, com a área de 187,20rn2, construída no ano de 1974, de n075,
fazendo (rente em 25.00rn com a Rua 36�josé Emmendoerfer, coincidindo com o alinhamento predial, travessão dos fundos em
25.00mcom a parcela 0·1 de Udo Voigte Dolores Gwetzmacher, estrema do lado direito em 2�,OOm, sendo 20,50m com terras de
Udo Voigt e 2,50m com terras de RosaMartins, e do lado esquerdo em 23,ôOm, sendo 20.50m com terras de JuarezGomes e 2,50m
com terras de FidelisErsching. Cadastrado na PMJSISC. sob n' 6.155, Transcrito noOfício do Registro de Imóveis da Comarca de

Jaraguá do Sul sgbmatrícula n034.464.
VALOROAoíVIQA: R$ 60.000,00 (sessenta mH reais),
CONDiÇÕES DE PAGAMENTO: A vênda poderá ser feita mediante pagamento à vista. ou parcelado nas seguintes condições,
estando sujeilo a análise do crédito: Para associados da VIACREDI em até 120 pagamentos. e para não assodados em até.IO
pagamentos, com os seguintesencargos: a) Encargo báslco de atuaHzação monetária pela Taxa Selie (Sistema Espedal de Liquidação
e de Custódia); b) juros de Dezesseis inteiros e setenta e sete centésimos por cento (16.77%) ao ano, fixos: c).juros prefixados com
encargos mínimos de vintee um inteiros e setenta centésimos poscenlo {21 ,70%} ao ano, provisionados rnensalmentê, se a soma das
taxasdos itens "�<:e �b" não atingirem este percentual. Nota 1:Aopção pelo pagamento à vista lerá preterên.cia, Nota 2: Caso o (móvel
seia vendido no 1°leil?o, não será financiado mais do que 70% do valor do bem, se o bemficarcomogarantia. Nota 3: Emcasode�o_
associado arrematar o bem e optar pelo pagamento a prazo, é necessário que o arrematante se associe a Cooperativa. Nota 4: A

desocupação do imóvel fica por conta do arrematante. Nota 5: Eventuais débitos que-o imóvel possua, como !PTU, demais ônus,
despesas para averbaçõessão de responsabilidade do arrematante. _

Ficem desde já notificados do presente EDITAL'DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL os Devedores-Fldudantes acima.indicados caso não
sejam localizados. É vedada a arremataçãodo imóvel acima identificadopelosOevedores·Fiduciantes, Ficara. a cargodo arrematante o
percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação a titulo de comissão do leiloeiro que será pago no ato do leilão ao

mesmo. Mais informações poderão ser obtidas diretamente com o leiloeiro oficia! pelos telefones (47) 3336�3041. 3339·5370 e

9101-6605, pelo e-mail !ê.iIª_Q.@tªUªºp_i_gºl.ªlti_._çºm.�ºr ou através do sjte:'w.ww."!�iJ.ª.QP'!;gQ!ªfli.,ÇQIJ.l.,º[. Escritório: Rua Roriano
Peixoto, n" 55. sala 105, Ediflcio Juma, Centro, em BlumenaulSC - Depósito: Rua Fritz Koegler. 1.415, Bairro Fortaleza, em
Blumenau/SC. Paulo Pizzoiatíl Neto � LeHoeiroOtlcial.

Prefeitura investe por mês R$ 250 mil nos serviços do Hospital Santo Antonio

Servi.ços
interrompidos

Segundo a secretária
de Saúde, Aline Mainardi,
os serviços de anestesia e

. sobreaviso de obstetrícia fo
ram interrompidos por parte
dos médicos. Os pacien
tes que precisarem desses
atendime-ntos vão ser enca

minhados paro as unidades
hospitalares de Jaraguá do
Sul, São José e-Jaraguá. Os
moradores devem buscar
mais informações atrovés do
telefone 3373-0048 ou dire
tamente com os funcionários
no Hospital Municipal Santo
Antonio,' de Guaramirim.

Começam reparos no Ronte do Zindars
Deinfra prevê quevai levar dez dias para concluir as obras no local
GUARAMIRiM

O aposentado Jacob Po

mesinski, 64, disse estar

aliviado com o começo das
obras de reparos na ponte do
Zindars. Na semana passada,
os moradores procuraram
o presidente da Câmara de
Vereadores, Marcos Mannes,
para solicitar providências,
porque a estrutura apresen
tava risco de desmoronamen
to. Jacob também reivindicou
melhorias na sinalização e no

acesso para as estradas.
De

.

acordo com a enge
nheira, do Deinfra (Departa
mento Estadual de Infraes
trutura) do' norte do Estado,
Andréa Cristina Teixeira, a

estrutura da ponte não está
condenada. ''A cabeceira da

ponte não foi comprometida,
o que houve foi lima infiltra

ção que prejudicou a ala late
ral", explicou.

Os próximos passos serão
fazer um guarda-corpo, parte
de concreto que cerca a pon
te, pavimentar parte da estra
da e reforçar a sinalização no

local. Ao todo, os recursos

investidos nas obras vão ser
. de R$ 62 mil.

Começaram ontem obras de reparo na Ponte do Zindars, em Guaramirim

<!ar5 tens ::l:eúfoewq):J
"" MaiS de 27 anos de sucesso"

3140 GRANDE LEILÃO INDUSTRIAL
16"\BR1L 200915lfcll31 l�iOh

CSM - COMPONENTES, SISTEMAS E MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. - MÁQUINAS
OPERATRiZES (Torno CNC; Guilhotinas NEWTON e FERMASA; Dobradeira); EQUiPAMENTOS PI
CONCRETO (Betoneiras, formas, alimentadores) E ELÉTRICOS (Transformadores, Motores, Tràfos),
PERFIS EM AÇO E DIVERSOS, VISITAS: 13 a 16/04 - RUA ALMA VOIGT BAGGENSl'OSS, 150-
BAIRRO JOÃ_O PESSOA (Antiga Janta) em Jaraguá do Sul/SC. INFORMAÇ6ES TÉCNICAS: (47) 3372-
7600 OU 8815-3392 cl Sr. ADOLAR SPÉZIA.

CARROÇARIAS ARGI - MÁQUINAS OPERATRIZES (Macacos hidráulicos, motores, transformadores,
chaves de roda, máquina de solda); E DIVERSOS ( Notebooks, Impressoras, Scaners, Fuslveis..

•
Prateleiras de Aço). VISITAS: 13 a 16/04 - RUA EUGENIO FERMI, 113 - BAIRRO SÃO Luiz (salda de
Jaraguà do Sul para Pomerode - prox. da MALWEE). INFORMAÇ6ES TÉCNICAS: (47) 3370·7077 cI Sr.
RICHARD HERMANN. .

LOCAL ÚNICO DA REALIZAÇÃO DOS LEILÕES: RUA ,A.LMA VOIGT BAGGENSTOSS, 150 - BAIRRO
JOÃO PESSOA (Antiga Jarita) em Jaraguà do Sul/SC. (Lotes da CARROCERIAS ARGI serão leiloados no
dia, por foto).

CONDIÇÕES' srnal de 20%, mais 5% de comissão Saldo 80%, em até 03 (três) dias úteís,
sob pena de perda do sinal e comissão MaiS Informações: (0·'47) 3422· 8141, em Joinville I SC

Veja fotos na Home Page www.íeüoaíro com br - e-mail.carstens@Jelloeiro.com.br
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"TODA ESSA CRISE SERA SUPERADA"
Harry Schmelzer Junior fala sobre redução de jornada,

demissões e previsão para os próximos meses

II'.W o CORREIO DO POVO
&:.II SABADO, 4 DE ABRIL DE 2009

ENTREVISTA

Assim como milhares de
conglomerados espalhados
pelo mundo, a jaraguaense
WEG também sofreu com as

turbulências' geradas pela crise
financeira que assola o merca

do desde meados do ano passa
do. Mas, antes de se entregar à
avalanche de más notícias pro
venientes de todos os pilares da
economia global, a diretoria da
empresa resolveu agir.

Primeiro foi o fechamen
to de uma unidade fabril em
Cuarulhos. E, em seguida, a

redução da jornada de traba
lho e de salários de quase sete

mil funcionários em [araguá e

Guaramirm. As duas medidas,
consideradas decisões difíceis

por Harry Schmelzer Junior,
causaram certa apreensão. No
entanto, segundo o presidente
da WEG, devem ser suficien
tes para amenizar o impacto
da tensão sóbre a companhia'

no momento.
Não tão positivo como al

guns, nem negativista como'

outros, ele acredita na supera
ção desse momento pelo qual
passam algumas das mais

importantes corporações do

planeta. Na avaliação do ad
ministrador, seis meses talvez
bastem para a economia co

meçar a sair da UTI e voltar a

respirar por contra própria.
Porém, até lá, cada semana

guardará novidades e terá que
ser avaliada com precisão. "Sem
dúvida, toda essa crise será su

perada e quem vai passar por
menos dificuldade é quem to-

_

mar as medidas mais rápidas",
enfatiza. Sobre isso e todas as

oscilações enfrentadas nos úl
timos meses, Harry Schmelzer

Junior falou ao O Correio do
Povo, confira a entrevista.

KELLY ERDMANN

"

M São dias difíceis porque são
remédios amargos, porém necessários

poro garantira continuidade do

negócio -e preservar os pessoas 99

HARRY SCHMELZER JUNIOR - Na W�G desde
1980, ele passou por diversas funções antes de assumir

,

a presidência da empresa, há pouco mais de 'dois anos.

Foi de chefe de vendas a gerente, de diretor superinten
dente da unidade de Acionamentos para a <ie Motores
e de diretor regio�al da Europa, em Portugál, de volta
ao Brasil. Aos 50, Iaarry Schmelzer Junio: t na baga-
gem a for.mação;dê engenheiro eletriêistà e ãnístra-
dor. Ele també especialização em istra.ç:ão
de Empresas .e'cursos de gestão e finanças pela Kello-

, gg School of Management (Northwester:q University,
-EUA), Instituto Euvaldo Lodi/Insead, na França, e pelo
IMD International da Suíça.

M No WEG, os pessoas são'
.

/ muito importantes, esse
.

.

é o sucesso do empresa. 99

ESPECIAL---------�
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o Correio, do Povo - Qual era a

produção média mensal da fábrica
antes das turbulências 'sofridas pelo
mercado financeiro? E agora?

Harry Schmelzer Junior - A WEG
atua em três setores: a linha branca,
de motores para eletrodomésticos, na
área industrial, principalmente .para OCP - Na última grande crise, na
bens de capital utilizados em indús- década de 1980, aWEG optou por não
trias, e também atua na área de ener- demitir e, sim, treinar os funcioná

gia. Os setores de eletrodomésticos e rios. O que mudou de lá para cá e por
indústria foram os mais afetados. Já na, que isso não foi possível dessa vez?
área de energia, a WEG não sentiu um. Harry - Não houve mudanças na

impacto muito negativo porque são política da empresa. Logo que come

projetos para longo prazo e os negó- çamos a sentir o impacto da crise a

cios ainda-estão acontecendo. A queda primeira medida tomada foi dar férias
de volume físico naquelas duas áreas .coletivas nas fábricas afetadas. Depois
foi superior a 25%. disso, nós fizemos rodízios internos

porque Os níveis de ociosidade estavam
diferentes em cada área. Transferimos

pessoas para trabalhar em setores com
atividade normal, como a dê constru

ção de geradores e grandes motores,
E, durante esse período, de janeiro a

março, houve alguns desligamentos na
WEG. Eles foram um pouco superiores
aos ocorridos no ano passado, mas isso
também fez parte da revisão de proces
so e atividades que fizemos.

O que chamou atenção, sem dúvi
da, é que nesse período nós não con

tratamos e o saldo ficou bem mais ne

gativo. No ano passado, no primeiro,
trimestre, saíram da WEG 600 pessoas
e contratamos quase 1500. Dessa vez"
saíram cerca de mil pessoas e pratica
mente não contratamos.

OCP - Desde quando a crise mun

dial afeta diretamente a WEG? E, de
.

que forma isso aconteceu?

Harry - Nós começamos a perce
bê-la, de fato, em janeiro. Quando se

enfrenta uma situação de crise toda
semana você tem um cenário novo e

é preciso estar atento, ao que acontece.

Já desde outubro do.ano passado nós
ficamos atentos ao que estava ocorren
do no mundo porque a WEG exporta
muito.

.

OCP - A empresa já se preparava
para os problemas?

, Harry - Nós podíamos ser afetados,
não estaríamos fora do alcance da cri
se, por isso já estudávamos as diferen
tes possibilidades.

OCP - De que forma a WEG come-

çou a sentir a crise?
-

Hàrry - Com a diminuição de pedi
dos, falta de encomendas no setor de
bens de capital. Não houve cancela
mentos porque nessa área os prazos de

entrega são curtos e, por isso, também
sentiram mais rapidamente a crise.
Houve algumas poucas negociações
nos pedidos de prazós mais longos.

OCP "-O problema está realmente
nos motores da linha branca?

Harry - E na produção para bens
de capitais, da indústria. No setor de

�
Não sabemos

se já estamos no

fundo do poço ou

não, mas que a

eccnemln vai se

recuperar vai,
·com certeza.

�,.

eletrodomésticos fomos afetados no

mercado nacional em janeiro. Já no

da indústria foi sob aspecto mundial
e sentimos um pouco em janeiro e fe
vereiro e em março isso acabou sendo'
mais intenso.

OCP - Como foram os dias que an
tecederam as decisões mais impac
tantes contra os efeitos da crise?
.

Harry - São dias difíceis porque
são remédios amargos, porém neces

sários para garantir a continuidade
do negocio e preservar as pessoas. As
decisões são desconfortáveis e um

pouco dolorosas. Confesso que uma

parte difícil foi superar a ansiedade
da negociação com o sindicato para
a redução de jornada e salários. Nem
todos os pontos de vista têm uma

convergência de 100%', existem mui
tos questionamentos e você precisa
vencer todos eles.

OCP - Ao fechar as portas da fá
brica de Guarulhos, em São Paulo, a
empresa optou por manter o maior
número possível de empregos na re

�h?
-

Harry - AWEG tem o seu principal
negócio em Jaraguá do Sul. O fecha
mento da Unidade de Guarulhos, sem
dúvida, privilegia Jaraguá do Sul

OCP - A redução de 20% do salário
e de 25% da carga horária foi aprova
da pior mais de 70% dos funcionários.
Como isso pode refletir na
deles?

Harry - Eu fiquei muito satisfeito
com esse resultado. Foi uma demons
tração' clara de que todo o, pessoal
está éomprometido em buscar uma

solução conjunta para o problema.
Na WEG, as pessoas são muito im-

\.
portantes, esse e o segredo do suces-

so da empresa.
.

OCP - A medida era realmente a

menos prejudicial para a fábrica e

também aos empregados?
. Harry - Disso eu não tenho dúvida.

Essa é uma solução que serve para to
dos. Ninguém gosta de ter uma perda,
mas.o 'que é importante ressaltar é que
a empresa está reduzindo a jornada em

25%, porém, o nível de ociosidade ain
da está maior que isso.

OC� - A WEGteni um papel fun
damental no desenvolvimento de [a
raguá do Sul e região. Além de em

pregar milhares de pessoas também

aplica recursos em cultura, saúde,
infraestrutura. Haverá cortes nesses.

incentivos?

Harry - De uma maneira geral, to
das as áreas estão sofrendo ajustes no

Brasil e no mundo. Também nesses

projetos para a comunidade eles de
vem ocorrer. Por sorte, alguns seto
res na região não estão sentindo a

crise como nós exportadores.Jaraguá
do Sul, com uma economia diver
sificada, tem essa.virtude. Talvez o

Impacto provocado pela WEG nesse

momento de crise seja compensado
P9r .outros 'setores.

o CORREIO DO POVO OSABADO, 4 DE ABRIL DE 2009

OCP -,9 que o poder público pode
fazer para evitar o agravamento da
crise no Brasil?

Harry - O poder público tem de tra
balhar com maior produtividade, com'
diminuição de custos na máquina de
tal forma que tenha mais disponibili
dade para investimentos em estrutura,
redução de impostos e juros. Ele tem
uma contribuição muito importante
no reaquecimento da economia, mas

para isso precisa fazer o trabalho de
casa.

OCP - Como o senhor visualiza o

futuro da WEG e da economia brasi
leira e internacional diante da crise?

Harry - Sem dúvida, toda essa crise
será superada e -quem vai passar por
menos dificuldade é quem tomar as

medidas mais rápidas. Não sabemos se

já estamos no fundo do poço ou não,
mas que a economia vai se recuperar
vai, com certeza.

ocp - Existe uma corrente bastan
te otimista afirmando que a tensão
está com os dias contados. O senhor
concorda?

Harry - Eu não diria que ela está
com os dias contados porque não sabe
mos até quando vai durar nem o tama
.nho dela. Mas, nós acreditamos que no
segundo semestre a economia.comece
a inverter a tendência de queda.

OCP - Os colaboradores se sentem

parte da chamada "família WEG"
e o orgulho sentido por eles sempre
chamou a atenção na região. O que
o senhor diria a essas pessoas neste

momento de dificuldades? O compro
metimento-deles é essencial para aju
dar a empresa a reverter a situação?

Harry - A WEG sempre válorizou
muito os colaboradores e eu não tenho
dúvida que todos eles sempre foram
muito comprometidos com a empresa.
Com essa equipe de valor, sem dúvida
iremos superar essa crise, Vamos trans
formar a WEG em uma empresa ainda
mais competitivà, 'seguindo nossa mis
são de crescimento contínuo e susten

tável, mantendo a simplicidade.

ee
Foi uma

'demonstração clara
de que todo o pessoal
está comprometido
em buscar uma

solução conjunta
para o problema,
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Carro derruba portão e invade quintal
Colisão entre dois automóveis no Bairro Nova Brasília deixou duas pessoas feridas
JARAGUÁ DO SUL

Uma colisão entre dois
o

carros na Rua An'tônio Carlos
Ferreira, no Bairro Nova Brasí
lia, na tarde de ontem, causou
prejuízos 'aos moradores de
uma residência. Ao tentar evi
tar o acidente com um Gol, um
Xsara Picasso com placas de

-

Jaraguá do Sul acabou derru
bando parte do portão de uma
casa e invadindo o quintal. <,

A condutora -do Gol com
placas de Jaraguá do Sul, Fran
ciele Rosa Padilha, 22 anos, e

uma passageira do Picasso

que não teve o .nome divulga
do, tiveram ferimentos leves e

foram levadas ao Hospital São
José. Duas crianças que .esta
vam nos automóveis não se

feriram. Uma delas era o filho
de Franciele, de dois anos, e á
outra era o filho do casal do

Picasso, de três anos.

O condutor do Picasso, que
preferiu não se identificar, tam-

o

bém não SE;l machucou. Ele con
tou que seguia na Rua Antônio
Carlos Ferreira. em direção ao

. centro, quando a condutora do
Gol teria cortado a frente ao sair
de uma lateral, o que. teria pro
vocado a colisão. Ao tentar evi
tar a batida, acabou perdendo o

controle da direção e atingindo
o portão da casa.

Os moradores da residên
cia ficaram assustados com o

barulho. "O estouro foi tão for
te que eu achei que um cami
nhão tinha capotado. Na hora
fiquei preocupada que alguém
tivesse se machucado grave",
comentou a moradora Lúcia
Manfredo.

DAIANE ZANGHELlNI Condutor do Picasso terla perdido o controle da direçõo ao tentar evitar o acidente com o Gol

Morre menino de dois anos que Inscrições para a Operação Pascoa
caiu de pousada em Bombinhas PM realiza rondas nas casas cadastradas acontecerão de 8 a 13 de abril
JARAGuÁ DO SUL pôde ser feito. Ele foi' enterrado JARAGUÁ DO SUL

O menino Ioaquím-Moraes no final da tarde de ontem, no A Polícia Militar abre nes-

.Santanna, de dois anos, que Cemítério da Vila Lenzi. O laudo ta segunda-feira, 6, o cadastro
caiu da sacada de urna pousa- do IML (Instituto Médico Legal) .

para quem deseja cadastrar a

da em Bombinhas, em setem- que dirá a causa da morte' deve residência na Operação Páscoa,
bro dõ ano passado, morreu na fitar pronto dentro de 30 dias. que acontece de 8 a 13 de abril.
manhã de ontem, ria ca�a da Joaquim ainda estava se re- O objetivo é reduzir a incidên
família, em Jaraguá do Sul. Na cuperando do acidente e usava da de furtos e arrombamentos
época, ele teve politraumatismo

'

.. urna traqueostomía, aparelho' durante a Páscoa; período em

e ficou cerca de um mês inter- que fica preso à traquéia e pos- que muitos moradores costu
nado em estado grave na uTI sibilita a respiração por meio de mam viajar. As inscrições po
do Hospital Infantil Joana de urn respirador. O menino tinha dem ser feitas até quarta-feira,
Gusmão, em Florianópolis. urn ano e três meses quando so- 8, na sede .do 14° Batalhão da

O menino estava dormíndo freu o acidente na Pousada Vó Polícia Militar (Rua Gustavo

quando morreu e foi encontrado Ítala, de propriedade de sua bisa� Hagedorn, 880, Bairro Nova
sem vida pela família. Os bom- o vó paterna. Ontem, a família dele Brasília), onde deve ser preen
beiras foram chamados por volta estava muito abalada e preferiu chído um cadastro.
das 9h de ontem, mas nadamais não falar sobre o assunto. De acordo com o comandan-

te do 14° Batalhão, Rogério Ku
mlehn, a Operação Páscoa foi
implantada devido ao resultado

positivo da Operação Viagem'
Segura, que acontece durante
as' férias. Das 346 casas 'cadas-

O delegado Bruno Effori vai pedir o exumação do corpo de Márcio Madalena tradas no ano passado, aperias
Puppo, 22.anos. Elo estava grávido de cinco meses e foi assassinado com um duas tiveram ocorrências re

tiro no cabeça, no madrugado de segundo-feira, no Bairro Vila Rau. O principal gistradas - uma tentativa de

suspeito do crime é.e auxiliar de podaria Rodrigo Corrêa, 21 anos, companheiro arrombamento e um furto. As
de Márcio. Ele está no Presídio Regional e nego ter cométido o assassinato. rondas acontecem até' quatro

O delegado pretende fazer um teste de DNA e confirmar a paternid!lde do ve��:P9�. dia .nas residências
bebê' de Márcio. Poro que o exumação seja feito, o polícia depende'-d'à autõ- cadastradas. O serviço ,é ofere
riiação do Justiça e do disponibilidade dos técnicos do IGP (Instituto Ger!li de. cido gratuitamênte. Outras in
Perícias), em Florianópolis. A família do jovem disse que, no madrugada ,d'o os-. •. fo�maçp-es . podem ser obtidas
sassinato, ouviu apenas um barulho parecido com o quedo de unia bicicleta.

. 'pelo telefone 3371-:9911.

JARAGUÁ DO SUL

Delegado quer exumação �o corpo No ano passado, apenas duas das 346 casas cadastradas tiveram ocorrências

SERViÇO -

O QUÊ: Operação Páscoa

QUANDO: de 8 o 13 de abril

INSCRiÇÕES: de 6 o 8 de abril (de segundo o quarto-feiro)
ONDE SE INSCREVER: 14° Batalhfio do Polícia Militar

(Ruo Gustavo Hagedorn, 8-\0, Bairro Nova Brasília)
-

,
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CAMiNHOS DA MÚSICA

Aberta a temporada de concertos
Apresentação gratuita é neste domingo, às 20h, noCentro Cultural da Sear
JARAGUÁ DO SUL

Quem se sentar à frente do
palco do Grande Teatro do Cen
tro Cultural, neste domingo;
fará um passeio pelo século 19.

E, a trajetória tem como condu
tores os ínstrumentístas da Or

questra Filarmônica de [araguá
do Sul, que abrem oficialmente
a temporada 20Õ9mergulhando
na obra de importantes nomes

.

da história da música erudita.
Para .começar, o maestro

Daniel Bortholossi vai reger a·

'Abertura La Gazza Ladra", do
italiano Cioachino Rossini.

Depois, é a vez. de músicos é

plateia pousarem na França de-
1875. A trilha sonora da via

gem tem Georges Bizet, dono
da renomada e nunca demais,
ópera "Carmen". Baseada em

uma novela homônima, ela já
.

foi aclamada por alguns dos
mais reconhecidos composi
tores de todos os tempos. En
tre os quais estavam Johannes
Brahms, Camille Saínt-Saêns e

Claude Debussy.
Na sequência, o público

também vai ouvir um pouco
do croata de coração austríaco

Franz von Suppé. A escolhida
pela orquestra foi, novamente,
uma abertura. Diz a biografia
do autor que "Cavalaria Ligeira"
é uma homenagem aos comba- -

tentes da Áustria com ênfase na
luta contra o exército de Napo
leão Bonaparte.

Para dar continuidade à

passagem por aquele país, a Fi
larmônica percorre ainda o re

pertório dó rei da valsas Johann
Strauss. Ele aparece também no

encerramento do concerto com

"Radetsky March", Mas, antes,
as atenções ficarão voltadas a

Piotr Tchaikovsky. Do russo,
será executada a abertura fan
tástica de "Romeu e Julieta".

O acesso à apresentação é

gratuito. No entanto, os ingres
sos precisam ser retirados, com
antecedência, na secretaria da
Scar ou na revistaria do Sho
pping Breithaupt. O concerto

começa às 20h e integra o cir-

.

cuito do projeto "Caminhos da
música", financiado pela Weg
através da Lei Rouanet, do go
verno federal.

KELLY ERDMANN

Ingressos -para o show. heavy
metal da Krisiun já à venda
JARAGUÁ DO SUL

Se você é um apaixonado pela
agressividade do metal, atenção!
O show da banda Krisiun, doRio
Grand.e do Sul, acontece só daqui
a três meses, mas'quem quiser
conferir os músicos sobre o pal
co jaraguaense não pode perder
tempo. Os ingressos são limita
dos e começaram a ser vendidos
nesta semana.

A apresentação, marcada
para o dia 13' de junho, come
mora o aniversário da Baú do
Rock Produções e ganhou nome
de festival: Monsters Of Metal
III. Aliás, para animar a plateia,
antes do grupo gaúcho, os mi
crofones serão da The Face, Fra
de Negro e da Soma.

Com quase 20 anos de estra

da, a Krisiun é reconhecida no

mundo inteiro. Tanto que, logo
no início da carreira, a banda foi
lançada' ao . universo do heavy
metal através da gravadora Gun

Records, da Alemanha. A parce
ria abriu caminho para shows e

reconhecimento por toda a Eu

ropa. E, claro, a gravações poste
riores. Atualmente, a_discografia
oficial conta com sete álbuns, o
mais recente deles, de 2008, inti
tulado "Southern Storm" e mais

quatro EP' s e duas demos.
Os interessados em ver de

perto Alex Camargo (baixo e

vocal), Max Kolesne (bateria)
e

. Moyses Kolesne /

(guitarra),
vão pagar R$ 20 pelo acesso.

As entradas para o show estão

disponíveis nos seguintes pon
tos de venda: Academia Corpo
e Mente e Ponto Certo Moda
Jovem, em [araguá do Sul,
Curupira Rock Club e Carage
Underground, em Cuarámí
rim, loja Total Rock, na cidade
de Joinville, Be Bop Discos, de
Blumenau, Roots Records, em

Florianópolis, e lanchonete Ca
tedral, de Itajaí.

Filarmônico terá o regência de maestro titular Daniel Bortholossi. Concerto é o primeiro do ano

ARTHUR MOREIRA LrMA NA SCAR
o pianista ArthurMoreira Limo vai voltar o Jaraguó do Sul no

próximo dia 25 de abril. A apresentação do renomado instrumen
tista acontece no Grande Teatro do Centro Cultural Scar, o partir .

.
dos 20h30. No concerto, ele estreio oficialmente o novo piano de
çavda d9ii.entidade, doado pelo industrial Wqnder Weeg.e no final
de 2008 ô élltidade. Os ingressos ainda não têm dota definida poro
serem colo.todos à vendo. Informações pely telefone 3275-2477.

Paixão de Cristo
_ na sexta Santa

. JARAGUÁ DO SUL

.

Esses dias antecessores àPás
coa estão sendo decisivos para 50

pessoas que aderiram a um desa
fio teatral e tanto. Eles ensaiam

para, na sexta-feira, 10, encenar
a Paixão de Cristo ao ar livre, à

.

noite e no topo de um morro no

Bairro Chico de Paulo.

Segundo o. diretor, Fabio
Weiss, o grupo, composto por
jovens da 'comunidade católica
Santa Cecília, vai apresentar dois
dos oito quadros do texto origi
nal. "Começamos pela grande
marcha e vaÍnos até a crucifica
ção", explica. Para ajudar, o ce

nário terá três cruzes e os atores
um figurino específico. Além
disso, a peça conta com som e

iluminação especiais. Por isso, o
espetáculo só deve começar após
as 19h, quando o sol estiver com
pletamente posto. 'Quem quiser
assistir deve seguir pela Rua Jo
aquim Francisco de Paulo, cerca
de 800 metros depois da empresa

. Menegotti Malhas.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



-�_._......----�

o CORREIO DO POVO " ARIED�ADES--��B�ADO�,4�DE�ABR�ILD�E2�OO�9_----------�-----VM' M
--------------------��-------

CRÔNICA

CARLOS HENRIQUE SCHROEDER, ESCRITOR

Calor
. Bem que podiam instalar um

ventilador gigante no topo do Morro
da Antena, ou então um ar-condi

danado, pois O' calor açoita mesmo

em Jaraguá do Sul. Depois do Fome

Zero, deviam criar o Praia Zero, para

"praífícar" as cidades sem praia, o

que acham? Ao invés de você encon

trar 30.000 conhecidos em Barra Ve

lha ou Piçarras, poderá encontrá-los
sem sair da cidade, a poucos metros

da' sua casa. Teríamos quiosques de
milho na Marechal e na Reinaldo! A

previsão do tempo diz que tanto. nes

te sábado quanto no domingo o tem

po será ameno, quero só ver... É mais

. fácil você acertar na loteria do que
acertarem a previsão do tempo em [a
rag�á. O tempo na cidade está cada
vez mais estranho: ou você quase vira

sapo e os morros desabam na sua ca

beça, ou frita o cérebro e engrossa as

prováveis estáticas de câncer de pele.
Tenho até medo do próximo inverno,

posso 'acordar num deserto ou com

neve, Mas calor na medida certa (o
que não é o nosso caso) é uma benção,<'

não é à toa que um tempo ensolarado
é geralmente associado com um bom

estado de espírito: a exposição à luz
solar estimula a produção de- seroto
nina (neurotransmissor responsável
pela sensação de bem-estar], Dizem
que o calor aumenta a libido, será? O -

calor não tem nenhuma relação dire-
. ta com a libido, mais ó uso de pouca

roupa deixa o desejo 110 ar. A expo

sição do óorpo é maior, e o deseja
está intimamente relacionado com a

visão, principalmente o dos homens.

Outrofator é a convivência, as pesso
as se expõem mais, ficam mais tempo
com os amigos, o círculo social se in

tensifica. Mas do jeito que' as coisas

andam por aqui, as pessoas evitam Q

que podem de sair na rua, na terça e

quarta passadas o centro parecia um

dia de �omingo, mortinho, morti

nho ... Ah, e quando o vento resolve

entrar de férias, deus me livre! Você

sai na rua e carrega o peso da existên
cia nas costas, uma, desgraça semfim!
Bom, o negócio é tomar outra cerveja
enquanto o calornão. vai embora ...

Ex coelhinha
daPlayboy

Ouondo o coelhinho do Ployboy Shelly
é expulso do mansão onde moro com os,

outros coelhinhos do revisto, elo se en

contro totoímente sozinho e sem ter onde
morar: Ouem também o encontro são os

meninos do repúblico Zeto Alpho Zeto,
que resolvem acolher o loiro em troco de
ensinamentos.

A vida da
diva pop

livro conto o história de uma dos
maiores personalidades do músico pop
de todos os tempos. Lynne Speors conto
tudo sobre o criação conturbado de Brit
ney Speors. Os escândalos, o internação,

. o gravidez precoce do irmã' e todos os

estranhos oéontecimentos que levaram
o família Speors sofrerem com algo que
tonto desejaram.

NOVELAS

PARAíso
Rosinha nõo Acredito que 'Mario Rito posso
salvar Zeca. Mario Rosa falo para Norberto que

.

eles já compraram os equipamentos poro o rá
dio. Antero conto sobre suo visito o Zeca para
Mario Rito e Mariano. Rosinha e Mario Rito,
rezam pedindo que Zeca melhore. Tobi descon
fio que Terêncio esteja interessado em Rosinha.

_
Eleutétio converso com Zefo sobre Q permanên
cia de Ierêncie no fazendo. Rosinha sugere que
Zefo escondo o garrafa com o diabinho. Zeca se

desespero quando falo com Eleutério.

TRÊS IRMÃS
Gregg discute com Alma. Xonde destrói o gra
vador e foge. Alma encontro Sueli ferido. Boby
revelo' o Bento que Dora espero um filho dele.
Alma aviso o Virgínia que Sueli tem poucos
chances de sobreviver e Rios se culpo. Suzana
entro em pânico e Eros tento ecelmé-lu Sue
li confesso que sempre ornou Golvõo e morre.

Bento entrego o corto que recebeu de Boby o

Rios. Bento vai folar com Doro. Sávio posso mal
00 ver o tio no coixõo. Suzana trabalho sozinho,
no escólo quando se deparo com Xonde.

CAMINHO DAS íNDIAS
Chiara e .Dudo chegam à índio. Anusho flagro
Rovi namorando Camilo. Aído encontro com

Dario. Codore comento com Ramiro que Júlio
vai se preparar poro herdar o empresa. Tânia

,
decide ir poro o flot somente após conse'guir
um emprego. Ramiro exige que Silvio devolvo o

dinheiro que Raul desfalcou do empresa. Silvio
nõo cede à pressõo do cunhado e teme perder
seus bens. Dudo e Chiara se dirigem à loja de

Oposh·. Indiro e Moyo võo 00 mercado comprar
roupas poro o bebê e combino.m possór no loja
de Oposh.

CHAMAS DA VIDA
Xavier diz o Vilmo que um amigo dele do dele
gacia, Beto, confirmou. do corto e do gravação
do incendiário misterioso. Xavier diz' que vai
levá-lo o uma clínico. Xavier diz,que só vai man
tê-Ia vivo, poro ajudá-lo o capturar o incendiá
rio misterioso. Ele dá um soco em Vilmo. Pedro

.compro um rádio novo poro Vivi e um compu
tador poro Rafo. Ele diz que não vê o hora de

chegar o audiência e os irmõos voltarem poro
coso. Cozé chego no pensõo tarde e diz o Suelen
que foi beber com o pessoal do quartel.

PROMESSAS DE AMOR
Silvo pergunto poro Isabel o motivo dela estar
triste. Isabel desebafu. Nestor chego e ve o mãe
e o irmõ conversando. Aquiles 'conto poro Ágata
e Eugênio que o delegado Ferraz está no Rio de
Janeiro. Eles se assustam 00 lembrar que Ferraz
nõo gosto de mutante. Ferraz pressiono Rena
to. Ouondo Renato se derrete, ele mudo o tom
e dá uma duro nela. Tónho fico irritado com o

decisõo de Amadeus. Sofia fico aflito coro o dis
cussão. Carvalho e Cléo se beijam, no momento
em que Perpétuo e Isis chegam.

(O reSUI1)O dos capítulos é de intéiro responsa
bilidade dos emissoras).
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Grávida
o menino vê o barrigão da mãe
grávida e pergunta para ela:
- Mamãe, o que é isso?
E a-mãe, toda orgulhosa, responde:
- É seu irmãozinho, meu filho.
O menino fica olhando para barriga
com ar pensativo, indignado com

aquilo tudo, e depois pergunta:
- Você gosta dele?
E a mãe:
- Gosto! Eu o amo, meu filho!
O garoto retruca irritado:
- Então por que você engoliu ele?, '

Juiz nega adoção
à cantora Madonnq
Madonna está furiosa, porque um

juiz do Malawi negou, ontem, seu
,

pedido de adoção da pequena Mercy
James, de quatro anos. A cantora foi
informada que não poderia levar a
menina para os EUA, onde mora, por
não ser uma residente permanente

, do Malawi. Fontes próximas à popstar
disseram que ela "cuspiu fogo",
depois que o juii pediu ao governo do '

Malawi que negue a adoçõo.

SUDOKU

SOBRE O JOGO
É um jogo de lógico muito simples e vicionte. O objetivo
é preencher um quadrado 9x9 com números de 1 o 9 sem

repetir números em cada linho e co�o coluna. Também
nõo se pode repetir números em cada quadrado de 3x3.

,
-

SOLUÇÃO

., ÁRIES

4.,,'I'
'(20/3 a 20/4)
O ast,ral começa

� [ a ficar levemente
mais tranqüilo, mas

ainda há certa pressão. Ações e

reações do passado, bem como

os tipos de relacionamentos que
estabeleceu em sua vida foram
revisados e agora ficam mais
claros para você.

Mora Manzan
está internada
Mora Manzan, que interpreta Ashima
na novela Caminho das Indias e está
em tratamento de um câncer de
pulmão, está internada em São Paulo.
A família da atriz informou que ela
está no Hospital Sírio libanês há duas
semanas e que passa por exames.
"Ela prefere fazer exames em SP. Mas
ela está bem. -A gente ainda nao
sabe o resurtado dos exames"; disse
Tatianne Manzan, filha de Mora.

Quem monda os parabéns é o suemamüe Márcio Vieira •

"

'Pef Shop e Canil
c.anil baby <f�lIy

• Adestramento de cães' Aluguel de cães para guarda· �@�
, • Banho e Tosa > Creche para cães -

• Compra e venda de filhotes • Hospedagem •

. . , .. ,

ENVIE SUA FOTO PARA REDACAO@OCORREIODOPOVO.COM.BR

. .�

PREVISÃO DO TEMPO Fonte: Giram/Epagri

Nevoeiro ao amanhecer e predomínio
de sol, com aumento de nuvens a partir
da tarde devido a uma frente fria em

deslocamento pelo RS.

.. Jaragllá do Sul e Região

NOVACRESCENTE CHEIA MINGUANTE

HOJE
MíN: 18° C
MÁX: 29° c
Sol

)(
GÊMEOS -

(21/5 a 20/6)
Júpiter e seu Sol
iluminam seus ca

minhos e escolhas.
Dia ótimó para estar com irmãos
ou parentes mais próximos. A
vida familiar pede atenção, �ole
rância e paciência mutuas, pois
discussões e cobranças podem
acontecer.

L�' LEÃO'

�..:> (22/7 a 22/8)
::. '} Tire o dia para sair e

� u.-. se divertir com seus

filhos e pessoas
que fazem parte de seu convívio
intimo, pDis você está mais aCD

Ihedor e amorosO' do qQe sempre
esteve: A fase é ótima para fazer,
novas amizades e se abrir mais às
atM�ades sociais.

#
LIBRA

.

(23/9 a 22/10)
A pressão em seus

relacionamentos
começa a ficar me

nDS pesada. A fase demudllnças
está no final e agora é fater um
balanço do que sobrou e do que
ainda vide a pena. Agora sua

atenção deve estar vDltada paro
sua casa e vida interior.

SAGITÁRIO
(22/11 a 21/12)
Vida amorDsa

começa a se equi
librar novamente

e agora vDcê já sabe tudo o que
deve ser feito e quais os cami
nhof lIeve seguir. Agora vocêjá
sabe que .. amor está dentrO' de
você e por isso pDde deixá-lo
fluir em direção a quem quiser.

TOURO
(21/4 a 20/5)
Coloque um pouco
de sua energia em

"

,

suas amizades.
Par,ece que seu jeito tranqüilo
tem feito falta. Trabalhar é bDm
e necesséríe, mas procure se

'

abrir mais .poro deixar que o

prazer esteja mais presente em

sua vida.

� '"
CÂNCER

�_........_� (21/6 a 21/7)
;�-f� Sua mente anda
: ;, séria e você tem

grande necessidade
de ficar só. Aproveite para ler e_
aprender mais sobre você e sua
consciência, pois você tem pre-

, cisado tDmaf ólgumas decisões
importantes e definitivas para
sua vida.

rIr
VIRGEM

"

(23/8 a 22/9)
Neste memente

_
_

você consegue ter
um pDUCO mais de

direcionamento para começar
a pensar no escolha efetiva.

Emoções p flor da pele podem
atrapalha(o bom entendimento
em relacionamentos afetivos DU

comerciais.

" ". ESCORPIÃO '
" CAPRICÓRNIO

,"::&;#' (23/10 a 21/11) � (22/12 a 20/1)
�=ie%:."� Vida mental ativada ' ,.".f.. Relacionamentos
-

,''';
-

aumenta a neces- ainda passam por
(_: sidade de novos transformações

conhecimentos. definitivos e decisivas. Este é um

BDm momento para fazer especia- momento em que seu ego está
lizações na silo vida profissional. sendo testado e você foz cada vez
Seu-coraçiíD'está em paz e as ,

mais contato com sua essência.
� boas recordações aumentam suo ' . Financeiramente, muitas portas e,
chances de estar entre familiares. oportunidades se abrem.

PEIXES'

._, (19/2 019/3)
,

•• VDcê ainda sente a
...,� força da necessl-

dade de romper
com padrões de funcionamento
que já não servem mais à sUa
vida. Em pDucas semanas você
vai começar a sentir alguma
cDisa dentro de você ir para o

seu devido lugar.

DOMINGO
MíN: 18° O
MÁX: 30° C "
Sol com pancadas

,

de chuva

-I SEGUNDA
i MíN: 18° C
I MÁX: 31° C
[.Sol
I

TERÇA
MíN: 17° C
MÁX: 29° C
Sol

o CORREIO DO POVO mSABADO, 4 DE ABRIL DE 2009

25/4

,

AQUÁRIO
(21/1 018/2)
Hoje é um ótimo

, ,1)) dia para você. sair
com amigos ou

mesmo fazer bons acordos. Tome
cuidado apenas com (lltDS e, bai- ,

, xos emocionais, pois isso pllde
aumentar sua ansiedade. Não
deixe que sentimentos de raiva
atrapalhem as boas energias.
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"Parabéns meu querido marido, pai e avô,
que neste dia' tão especial Deus Ilumine
sempre o seu caminho.São os votos de

felicidade de sua esposa Edeutraudt, seus
filhos Junior e Jean, suas noras Tatiaha e

Silvana e seus netos Larissa e Bruno,
e dê todos os seus amigos."

Parabéns a MeUssa Gabrielle
Coelho, que dia 10, completa 18 .

anos. Quem deseja felicidades
são os familiares

Colaram grau dia, 3, em Comércio Exterior pela Unerj,
as amigas Darlene, Daniella, Fabiano, Karla e Franciely..

Parabéns e sucesso a todas!

Colaram grau no dia 27/3 em"bestão e

Segurança de Trânsito, os amigos instrutores,
Evo"ildo Rossio e Eliseo Padilha. Parabéns!

Colam grau hoje em'Recursos Humanos as amigas, Magali,
Alessandra, Elis, Ana Paula, Maria e Carla. SucessQ Ó todas!

Os filhos, Wellayne, Luan, Ellyane
e Kauan man�am os parabéns
para à mámãe tuana que

comemorou idade nova dia 15/3

Colou grau no dia 28/3 Renato.
Felicidades e sucesso, é o que

deseja a mulher Neuia, os filhos
�andora, William, Lucas, Renan e

Natnlye, ee genro Rodrigo

Débora Lazzaris completa hoje 17
anos. Parabéns dos pais, Orlando

e Regina; e do irmão Diego
Felicidades a Bruna Eloísa Winter,
que dia 26/3 completou 15 anos

Ursula Kaiser Karsten completa'
.

80 anos no dia 8/4. A festa entre
'familiares e amigos será neste

domingo dia 5. Parabéns é o que
deseja, os filhos� netos e bisnetos

Aniversariou dia 22/3, Márcia Alberton.
. Parabéns e felicidades é o que deseja

todos os seus amigos

Colou grau no dia 3, Ana Cr:i.stina.
"Por acreditar que este dia

chegaria, você se esforçou e

buscou a cada dia o seu sonho.
Merecidamente venceu, e hoje

os aplausos são todos para você!
Parabéns". Dos amigos Ana e

Ricardo, Maria e Marcos, a irmã
Fabiano e o cunhado Márcio
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CLASSIMAIS FIM-OE-SEMANA, 1 E 2 DE ABRIL 2009
.

7 de Abril Dia do Corretor

A Propagando é a Alma do .negócio, e o melhor negócio está oqui
Ligue para uma de nossas imobiliárias pcrceiros e faça umbom negócio.
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FIM-DE-SEMANA, 4 E 5 DE ABRIL DE 2009

CORRETOR DE IMOVEIS

"3371-2357
Plantão: 9135-8601

R.CeI.ProcÓpioGomesdeOliveira,1207

COO - 246- TERRENO DE LOUQSSILE, TRÊS
RIOS DO NORTE, com 337,50m2 e 390, 73m2, oe
R$ 40.000,00, á vista. Ou entrada 15.000,00 +

parcelas de 465,00.

.COO - 242 - TERRENO DE iO'r.DENKER,
GUARAMIRIM, com 380m2, de R$ 40.000,00,

50.000,00 e 60.000,00 á vista.
-

99 - 8ASA PADJ:lÃO Bairro Seminário, Corupa,
com 70m2, Terreno com 336m2. Com 3 quarto.

R$ 90.000,00

123 - CHICO DE PAULO, casa de alvenaria
com 132m', C/I suite + 2 quartos, terreno

com 455m2. R$ 160.000,00.
Aceita troca apto Central. COO - 244- TERRENO PADRÃO, com 3.334m2. Ilha

da Figueira. Em frente a Indumak. R$ 300.000,00:
106 - CASA PADRÃO Bairro Água Verde, com
169m2, Terreno com 420m2. Com 3 quarto.

R$ 210.000,00

154 - f,ASA COMERCIAL centro, Pomerode, com
50m2, Terreno com 450m2. R$145.000,00

454 �

CHÁCARA,
Pomerode,

com 3.704m2.
2km do
centro.

Contendo
casa de
Madeira.

R$ 85.000,00.

www.parc.imoveis.com.brlvilson@jJarcimoveis.com.br

245 - TERRENO PADRÃO Lote 39, Três Rio do
Sul, com 448m2• Proximo Recreativa da celesc.

.

R$ 55.000,00.

112 - CASA PADRÃO Bairro Vila Amizade,
Schroeder, com 140m2, Terreno Com 450m2.

Com 3 quarto. R$ 70.000,00

247 -

TERRENO
PADRÃO de

esquina, Bairro
Rau, com
500m2• No
Residencial

Renascença.
R$

100.000,00.

'3376-0015
BarraSul
A imobiliária da Barra

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

ReI. - 364·,- JARAGUÁ 99 - casa alv. c/laje c/114,50m', terreno

"ê/325rri'(13x25), 3qtos, sala, coz.bwc,lavanderia, garagem, murada e mais
edícula de madeira nos fundos pequena - Rua José Lescovich, n° 194, lote n°
07 - R$ 95.000,00 aceita-carro até R$ 20.000,00 ou casa, terreno nas praias
de Armação, Penha e Piçarras, como parte de pagamento",

ReI. 347 - BARRA DO RIO CERRO - casa alv. c/laje 221,75m2,
sendo 171,75m2 averbada, terreno c/ 652,32m2(14x46,59.) murado
com portão eletrônlco, 4qtos, sendo oquarto de Basal com roupeiro
embutido, 2 banheiros, 2 salas, sendo os quartos e salas com piso
laminado, coz.c/balcão de granito e .prateleiras, copa, lavanderta, 2
despensas,

. 2 garagens, churrasqueira com' área de festas e

banheiro, Rua José Papp, n° 69 - R$ 330.000;00

ReI. - 289 - BARRA DO RIO CERRO - casa alv. residencial, tipo
sobrado, com 365,5011Í2, terreno c/925,00m2, suite, mais 4qtos, 3
salas, 4 bwc, lavari, 3 gar, terraço, si de jantar intima, e mais um

galpão industrial c/ 184,00m2, c/2 pisos e'e,(ltrutura p/ mais um, onde
funciona uma malharia, com dois. banheiros, terreno todo murado,
com ortão eletrônico R Henri ue Reichow n° 37 R 550.000 00

ReI. - 360 - JARAGUÁ 99 - casa alv. c/laje 93,15m2 averbada, terreno
c/325m2(14x25), 3qtos, sala,coz.banheiro, lavand�ria, 2 garagens,
murada-RuaPaulinaK. Lescowich, n067, totMiranda-R$115.000,00

Rei. - 325., BARRA DO RIO CERRO
sobrado em alvenata C/laje, 235m',
terreno c/ 405m'(13,50x30), murado
c/portão eletrônico, sendo a parte
inferLor c/116,m', copa,
coz,.Iavandena,2 garagens,bwc, sala
de estar, churrasqueira, parte superior
c/119m' em fase de produção cf
aproximadamente 45% concluído e

constituído de suãe e hidra, 2qtos,
bwc social, sala intima, sala de 1V e

sacada 'e nos fundos uma edícula
C/27m' Rua 522-Mana Alves de
Sales, n° 71 R$ 205.000,00, aceita
carro até R$ 20.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



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

Rua Barão do Rio Branco, 545 - Centro

Á

MENEGO.TTI
o B L R AM

3371-0031CRECI.550-j
o B I L I Á

MENEGOTTI

6009 - ILHA DA
FIGUEIRA
BOULEVARD

RESIDENCE - APTOS
COM 1 SUíTE, 2 DORM,

COZ, LAV, BWC,
SACADA COM CHUR,
GAR. + PISCINA, PLAY
GROUf>JD, SALÃO DE

FESTAS - A PARTIR DE
R$ 165.105,00 COM

ENTRADA + 60
PARCELAS

I

I

5890 - CENTRO - APARl COM 01 SUíTE +

02 QUARTOS, SACADA COM CHURRAS. -

ENTREGA: JULHOf2009 R$167.000,00-
Ou entrada e parco direto com a constru!ora.

..

5979 - VILA NOVA - PARADISE RESIDENCE - APTOS 1 .

UrrE 1 OU 2 DORM.COPNCOl, LAV. SALA, SACADA-
1 GAR. A PART1A DE R$1 03,550,00

6007 - VILA NOVA - RESIDENCIAL BERTHA
KLANN - APTOS COM 1 SUíTE, 2 DORM,
COZ, LAV, BWC, SALA Cf SACADA E CHUR,
GAR. A PARTIR DE R$ 163.000,00 - COM

ENTRADA + 40 PARCELAS.

6018 - BAEPENDI- APTO 1 SUITE + 1

DORM, SALA Cf SAC, COZ.MOBIL,BWC,LAV,
1 VAGA GAn, - R$160:000,00

5914 - JARAGUA ESQUERDO
Terreno com 900,00m2 (18 x 50)

R$ 140.000,00

6010- ANA PAULA - SOBRADO COM 2
SUíTES + 2.QORM, SALA, COPNCOZ MOBIL,
ESCRIT, BWC, GAR, CHUR, ' R$ 270.000,00

6016 - lRES RIOS DO SUL - CASA ALV. 2
DORM, SALA, COPNCOl, 2 BWC, CHURASQ,

LAV, GARAGEM - R$150.000,00

5968 - NOVABRASíUA - CASA MISTA 9D,00M2,
3 DORM, SALA, COPNCOZ, LAV, BWC, GAR. -

TERRENO 256,50M2 R$117:000,00
5976 - ESTRADA NOVA - TERRENO

483,00M2 - R$ 56.000,00

TERRENOS
-

5788-ÁGUA VERDE 450,00m2 R$ 70.000,00
5973 SCHROEDER 105.000,00 M2

A$ 1.000.000,00
5696- POMERODE 412,OOM2 A$ 50.000,00
5914-JGUÁ ESQUERDO 900.00M2
A$140.000,00
5928-ROOOVIA.D0 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-R[)OOVlA 00 ARROZ 372.000,00M2
R$ 430.000,00
5972-ÁGUA VERDE - 465.00M2·A$ 90.000,00
5978-ÁGUA VERDE 450,OOM2-A$75.000,00
6003 -ÁGUA VERDE - 465,OOM2 - R$ 93.000,00
6008 -JAGUÁ 99 -360,00M2 - A$ 47.000,00
5994 - JAGUÁ ESQ 525,80M2 R$ 95.000,00
5996 - NOVA BRASILlA 6.000M2 -

•

R$ 458.000,00
6017 -GUARAMIRIM - 350,OOM2 - R$ 73.000,00

LOCAÇÃO

APARTAMENTOS:
BAIRRO CENTRO -RUA JOÃO PICOLLI - 'EDE
ESMERALDA - AP.302 01 SUíTE+ 01 QTO.SL.
COZ, BWC, LAV. GARAGEM, SACADA
CHURRASQUEIRA VALOR DO ALUGUEL: R$
680,00 + 120.00 COND.(+/-)
-RUA WALTER JANSSEM, 50 EDE GAIA - EDE
NOVO 01 SuíTE + 02 QTOS.SL, COZ, BWC, LAV,
GARAGEM, SACADA COM CHURRASQUEIRA.
VALOR DO ALUGUEL: R$ 800,00
-RUA VERA FISCHER-ÓTlMO PADRÃO
PRÓXIMO ANGELONI ANTIGO 01 SuíTE + 02

QTOS, SL, COPNCOZ, BWC, LAV, GARAGEM,
SACADA COM CHURRASQUEIRA, EOF. COM
ELEVADOR.vALOR DO ALUGUEL: R$1.115,00 +
COND.200,00(+/-)
BAIRRO ILHA DA FIGUEIRA -RUA GUILHERME
BEHLlNG, AP.302- 01 SuíTE +02 QTOS, SL, COZ,
BWC, LAV, GARAGEM,SACADA. VALOR DO
ALUGUEL: R$ 650,00
-RUA SI' JULlA - AP. 01 - UMA RUA ANTES DO
MERCADO BRASÃO 02 QTOS, SL, COZ, BWC,
LAV, E GAR.VALOR DO ALUGUEL: R$ 600,00

.

-RUA ANGELO BARUFFI, 2586 - AP. 201/BLOCO
B 01 SUíTE + 02 QTOs, SL, COZ, BWC, LAV, GAR,
SACADA C/ CHURRASQUEIRA. VALOR DO
ALUGUEL: R$ 630,00 + 120,00 COND(+/-)
-RUA ·JOSE THEODORO RIBEIRO,1061- APTOS
04 01 .QTO, SL, COZ, BWC, LAV, GARAGEM.
VALOR DO ALUGUEL: R$400,00
-RUA JOSE THEODORO RIBEIRO,1014- AR101-
PRÓXIMO A TECNOPAN 03 QTOS, SL E COZ,
BWC, LAV, GARAGEM.vALOR DO ALUGUEL:

R$55Q,00 + 15,00COND.
BAIRRO VILA NOVA -RUA GUILHERME C.
WALCKERHAGEM - AP.504-EDF.MORADA DO
SOL 01 S.UITE + 01 QTO, SL, COZ, BWC, LAV,
GARAGEM, SACADA COM CHURRASQUEIRA.
VALOR '00 ALUGUEL: R$ 600,00 + CaNO.
BAIRRO AMIZADE -RUA ARTHUR ENKE,231 -

AP.04 -EDEPARISI 02 QTOS, SL, COZ, BWC, LAV,
GARAGEM. VALOR DO ALUGUEL:

R$410,00 + 50,00 COND.
BAIRRO SÃO LUIS -RUA EXP.ALFREDO
BEHNKE,630- PRÓXIMO A DALILA TEXTIL AP.Ol -

01 QTO, SL, COZ, BWC, LAV, GARAGEM COM
CHURRASQUEIRA. VALOR ALUGUEL: R$ 480,00
(COM ÁGUA) AP.02 - 02 aTOS, SL, COZ, BWC,
LAV, GARAGEM. VALOR DO ALUGUEL:

R$550,00 (COM ÁGUA)
BAIRRO VIEIRAS -RUA MANOEL FRANCISCO DA

COSTA,250-EM FRENTE MALHAS ELlAN 02

QTOS, SL, COZ, BWC, LAV, GARAGEM, SACADA.
VALOR DO ALUGUEL: R$550,00-
NÃO TEM CONDOMINIO

CASAS:
BAIRRO ILHA OA FIGUEIRA -RUA ANTONIO
PEDRI,14 - SOBRADO PARTE SUPERIOR 03

QTOS, SL, COZ, BWC, LAV, GARAGEM. VALOR DO
ALUGUEL: R$650,00
- RUA EDMUNDO JORGE - SERVIDÃO 143- EM
FRENTE METALNOX 03 QTOS, SL, COZ, BWC,
LAV, GARAGEM, CHURRASQUEIRA.vALOR DO
ALUGUEL: R$ 680,00
CENTRO -RUA. EMILlO STEIN, 168 - CASA
ALVENARIA 03 QTOS, SL, COPA,COZ., LAV., BWC,
DISPENSA, GARAGEM E 01 CHOUPANA COM
CHURRASQUEIRA NOS FUNDOS. VALOR DO
ALUGUEL: R$ 900,00
-RUA IDA BONA ROCHA, 40 - CASA ALVENARIA
- 1 B8M2 01 SUíTE + 02 QTOS, 02 SLS,
COPA,COZ, BWC, LAV, QTO EMPREGADA,
GARAGEM. VALOR DO ALUGUEL: R$1.900,00
RIO CERRO II -RUA 1010 - LOTEAMENTO
ROEDER - LOTE 81 03 QTOS, SL, COZ, LAV.,
BWC, GAR. VALOR ALUGUEL: R$ 350,00
BAIRRO SÃO LUIS -RUA IRINEU FRANZNER, AO
LADO N'21 -LOTEAMENTO OLlGÁRIO -FUNDOS
03 aTOS, SL, COZ, BWC, LAV, GARAGEM. VALOR
DO ALUGUEL: R$ 450,00
BAIRRO AMIZADE 01 SUiTE + 02 QTOS, SL,COZ,
BWC, LAV, GARAGEM PARA 03 CARROS. VALOR
DO ALUGUEL: R$1.200,00 DISPONíVEL APARTIR
DODIA 10/04

KITINETE: '

-RUA FRANCISCO HRUSCKA-LOTE.148- JO.SÃO
LUIZ - 01 QTO, SL, COZ., LAV, BWC. VALOR 00
ALUGUEL: R$ 250,00
-RUA JOSE PICOLLI, 510- BAIRRO ESTRAOA
NOVA. 01 QUARTO E COZIN�A JUNTO,
ill\NHEIRO. VALOR 00 ALUGUEL: R$ 250,00
COMATAXADEÁGUA.
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47 3371.8814
Rua Preso Epitácio Pessoa, 415

47 3371.8818
imobitiariaseculusépnetuno.com.br Shopping Breithaupt - sala 206

LOCAÇÃO COMERCIAL

Salas Comerciais

" Sala cml.(Centro"próx. Macal) i o andar cf 32m2. R$ 400;00
" Ed. Alberto Marangoni(Vila Nova" próx. posto Mime)

cf aprox. 35m2. R$ 400,00

" Ed. Erica(Centro " próx. Verdureira da Raquel) cf 35m2 R$ 400,00
. -Ed, Tower Center (próx. posto mime) R$ 600,00

" Sala Cornl (êarra-prox. Ponte da Argi) cf aprox. 100m2, 02

vagas dê est. R$ 1.000,00

" Sala comi. (Nereu Ramos" próx. semáfaro) cf aprox. 100m2 c/ mezanino. R$1.000,00
" Salas NOVAS (Centro" próx Procon) Diversos tamanhos: de 32m2 a 123m2.

.

,

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

" Casa alv(Vila tenzl) Alto padrao, cf 420 m2. R$ 6.000,00

Galpões

"Galpão Alvenaria (Guàrarnirim- Próx. Berlim) cf aprox 96Qm2. R$ 5.000,00

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

" 2 galpões em construção(Nereu Ramos) cf 900m2 cada. Valor é 7.800,00

" Galpão (Nereu Ramos) cf 900m2 R$ 7.800,00

" Galpão(Centro " prox. Banco Brasil) cf aprox. 550m2. R$ 15.000,00

Terrenos Para 'Locação
" 2 Terrenos Vila Nova (antigo estacionamento Crystal) R$ 350,00 cada

" Terreno (Chico de Paula, próx. Geração 3000) cf aprox. 350m2. R$ 380,00

" Terreno( Ilha da Figueira" próx. Brasão) 3 mil metros H$ 1.000,00

" Terrenos (Vila Nova" próx. Fórum) cf 1.807m2 e 2.200m2

R$ 1.200,00 e R$ 1.400,00.

LOCAÇÃO RESIDENCIAL

01 Quarto:
" Kit net Centro R$ 350,00
" Ed. Nathalia Schlochettcentru- Próx. Angeloni antigo) R$ 400,00
" Apto Dona Antonia(Nova Brasi.lia) R$ 440,00 cf condomínio.
" Ed, Lilium (Vila Lalau " próx. Marisol) R$ 450,00
" Ed. Petúnia(Nova Brasilia " próx. Centro Vida) R$ 470,00
-Apto Centro" próx. Despachante CILO cf mobilia R$1.200,00
" Ed. Phoenix (Centro" defronte Majoka unltorrnes) Alto padrão, lodo mob. R$1.600,00
02 Quartos:

.
.

" Apto São Luis(Próx. Arroz Urbano) R$ 450,00
" Apto Ilha da Figueira R$ 450,00
-Apto Ilha da Figueira R$ 480,00 cf água
" Ed. Yatil(Barra 'do Rio 'Cerro) R$ 500,00
" Ed. Maguilu (Centro" próx. BARBI Academia) R$ 530,00
" Ed. Gardênia (Centro" próx. Rest Califórnia) R$ 550,00
" Ed. Emilie(Centro" em 'cima da Imob. Séculus) R$ 550,00
" Ed. Caliandra(Vila Nova" próx, Panificadora Via Pão) R$ 580,00

.

" Ed. Lilium (Vila Lalau " próx. Atacadão da cerâmica) R$ 580,00
" Ed. Aster(Centro " próx. Angeloni antigo) R$ 580,00
" Apto SChweder" Centro R$ 600,00'
" Ed. Maria Alice(lIha da Figueira). R$ 650,00'
" Ed. Amaryllis (Vila Nova" próx. Via Pão) cf cozinha mobiliada. R$ 680,00 .

03 Quartos:
.

" Apto Czernewícz- ao lado Volgraf acabo gráficos .. R$ 600,00
" Ed, Vitória Régia(Viia Lalau " pióx. Atacadão da cerâmica) R$ 630,00
" Ed. Yila Nova" próx. Fórum. Cf cozinha mobiliada. R$ 680,00
" Ed. Cloudi Monet111ha da Figueira" próx. HOMAGO) H$ 700,00
" Ed. Amaryllis(Vila Nova" próx. panificadora Via Pão) cf suíte. R$ 715,00
.: Ed. Figueira (Ilha da Figueira) APTOS ,NOVOS A partir de R$ 750,00.
" Ed. Tulipa(Centro " próx. Beira Rio) R$ 800,00 .

" Ed. D'Angelis(Vila Nova" próx. Igreja Rainha da Paz) R$ 800,ÓO
" Ed. Dom Lorenzo(Centro " próx. Rest Califórnia) R$ 830,00
" Ed. Mo'nise(Vila Nova" próx. Fórum) R$ 850,00'
-Ed. Zimbros(Vila Nova" próx. Igreja Rainha da Paz) R$1.100,00
" Ed. lrnperia'(Cérnro- próx. Jangada) R$ t.350,000 "'

Casas:
" Casa geminada Santo Antonio " cf 02 quartos. R$ 330,00
" Casa geminada Estrada Nova" próx. Igreja católica R$ 420,00
" Casa alv Estrada Nova, cf 03 quartos. R$ 480,00

..

" Casa alv Nova Brasilia, cf 02 quartos. R$ 500,00
" Casa alv Vila Nova, ci cozinha mobiliada. R$ 650,00
" Sobrado Rau(p"róx. viaduto) suíte + 04 quartos. R$ 850,00
" Casa alv (Centro" próx. Centro Vida) 03 quartos. R$ 950,00
" Casa alv Centro(Fundos Angelon[ novo) cf suíte. R$1.500,00
" Casa alv (Vila Lenzi) Alto padrão, cf 420 rrí'. R$ 6.000,00

Is

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

churrasqueira,bwé,
área de serviço com saeaea e "garagem

- Localização privilegiada
� Playground .

- Intérnet coletiva via W�FI
- Central de gás

.

- Medidor de água individual
- Sistema de coleta e reaproveitamento

de água da chuva.
.

E muito mais••�
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Rua Preso Epitácio Pe�soa, 415 ou
.

Shopping Breithaupt - sala._206
'\.

·wwW.parcimoveis.com.br

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

Cobertura Dúplex 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
falos em

www.seculus.nel.

ReI. 1000 -Edif.
Mariscai - Vila Nova
- Apto 1 quarto, 1
bwc, 1 garagem, cf
49m2 de área útil.

R$106.009,00.

Ret. j 016 - Vila Lenzi-\
Edil. Novo Horízonte.

.

Apto cf.1 suíte + 2

quartos, 2 banheiro,
acabamento

personalizado, teto
rebaixado em gesso,
possibilidade de

alterações internas.
R$149.460,00 a vista

. Edil. Horlência

-Jaraquá
Esquerdo
Apto c/3
quartos,2
bwc, demais �

dep., 1

Ref.1010
Centro - Ed.
Juliana - Ápto
-1 suite + 2

quartos,
demais dep,
sacada,
churrasqueira,
garagem.
R$138.000,00

Czerniewicz -

Ed. D'llália,1
suíte mais 2

quartos,dema
is cep., 1

.

garagem. R$ .

128.000,00.

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

Aceita financiamento bancário.

TERRENOS

Ref. 2000 - Schroeder I -

Terreno c/336m2:
R$ 33.00b,00

Rel2023 - Amizade Terreno
com 346,50m2 (14X24,75) R$

70.000,00.

Ref. 2020 -Guaramirim -

Loteamento K'panema com

430,63 m2 - R$ 58.000,00.

Ref. 2013 - Amizade -

Lotem. Versalhes IV com

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

Ref. 4004 - Sitio com 4.515 m2, com casa alvenaria
c/3 qtos e demais dep., ampla varanda, 21agoas,boa
localização pi descanso.R$ 140.000,00, aceita
imóvel demenorvaiarem Massaranduba

TEMOS TERRENOS
PRONTOS PI CONSTRUIR,

C.oNSULTE-NOS._nos

Vendas-e Locação no Shopping _Breithaupt
Comodidade de um horário' diferenciado'

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

Fone: 47 337.1.8818
47 9658.6785

.-
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* Sobrados Geminados no Bairro Vila Lenzi a 2km do Centro, com
1 suite, 2 quartos, s'ala, cozinha, lav, gar, lavabo, varànda, e chun:,

.

com area de 140m2 de área construída, R$169.000,00 ou 50% e
.

o restante parcelado em ate 60 meses pela construtora:

*Geminado no Joao Pessoa, com 2 quartos, sala, cozinha, bwc,
lavanderia, varanda e garagem. R$1 05.000,00. ou 50 % de

entrada em 60 parcelas financiado pela construtora

Cad. 383 _ Casa Nova Jaragua Esquerdo
_ 1 suite, 2 quartos, sala cf 2 ambientes,'
cozinha, lav. garagem e churrasqueira.

.

R$ 235.000,00 neg,

Camposampiero de 3 suites sendo uma master,
sala com 2 ambientes, lavabo, COZ, lav, garagem
Churrasqueira, deposito, piscina com deck, etc,
entrega em OS/2009 açabamento de primeira (
atual fase da obra a foto) R$ 590.000.00 com

entrada e o restante em ate 60meses.

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

varanda.Parte terrea 1 suite, 2 quartos, 2
salas, cozinha, lav, bw, dispo gararem e

churrasqueira.
.

Val�r R$ 240.000,00 negociavel.

Apartamentos em construção na Vila Nova com com Área
Privativa de 100m2, com 1 suíte,2 quartos, sala de estar e

jantar com sacada e churrasqueira, cozinha, bwc social,
área de serviço, + 2 vagas de garagem.

Preço: R$ 159!OOO,00

Ref: 2 casa de alv.no bairro Centenario com 2

quartos, sala, cozinha, bw, lav, com 75m2, R$
125.000,00 neç.Aceita parcelamento direto.

..

Apartamento Nova_brasilia, Edificio Novo
horizonte, 1 suite mais 2 quartos,e demais
dependências R$ 62.000,00 entrada +

parcelas de R$ 1.090,00 .

Últimas unidades

. IAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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IMÓVEIS (47) 3371-7931

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

Horário de Atendimento: 8hs às 12hs e 13h30min às 181'1s de segunda a Sexta.
�============�=====-=---------

PLANTÃO DE VENDAS

9955-4774

Cód.3166 _ Loteamento Boulevard, próx, ao Champagnat
Coo. 1264- Vila Lenzi- Casa Ayeroada - aIv. c/3 dom sendo 1 surre,

Lotes el 348,75 m'Apartir de R$11 0.000,00
. bwc, Cal. embutida, lav., c/ 2 vagas na gar. e demas dep, c/ sala comi
70m'+ 1 bwc. R$200.000,OO.

Cód.2105 - 2 Aptos sendo 1 com 3 quartos e outro com 2
quartosA salas comerciais para aluguel e 4 Kitinetes.Todas
já locadas,num total de R$3.700,OO.Mais terreno com área

de 390m'.R$890.000,00 Analísa propostas.

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

Rua Barão do Rio Branco, 221 - Jaraguá do Sul - se - www.imobiliariaachave.com.brH. WOLF CONSTRUTORA E INCORPORADORA LrDA'

REF. 3852 - Baependi -

ResidenciallpanemaJ Leblon
- 01 suíte, 02 dormitórios,
sala, copa, cozinha, BWC,
área de serviço e garÇlgem.

Belvedere Residence:
3 suítes, sendo 1 suíte el banheira de

·hidra, sacada ampla el ehurr., tubulação
split, tubulação pi aquecimento a gás, 2
vagas de gar, localizado no centro da

cidade. Venha conhecere apart. modelo

Ref.1753 - Centro Loft com 75,00m2 de
área total sendo 1 suíte; sala, éoZ/

lavanderia e 1 vaqa.na gar. Falta fazer o
acabamento interno. R$ 80.000,00

ReI. 3802 - Apartamento com 111 ,OOm2
total - Edifício Vitória Régia - Vila Lalau,
com '3 dorm, demais dep e 1 vaga de gar.
R$ 139.000,00 (aceita linanciamento)

REF.206 Jaraguá
Esquerdo Casa em

alvenaria semi nova
com 145,00m', sendo
1 suíte, mais 2 dorm. e
demaís dep.Terreno de

esquina com

437,00m'. Acerta tnan.
.

bancário,
R$ 175.000,00

REF. 2753 - Vila Lalau Apartamento
com 112,00m' de área interna,
sendo 1 suíte, mais 2 dorm, 4

sacadas. e demais dep.Aceita troca
por apto de maior valor na Vila

Nova e Czerniewicz.

R$140.000,00
Aceita finan. bancário.

Ref.61 O - Nova Brasília
Sobrado com 400,00m',

excelente padrão de
acabamento. Possui 4 suítes,
3 vagas na gar. e demais

cep .. Ficam todos os móveis
sob medida. Valor sob
consulta - Aceita

apartamento e terreno como

parle de pagamento .

.

Ref.2755 João Pessoa Casa
de alvenaria cf 144,00mide
área construída, sendo 4

qtos, 2 bwc
'

s, 2 vagas de

gar. e demais dep.Terreno cf
340,OOm'. Será entregue cf

a pntura nova.

R$128.000,00
Aceita terreno como parte

de pagamento.

Ref.2806 - Amizade·Casa c/ 200,00m', sendo 3 dorm e d+ dep., semi mob,
Terreno cf 420,00m' R$ 200,000,00 aceita finan. bancário.

ReI. 2354 - Nova Brasília
Sobrado com 278,OOm'
sendo 01 suíte, dois
dormitórios e demais
dependências. Possui
sauna, adega, piscina e

garagem para 03 carros.

Fic,am os móveis sob
medida. R$ 450.000,00

Ref.2502 - Vila Rau Sobrado com 300,00' e terreno com 465,00m', sendo
02 residências (uma na parte superior e uma na parte inferior). Falta
apenas a pintura externa. R$ 290.000,00 aceita terrena e casa).

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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CLASSIMAIS FIM-DE-SEMANA, 4/5 Df ABRil DE 2009

EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS

(47) 2107-0500

UNDACHÁCARA
CÓD. 292.1- SrTUADA NO BAIRRO AMIZADE, NA RUA

JOÃOSOMR CORREA. A MESMA POSSUI 41.0l!0"'
ESCRnuRADA E TODA LEGAUZADA COM UMA�EA
VERDE DE PRESERVAÇÃO DE LoooM2. CONTEM

UM GAlPÃO DE UNS 60M2, 2 LAGOAS REPlETAS

DE PEIXES, UM CÓRREGO E VÁRIAS ÁRVORES

FRUlÍFERAS. ÁREA PLANA, RUACALÇADAATE A

E�A DA cHÁCARA. VALOR-II$
380.000,00

oPORTUNIDADE
PONTO COMERCIAL,
LOCALIZADO NA RUA
WALTER MARQUARDT, .

(AO LADO DO PAVILHÃO
DE EVENTOS).
CONSULTE-NOS!

APARTAMENTO .

CONTENDO 91,32Mi DE ÁREA PRIVAnVA SENDO I suiTE C/ SACADA + 2 DORMITÓRIOS, &WC SOCIAL,

SALA EM DOIS AMBIENTES, CODNHA, LAVANDERIA,
SACADA C/ CHURRASQUEIRA E

.

I VAGA DE GARAGEM. B�IRRO: CZERNIEWla / ENTREGA JULHO/l009.
CONSULTE-NOSI

..

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Do CORREIO DO POVO
FIM-OE-SEMANA, 4/5 DE ABRIL DE' 2009 IMÓVEIS

PLANTÃO VENDAS 9977-4652 I 9977-4654 I 9977-9336
R. João Januário Ayroso, 531 - sl2 Início do Jaraguá Esquerdo PLANTÃO ALUGUEL 9977-9337 I 9934-0687

COMPRA - VENDA - ALUGUEL - ADMINISTRAÇÃO - ASSESSORIA EM FINANCIAMENTO

Nova. 3 dormítórios.

R$ 175.000,00

REF. 0744 - Centro. suíte com hidra
mais 2 dorm. Terreno com

527,70m2 R$ 470.000,00

0238 - Rau. 680,63m2. R$ 80.000,00
0485 - Barra do Rio Cerro. 79.220m2. R$
520.000,00
0771 - Estrada Nova. 340m2. RS 45.000,00
0116 - Rau. Terreno próximo a Associação
da CELESC, com 373,10m'. R$ 50.000,00
(negociavel).
0553 - 'lerrero com 13i500,OOm' em

Schroede� BairroSchroederl. R$900.000,DO.
q721 - Rau. Condominio Renacença area

364,70m'. RS 82,000.00
0754 - Ilha da Figueira. Com 4Oom'. R$

135,000.00 (neg)
0354 - BairroAmi211de. R$ 75,000.00
0890 - Vila Lenzi. 498,09m' R$ 78,000.00
0886- Três Rios do Sul. 325m'. R$42.000,00
0908 - Terreno em Massaranduba medindo
4.960m'. RS130,000.00 (neg)
0294 - Terreno", Amizade. 318,50m'. RS
75.000,00
0922 - Terreno, Ilha da Figueirn com 500m'.

R$150.000,00
0919 - Terreno na Ilha da Figueira, com

420m'porR$130,000.00

Galpão:
Nova Brasilia: 800 m'R$ 4.000,00
Nova Brasilia: 1050 m' R$ 5.250,00
Schoroederl: 1.100 m'R$ 3.500,00
Guarnmirim. 1.000m' R$ 4.950,00

Casas:
Barrado RkJCerro -3dormITórios. RS600,00

__________ Barrado RkJ Cerro, 03dormITórkJs R$800,00
Barra do RkJ Cerro, 02dormITários R$ 750,00
Barra do RkJ Cerro - 3 dorrntôrios. R$900,00
Vila Nova, 03 dorrntoríos R$ 2500,00
Centro, 03 dormITó rios RS 1 .100,00
Vila Nova, 04dormITórios R$ 2.000,00
Centro casa comercial R$ 2.500,00

REF.: 0921 - Casa, Ilha da

Figueira. 4 dormitórios. Sala
comercial com 80m2•

R$ 294.000,00

Aparlamenlos:
Vila Nova, 02 dormltórlos R$ 620,00 +

coOdomínio
Centro;3 dormitórios. R$ 630,00

.

Czerniewicz, 2 dorrnitôrios, RS 670,00
Ilha da Figueirn, 2 dormitôrlos. R$ 660,00
Centro, 3 dormitórios. RS 700,00
Barra do RkJCerro, 02dormtóros RS750 ,00
Ilha da Figueira, 3 dormnórlos. R$ 770,00
Nova Brasília 03 dormitórios, duas vagas de

garnge R$1.000,00
Vi� Nova, mobiliado, 01 dormrtórioR$1.800,00
Centenário, 02 dormITórios R$ 500,00 -

Barra do RkJ Cerro, 02 dormtóros R$ 450 ,00
Guarnmirim, 02 dormltoríos R$ 500,00
Vila Nova, 01 SUITe + dois dormtóríos RS
750,00 + condominio
Rau, 01 dcrmtório, mobiliado RS 450,00 +

condomínio
Jaraguá Esquerdo, 02 corrnãórios R$ 620 +

concominio
-

Jarnguá 99, 02 dormITórios R$ 500,00 .

Centro, 04 dcrmtónos RS 900,00 +

condomínio
Vila Nova. 1 SUITe mais 2 quartos. R$
1,300,00
Vila Lalau, 02 dorrnltórios: 600,00

-t----------:---t--------..,...---t------------1 Salas Comerciais:
Centro - Rua Marina Frutuoso R$ 500,00
Centro - Jorge Czerniawicz R$ 450,00
Centro - Rua Eugenio Bertoldi R$ 800,00
Centro - Rua GuilhermeWeege R$ 550,00 +
concominio
Centro - Av Marechal Deodoro da Fonseca
R$ 550,00 + condomínio ,

Centro - RuaJofjJe Cerniewicz R$ 500,00 +
condomínio
Centro - Rua Reino�o Rau R$ 950,00
Centro - Rua ReinoldoRauR$1.100,00
Centro - Rua Henrique Piazera R$ 950,00
Centro -Rua Henrique Pia;;,ra R$ 550,00
Centro - Marechal·Deodoro da Fonseca R$
500,00
Centro - Av, Marechal Deodoro da Fonseca
R$900,00
Centro - Av. Marechal Deodoro da Fonseca

R$3.500,00
Jarnguá Esquerdo - Rua João Januário

AyrosoR$415,00 .

Guarnmirim- Rua IrineuVilela R$ q_30,00
Ilha da Figueira - José Theodoro Ribeiro R$
1800;00
Nova Brasília - Gustavo Haqerdorn R$
1,000,00
Vila Nova - Rua 25 deJ ulho R$ 650,00
Vila Nova - Rua ArthurGumz RS 800,00

REF.: 0920 - Apartamento:
Barra do Rio Cerro. 1 suíte

com closet mais 2 dormitórios.
R$ 230.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



IMÓVEIS,
RENATO Corretor de Imóveis
STEFANI CREC114.407 (47) 3371-8851 - 9993- 3881

��Il••�1i�III11DD1}':_íj
CASAS: I 23 - RAU 2 QUARTOS, SALA,COZ.,
01 - CASA ALVENARIA PROX. SALÃO I MOB.,BANH.,GAR R$ 90 MIL
AMIZADE R$ 97 MIL. � 26 - RAU APTO 2 QUARTOS GARAGEM
04 - AGUA VERDE CASA MISTA PROX. I COPA COZINHA R$ 80 MIL.
UNERJ R$ 95 MIL � 29 - CENTRO APTO. LINDO SUITE E 2
06 - BAEPENDI CASA ALVENARIA 1 SUITE 2 QUARTOS MOBILIADO R$180 MIL
QUARTOS TROCATERRENO 24 - APTO. NOVO 1 SUITE E 2 QUARTOS
15 - VILALENZI CASA 1 SUITE 2 QUARTOS PROXJUVENTUS R$115 MIL
LINDA R$ 21 o MIL NEG. 27 - APTO. NOVD 2 QUARTOS PROX
22 - AMIZADE CASA ALV. 2 QUARTOS E JUVENTUS R$ 90 MIL
DEMAIS DEP. R$1 00 MIL.
25 - AGUA VERDE CASA ALV. 2 QUARTOS E . TERRENOS:
DEMAIS DEP.130 MIL.

!
02 - AGUA VERDE 400 M2 COM ESCRITURA

31 - CORUPA CASA ALV. SUITEE 3 QUARTO I R$ 50 MIL .

,COPA, SALA,TER. 600M2

II
03-FIGUEIRA 360 IV12.PROX POSTO R$ 75

.

MIL
APTOS: 05 - CZERNIEWTZ 550 M2 PROX. PAMA R$
07 - CENTRO 1 QUARTO SALA COZINHA 125 MIL . -,

.

BANHEIRO,GAR.R$90MIL m 08- AMIZADE 1600M2R$ 210MIL
13 - CENTRO 1 SUITE 2 QUARTOS, SALA, i 09 - SCHROEDEf\400 MtPROX CARTORIO
COZo GAR .. PISCINA, ACADEMIA I R$ 55 MIL ESCRITURA

"

110- FIGUEIRA 2400 M2 BONITO CHACRINHA
I R$130MIL
I 17 - SCHROEDER I 500M2 ESQUINA R$ 35

I MILNEG.

118 - SCHROEDfR I 400M2 ASFALTO R$ 50

I MIL .

120
- PiÇARRAS PERTO PREFEITURA RUA

CALÇADA 320M2 R$ 35 MIL •

I CHACARAS'

I' 11 - STA LÚZIA 11 MILM2 CASA ALV.POMAR
LAGOA PLANO. .

112
- STA LUZIA COM 50 MIL M2, CASA,

CAHOEIRA, LAGOAS, POMAR
t MUITA LINDA. R$130 MIL NEG.

114 - MOLHA COM 300 MIL M2 ,AGUA, LUZ,

I
ESTRADABOAR$110MIL

.

30 - MOLHA 250 MIL M2 MATA E
CACHOEIRA LUZ, ESTRADA, 100 MIL

I 32- STA LUZIA MUITO LINDA CENTRINHO

I LAGOA, QUIOSQUI, CASA NEG.

'DELL
PRADI
IMÓVEiS

fINANCIAMENTOS

I • AQUISiÇÃO DE TERRENO + CONSTRUÇÃO
• LOTEAMENTO PRÓPRIO· CASAS PRONTAS
_'Illi\,'7JI'WlitlW':Ii\�*I..�'ti�'f.�.J!Jft41lmf{..êe��lm��\�.

LOTEAMENTO RESIDENCIAL
JARDIM DAS BROMÉLIAS

LOTEAMENTO PRADII .

CASA COM 2 QUARTOS, SALA E COZINHA INTEGRADA,
BWC, AREA DE SERViÇO, GARAGEM E TODA MURADA.

VALOR 90.000,00
ESTE VALOR ESTA INCLUIDO: TERRENO + CASA + TODA A

DOCUMENTAÇÃO PI FINANCIAMENTO NA CAIXA
ECONOMICA FEDERAL

Seu imóvel está aqui.

(6]
HABITAT

/' .' .,. $

CREC11583.J �
®VENDE @ALUGA
@ADMINISTRA

www.imobiliariahabitat.com.br

3371.8009

HELIANO ORIBI<A (�7) 8428-2835
Corretor de imóveis CRECI1.4999F 8412·8933
�JI wwW.imoveisjaragua.com.brhelianO@imoveisjaragua.com.br
"UM NOVO CONCEITO EM IMÓVEIS PARA JARAGuÁ DO SUL E REGIÃO"

Rel201 o apto 100m' Centro em constr.
Rei 2015 aptos a partirde 94m' Centro
TERRENOS
Rei 401 O 300m' Centro, Corupá
4020 Ter. Vila �alau 409m'
4021 TrêsHios 380m'

4018 Amizade - Ville de Lyon 330m'
4035 Schroeder333m' R$ 28.000
4037 TerrJigueira 720m'R$ll 0.000
CHÁCARAS
Rei 4050 Rio da Luz II 185.000m'

para Rellorestamento
Rei 4057 Fazenda em Corupá
6.335.000m' ideal para Rellorest.
Rel3030 Chácara cf casa no Am�ade
RA025Vila Lalau 409m'R$ 85.000,00

"Quer disponibilizar seu imovel para locação com segunça, a Habitat Imoveis administra seu imovel, venha ser nosso cliente,"
.'

.

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

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Além
de uma bela arquitetura de tr.a�os mosernos, o Emmendoerfer H.erne CIUbé.

inteligente: totalmente planejado para

sa.tisfazerpessoas como você, que reconhecem a importância de investir em qualidade de vida. A tecnologia utilizada desde .o iniciopa
obra, a dls.tribuiçâo dos espaços, a preocupaçãe com a sustentabilidade:o conceito de Home Club e outros cuidados fazem

desse Condominio Inteligente a escolha perfeita para você e sua família. I?ortu,do que oferece,o Emmendoerfer Home Club é o espaço
que você nasceu para desfrutar, seu habitat natural:

Incorporadora I Construtora I Realização

Localízação nobre: Bairro Vila Nova. §ESTRUTURA � "TERRACO

Residencial
Gran Ramá

Centro

Entrega: 1 ano
1 ou 2 vagas garagem

Aptos cf suíte + 2 quartos
'

Sacada gourmet
A partír de 109,69m2
Tubulação água quente
Previsão para Split
Água, luz e gás individuais A parti.. de,
Elevador R$ 1149."0,00
1 ou 2 vagas de garagem
Localização: Vila Nova - Rua 25 de Julho, '

esquina com a R. Guilherme Wackerhagen
,

.Vendas aldusM:Is:

Entrega: 24 meses

Localização: Baependi
1 ou 2 vagas de garagem
Parcelamento em até 50 meses

direto com o éonstrutor
Tipo 1: Suite + 2 quartos, sacada c/ churrasqueira,
sala estar/jantar, BWC, cozinha;lavanderia, garagem.
Tipo 2: Suíte +1 quarto, sacada c/ churrasqueira, .

sala estar�antar, BWC, cozinha, lavanderia, garagem:
Tipo 3: 2.quartos, sacada-c/ churrasqueira,
sala estar/jantar, BWC, cozinha, lavanderia, garagem.

GRANDE
OPORTUNIDADE!

Entrega: Julho de 2009.

localização: Ozerniewicz, próx. à Canarinho
Possibilidade de financiamento direto com a Incorporadora.
Consulte possibilidade de' uso do FGTS ou financiamentobancárío.
- Suíte + 2 quartos, sala estar/jantar, cozinha, BWC, sacadacom
churrasqueria, lavanderia,-gáragem. / ...---)
A partir de R$150.000,00

--

/RE
lIA

VILA NOVA
TERRENO

Rua Olivio Brugnago
. Área: 1.000ni2, sendo

20mx50m.
Excelente área comercial.

R$ 350.000,00
Consulte condições.

.

CZERNIEWICZ

Apto com suite + 2 quartos,
sala estar/jantar, cozinha,
BWC, lavanderia, sacada,
churrasqueira, garagem. �

Escriturado. R$ 150,000,00

CENTRO
Apto c/ 2 quartos, sala, BWC,
cozinha, lavanderia, 2 sacadas
garagem.
R$ 119.000,00
Esoriturado - financiável.

BAEPENDI
Apto com 2 quartos, sala,
BWC, cozinha, lavanderia,
churrasqueira, garagem.
R$ 90.000;00 Diretº com a

construtora.

AMIZADE !.
Apto com 2 quartos, sala, Bwc.1
cozinha, lavanderia, sacada

'

ri chunasq., garagem.
Novo, personalizado.
RS 105.000,00 - F'manciáveI

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



IMÓVEIS o CORREIO DO POVO n
FlM·DE·SEMANA,4/5 DE ABRIL DE 2009 .:.

Duplo prazer em morar bem

• Churrasqueira na sacada,
•Área de laz®r cem quadra de areia.
prayground e salão de festas.
• Localização privilegiada em em excelente
bairro, pertp de creohe.e sllRermercado.
• Financiamento do imóvel na planta. em
parceria com a CAIXA e PMJS.

Faça seu cadastro. Informações 473275..1447

r-e e i ct.(l",,�'Cla 1

MONT VERMONT

',.� • 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 aConstrutora.

Agende uma yisita

l' Visite nosso site: www.hexagonalengenharia.com.brConstrulndoqualidade de vida
�

....____------.--------'-----_--"
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IMÓVEIS

VENDAS

www.atlantaimoveis.com
-;
..,.

�
�
<.> .......

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

Residencial Don Caliel
Centro

Apartamentos com 1
suíte, 2 quartos, bwc
social, sala de estar,
sala de jantar com sacada
e churrasqueira,
cozinha, lavanderia, 2
vagas de garagem.
R$170.767,79

cJ�
2�dt7�
7 llU13tu- COI1'V c/o.iét; e-saCiúk
.2 denu-�(ojJção-�

Ampla sala de jantar e estar
com sacada e

churrasqueira, cozinha,
área de serviço com

estendal, lavabo, 2 vagas
de garagem.

Residencial Ramthum -

Vila Rau
2 dormitórios, bwc, sala

de estar e jantar,
sacada com

churrasqueira, cozinha,
área de serviço, 1 vaga de

estacionamento.
R$ 90.000,00

r CENTRO Apartamentos: 1
suíte, 2 dormitórios, bwc
social, sala de estar e

jantar, sacada cl
churrasqueira, cozinha,
área de serviço, garagem ".

R$151.000,OO

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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-----------------------

WWVV_ pre>jE9tC::lim.C>"'E9i� _ c:c>m _ br

Plantão de Vendas
9965-9934 CRECliSC 9.419

Corretoro de Imóveis

Rua: Angelo Rubini;.972 - Barra do' Rio-C-erro -".: :
.' isacarlini@hotmail.com

•
T ,," _�, ,

• _

d{ibiseêus
NOVO CONCEITO

Apartamento
01 Dormitório2
Área: 54,30 m

Apartamento
02 Dormitórios
Área: 85,94 m

07PAVIMEN'f{}S BlclcurÁRlo
JIAll DEEM'RADA SALA PARAPI'fNESS
SAJAoDE[!ESTAS BRlNll/II1DOrECA

Querendo alusar s�u imóvel? -

Não perca tempo.
Venha até a 'Projeta 'móveis e

fatta o melhor nesócio
Ret. 1105 - Ribeirão Cavalo, Jguá do Sul

Casa em alvenaria com 2 dormitórios, 1 bwc,
.

sala, cozinha e uma garagem.
Espaço grande no terreno!!!

R$ 88.000,00 - Liberada para financiamento
'Parceiro:

Resp. Técnico:
• Genésio Neja
-CREA: 85258-8

Ref. 1101 -Casa de alv. com

i[ Ref. 1092 • Casa madeira.
3 dorm.,2 vagas de gar. + edicla 3 dorm.,1 bwc,1 vaga de garg.
murado-Barra- R$ 169.000.00.' Barra do Rio Molha·

.

Estuda proposta R$ 25 00

Ref. 1098· Casa alven. em Nova Esperança - Guaramirim·
4 dorm.,2 bwc,1 coz.mob.,areá de festas,

2 vaqas garagem R$115 000 00 Aceita financiamento

Ref 3510 - Vila Nova
Apto 3 dormitarias e

demais dependencias,
garagem 86,80m2
R$115.00Q,00
liberado pra
financiamento

bancário '

- Terreno Schroeder
R$ 16.500,00

- Apto Vila Nova 3
quartos

R$115.000,00

- Casa Jaraçua 99
R$68.00,00

Rei. 400 - Jaraguá 99 - Casa mista

cf 77 rrí' e terreno cf 388m'-- 02
dorm., sla, cozo BWC, área de

serviço e garagem. R$ 68.000,00
negociável

TERRENOS

Ref. 1012· 325m'· Três Rios
R$ 60.000,00

Ref. 1014· 455m2• Barra do Rio'
Cerro > Jguá do Sul- R$ 55.000,00

Consulte-nos
f----------.�._--__

... ,,\

(:�t\Jfnl(
"f. $I�) r, N f. �

1 apto por andar: 4 suites
sendo 1 suíte master,living,
home theater-arnpla sacada

com chur.,lavabo,coz.,área de serv.
Financiamento em 30 vezes díretc

M' P
.

It
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QUiNTE E iluMiNAÇÃO NATURAL

VILLfnfUVf
- E S I E N- C ,E

'

.

Área útilapartamentoTipo 271/14 ni
.

.
Area Tota I 503/53 m

2
.

.

.

.

4 SUÍTES opçÃO"} SUíTES
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IMÓVEIS

Residencial Yachiyo
2 quartos, salão de

festas cf
churrasqueira, 1
vaga de garagem
R$ 87.000,00.

Residencial Tássia Fernanda:
Ilha da Figueira - Com 70,76m' de
área útil, 2 quartos (sendo 1 suíte),
WC social, cozinha, sala de estar e

jantar, garagem.
R$115.000,00

Casa Vila Nova Cód. 00135.001 Casa
com: Suíte master com closet, 2 quartos,
WC, cozinha, área de serviço, área de

festa, sala de estar/jantar conjugada com

sacada, garagem para 2 vagas, escrITório
no mezanino, assoalho madeira

marfim. jardim dl1' inverno na sala.
textura pé direito inclinado com laje,

acabamento em gesso.

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

Galpão Comercial 00131.001
Galpão em alv. + casa Área Útil:

465m2 Área total: 2.150m'

Alessio Serri Cód. 00063.001 - Suíte cl
closet + 2 qtos cl sacada, Sala cf 2

ambientes, Cozinha, área de serviço. Área de
festas externa cf chur.a + duas vagas de

gar. AI' 280m', AU: 226m', R$375.000,00

Res. Clariee Koek Cód. 00106.001
1 Surre cf closet + 2 quartos, bwc social,

.

avabo, area de servço, sala de jantar e estar,
COZINHA MOBIUA[),/l;, sacada cl

chumisqueira, 3 vagas de garagem, saao
de festas, Area PI academia, Piscina \

Ed. Mariana Crisline:

Baepençi " Apartamento com 3

quartos, 'sala, cozinha, banheiro, .

sacada, garagem. R$160.000,00 ,

Chico de Paulo: Terreno com

350m2 + casa de madeira
com 2 quartos, sala, cozinha e

llaragem.

Residencial Champagnal
Cód. 00017.02C , Residencial cl
Hall social decorado, Elevador,
Área de lazer, play ground,
piscina, salão de festas, central
de gás, água quente, previsão
para split. Apartamentos cf
salas integradas c/2
ambientes, 3 quartos (1 s +
2q), cozinha e lavanderia. AU:
120 m2 AT: 170m2

Jaraguá Esquerdo: Terreno com

1.640,00 + casa de alvenaria com 3

qtos, 2 wc social, 2 saias, cozinha,
garagem para 3 carros.

Schoereder: Terreno com 14.550,OOm'
Av. Marechal Castelo Branco LOTE 796.

São Luis: Terreno com 2 casas: Casa 1 -

mista cl 99m', 3 qtos, sala de estar e

jantar, cozinha, lavanderia e WC social.

Casa 2: Alvenaria com 77m', 2 qtos,
sala de estar e jantar, cozinha, lavanderia,
wc social, vaga de garagem para 2

carros sendo 1 coberto.

Vila Lenzi: Sobrada com 390m' de área
útil. Área Inferior:2 saias, 1 surre + 1
avabo, biblioteca, cozínha (mobiliada),
área de servtço (molÍiliada), área de

festas cl churrasqueira. Área soperor: 3
suites, sendo 1 com banheira detalhada
em grantto, saa de televisão. Fundos cl
cozinha + 2 suites. Forro todo em

madeira ltauba. Garagem para 5 carros,
sendo 2 cobertas.

�Terreno próximo ao condormno azaléia-
420m' R$125.000,00 .

-saa comercial no calçadão
AlugueI:R$20.000,00
Venda:R$2.000.000,OO

-Sala comercial em frente ao Bom Jesus
com 600m' - Aluguel R$S.600,00

-Sala comercial próximo à Cachaçaria .

Água Doce, 155m' -AlugueIR$6.800,00

-Residencial Bela Vista, Vila Nova: 86m',
3 quartos, 7° andar R$150.000,00

-Casa Ilha da Figueira, próximo ao

colégio Waldemar Schimitz
.

R$320.000,00

-Terreno na Vila nova com 301 m' de

esquina (rua da Igraja Rainha da Paz) -

R$135.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Plantão de Vendas
9652-6484 I 9988-1520 I 9934-0371
9934-0304 I 9934-0019 I 9651-3412
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IMOBILIARIA

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

Aos sábados plantão de vendas

PROJETOS ARQUITETÔNICOS I INTERIORES
REFORMAS I ADMINISTRAÇÃO' DE OBRAS

Ref 6433 - Ilha da figueira - casa alv
ci 270.00m' - 3 dorm - 2 bwc -

area de festas - piscina - aceita
imovel de menor valor-

_

R$319.000,00

suite - 2 dorm - sacada c! churr - cí
elevador - piscina - area de festas -

R$284.000,OO

Ref 4693 - Vila Rau - 02 aptos 1 c!
01 dorm e demais dependencias -

02 aptos c! 02 dorm - area festas c!
churr - e bwc - garagem coberta 4
vagas - interfone - para investidores

com ótima rentabilidade -

R$255.000,00

Ref 6448 - Corupá - Centro - Casa
AIv cl 459.83m' - suite cl hidra e

closet - 2 darm - 3 bwc - 3 salas -

escrit - Cal - despensa - dep
empregada - lav - depósjto - área
festas - gar pI 4 carros -, móveis
embutidos e sistema de agua

quente -' R$750_000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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COMPRA • VENDE • FINANCIA • LOTEIA • ADMINISTRA • ASSESSORIA EM PROJETOS E CONSTRUÇÕES

imobiliária CONFIRA OUTROS IMÓVEIS EM NOSSO SITE!
t
t
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N

Ü
W
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CINCO ANOS DE BONS NEGÓCIOS!
Rua Prof'. Marina Frutuoso, 856 - Centro - Jaraguá do Sul - sc

(47) 3055-2400

$-i

L��':"" _,-

ReI. 1 0,639 - São Luis - Terreno contendo'
3 casas de alv, - uma de 95m2 c/ 2 dorrnit,

- COl, - bwc - área de serviço e garagem,
qutra c/70M2 cf 3 dormit - COl, - área dé

.

serviço - bwc e sala de estar e a última de
45M2 c/ 1 dorrnit. - COl, - bwc e varanda,

R$120,OOO,OO

Ref. 20.451 - Barra do Rio Molha - Residencial
Viéenzi - Apto 100% novo 2 dormit, - bwc social

- sala de estãr - cozinha - área de serviço
sacada cj churrasqueira -1 vaga de garagem
área de festa - portão eletrônico, ENTRAGA

JULHOj2010, Preços a partir de R$ 89,900,00,

Ref. 15.131 - Amizade - Sobrado 100% novo cf
139,29m2 - suíte cf sac - 2 dorrnit - bwc - sala

estaoiantar - coz -Iav - área de festas cf churrasq -

garagem privativa, Estuda proposta, Aceita veículo

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



RUA 25 DE JULHO (em lrente

RecreatilJa Duas Rodas)
APARJAMENTOS NOVOS

Aptos com suíte cf sacada + 2 quartos,

sala em 2 ambientes, sacada ampla c/

cnurrasqueira, bwc social, cozmna,

lavandelia, 2 vagas de garagem.

Prédio com salão de lestas. Os aptos

terão espera para ar-condicionado.
Split em todos os-ambientes, medIdor

de água individual. Com
elevador.

Condição de pagamento: 50% do valor

de entrada e o saldo em 24 parcelas.

A �r\il de R$161i mil c/1 vaga de

galagem.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



AmizadefGuaramirim Residencial São
Luis, lotes cf 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 cf plyground e 67%
de area de floresta nativa. lotes apartir
de R$ 50.000,00 financiável pela
Caixa Economica Federal.

Rei. 0091 AvaV
Guaraiilirim Vende-se
casa em alv., c/Dl
su�e, 02 quartos, sala,
cozinha, copa, 01
banheiro, lavanderia e

garagem. Casa cl
.

104m' e terreno
420m2.
OPORTUNIDADE
R$145.000,00

J
j

IMÓVEIS

Rua: Norberto Silveira Junior 233 Centro Guaramirim SC

I V DE
Fone/fax: (47) 33731113404
E-mail: vendas@imobiliariaws.com.br
110f"�1!IIt.w_tlr"_,,�'l.wmplílêlllll('"lil"w,.J;lIí�TI[i!ilBl__iKla�l�l� .�••

www.imobiliariaws.com.br

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Facilitamos seu crédito junto a CAIXA

* Casas Prontas
* lotes avenda em

diversos pontos da cidade.
* loteamentos Próprios

Rei 0106 Rio. brancofGuaramirim - casa

mista cf2 quartos, sala, cozinha, lavaníeria,
1 banheiro e garagem. R$ 45,000,00

TERRENOS

• Ref. 0053 Vende-se chácara em

Guaramiriml Bruiderthal, cl
200.000m2 de area, clmata nativa,
2lagoas, nascente de agua, otimo

para lazer, há 2.000 metros da
rodovia do arroz, R$168.000.00.

ReI: 0135 Bairro Escolinha/Guaramirim - Casa
nova em alveraria com, 3 quartos, sala, cozinha,

1 banheiro, lavanderia e garagem. Casa com

86m'. de área construída e terreno com 360m'
todo murado. Casa localizada no Residencial São

Rafael. R$ 130,000,00.

Am izadefGuaram irim
Sobrado em alvenaria com

.3 Quartos, sendo 1 suíte,
banheiro social, sala dê

estar, cozinha, lavabo,
lavanderia garagem com

churrasqueira.
R$ 220.000,00

_

• Ret.OÓ86
Am izade/Guaramirim

Casa em alvenaria cf 03
Quartos, 02 salas,
cozinha, banheiro,

lavanderia e garagem. ,

Casa toda murada cf
112m2 e terreno 504m2.

R$120.000,00

• Terrenos com 360m2, ruas

pavimentadas, local com ampla infra
estrutura, pronto para construir H$
35.000,00

• Ref0114Ávai/Guaramirimvende
se terreno cl 450m2, legalizado pi
Financiame-nto pela' caixa
economica federal. residencial

Kapanema. R$ 50.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Valores válidos até 10/04/2009

Fone/Fax: (47) 3370-0700 Plantão: (47) 8408-0700

Rua Maria Umbelina da Silva, 120 Vila Lenzi - 'Jaraguá do Sul - se

www.imoveisernjaragua.com.br

Ref. 3071 - Casa - Barra do
Ric Cerro - 1 suite, 2

dormitórios,'2 bwc, area de
festas com piscina,

churrasqueira R$ 265.000,00

ReI. 3211 - casa - Nova
Brasilia - 3 dormitórios, 2

bwcs, demais dependencias
"Otimo para comercial"

R$ 225.000,00

dependencias R$135.000,00
ReI. 3161 - Casa de madeira - Tifa Martins - 3 dormitórios, 1 bwc, garagem, demais ReI. 3041 - Apto - Nova Brasília -1 suite, 2 dormitórios, 1 bwc, sacada c/churrasqueira.
dependências R$ 78.000,00 Entrega em setembro 2009 R$135.000,00
ReI. 2721- Vila Lenzi -3 dormitórios, 1 bwc R$ 95.000,00 ReI. 2401 - Centro - Ed.lsabella -1 suite, 2 dormitórios, 1 bwc, l·vaga de garagem R$
ReI. 3221 - Estrada Nova -1 dormitório, 1 bwc, demais dependencias R$ 99.000,00 160.000,00
ReI. 3201 - Tifa Martins - 1 suite, 2 dormitórios, 2 bwcs. demais dependencias. R$ ReI. 1661 - Centro - apto em construção, Residencial Aquarela, com 1 suite, 2
109.000,00 dormitórios, .bwc, cozinha, lavanderia, garagem, sacada c/ chun R$ 170.000,00.
ReI. 2411 - Figueira - 3 dõrmitórios, bwc, garagem R$ll 0.000,00 entrega junho/2009 ,

ReI. 2491 - Tifa Martins -4 dormitórios, 1 bwc, garagem e demais dep. - R$110.000,00 ReI. 2321 - Cenlro - suite, 2 dorm., bwc, 1 vaga de garagem. R$ Hi7.000,00
ReI. 2371- Chico de pauta -3 dorm., 1 bwc, 1 vaga de garagem R$ll 0.000,00 ReI. 234�ombinhas-l suite, 1 corm., sacada c/chur., prédio c/piscina, play ground,
ReI. 1901 - Rau -1 suite, 1 dormitório, bwc, garagem p/ dois carros. R$ll 0.000,00 área de festas, elevador. R$ 250.000,00 - Aceita troca c/imóvel em Jaraguá.
ReI. 2681 - Eslrada Nova - 3 dormitórios, 1 bwc, 79m2 - OFERTAR$ll 0.000,00 ReI. 2001 _ Vila Nova c/ 1 suite, 2 dorm., 1 vaga de garagem R$ 250.000,00
ReI. 3141 - Vila Lenzi ,2dormitórios, 1 bwc, garagem e demais dep. R$ 220.000,00 ReI. 2621 _ 8alneário Cámboriu _ próximo igreja Santa Ines _ 1 súite, 2 dormitórios, 1
ReI. 1 091 - 3 dorm. 2bwc, 2 salas portão eletr., piscina R$125.000,00 bwc,l vaga de garagem R$ 340.000,00ReI. 3121 - Nereu Ramos - com 2 casas R$150.000,00
ReI. 1811 _ Chico de Paula _ Casa mista com 3 dormitórios, 2 saias, área de festas ReI. 2441 - 8alneário Camboriú, COBERTURA, alto padrão, 4 suites, 1 corrn., dep, de

c/chur. episcina + 1 kitinet + areade 60m2 -oficina R$160.000,00 emp., 4 vagas de garagem + espaço p/jet ski e 1 moto, piscina privativa e demais dep.
ReI. 2581 - Vila Lenzi - 2 suítes, 3·dorm., 2 bwc, demais dep., garagem R$160.000,00 .' R$1.500.000,00 (entrada de R$ 500.000,00) e saldo em 72 vezes.

ReI. 3162 - Tila Marlins - 170m2 - 3 qcrmtórlos, 2 bwc, garagem p/3 carros, demais TERRENO

dependencias R$160.000,00 ReI. 2471 - Terreno - Rau - com 413,81m2 R$ 49.000,00
ReI. 831 - Vila Lenzi - 5 quartos, sala, copa, bwc, suite, chur., cozinha R$ 200.000,00 ReI. 3061 - Jaraguá 99 com 325m2 R$ 55.000,00
ReI. 1512 - Barra Velha - Sobrado c/ suite, 2 dorm., lavabo, chur. R$ 200.000,00 ReI. 2461 - Terreno - 8arra do Rio Cerro - 510m2 - R$ 65.000,00
ReI. 2141 - Figueira - Sobrado c/ suíte, 3 dorm., 2 vagas de garagem R$ 21 0.000,00 ReI. 2671 _ Terreno _ Figueira - 380,80m2 - R$ 65.000,00
ReI. 3091 - Água Verde - 3 dormitórios, 2 bwc, garagem p/2 carros - R$ 21 0.000,00 ReI. 3181 _ Terreno _ Tifa'Martins _ com 330 m2 R$ 69.000,00
ReI. 1831 - Chicode Paula, 4 dorm., 2 bwc, 2 vagas de garagem R$245.000,00 Rel. 517 -Comercial R$ 74.000,00 _ Chico de Paula com 458m2
ReI. 1511 - 8arra Velha - sobrado "alto padrão" R$ 260.000,00 Ref: 2691 _ Terreno _ Amizade _ com 429'm2 R$ 76.000,00
Ref. 1911 - Figueira - suite, 3 dormitórios, 2 bwc, garagem 2 carros R$ 270:000,00
ReI. 2601 _ Cenlro _ 206m2 -1 suite, 4 dormitórios, 2 bwc R$ 420.000,00

ReI. 774/775 - Jaragua Esquerdo -prox. arena - R$ 80.000,00

ReI. 1521 _ Baependi - sobrado alto padrão "interno inacabado" prox recr. Marisol R$ ReI. 3131 - Terreno - Vila Lalau - 409m2 R$ ?5.000,00
450.000,00 ReI. 22 - Terreno - Vila Lenzi -corn 435m2, Rua asfaltada, R$110.000,00
ReI. 281 - Penha-casa alto padrãó"frente p/ o mar" R$ 550.000,00 ReI. 2931 - Terreno - Vila Lenzi com442m2-115.000,00
ReI. 26'31 - Jaraguá Esquerdo - 3 suites, 3 dormitórios, lavabo, dependência ReI. 3111 - Terreno - "Otimo ponto comercial" - centro com 300m2 R$118.000,00

empregada, piscina - Casa alto padrão - R$ 750.000,00 ReI. 2731 - Terreno, Água Verde - 900m2 R$160.000,00
APARTAMENTOS. ReI. 3051-Terreno -Amizade -1620m2 R$190.000,00
ReI. 2291 Aplo - Vila Nova - entrega em janeiro de 2010. A partir de R$ 85.900,00 Ref.3021-NereuRamos-'industrial"frenteparaBR280-3400m2 R$240.000,00
Entrada + 639,20CUB atualizado pelo CUB ReI. 1941 -Vila Lenzi 250.000m2 R$ 250.000,00
ReI. 3171 - Apto - Figueira - Ed. Jardim américa - 2 dormitórios, 1 bwc, garagem e ReI. 2431 - Area - 8raçinho - 22.000m2 R$ 280.000,00
demais dependencias R$ 90.000,00" _ síTiO fCHÁCARA
ReI. 3152 - Aplo - Ed. Di Napoli - Próximo Igreja São Judas - 2 dormitórios, 1 bwc, ReI. 861- Molha/Massaranduba-260.000m'R$135.000,00
sacada c/churrascuelra R$ 95.000,00 Ref .1141 _ Garibalde - area de 5777m2 com casa R$ 220.000,00
Ref: 3102 - Apto - próximo Fatej, com 1 suite, 1 dormitório, sacada c/cnurrasqueíra, ReI. 1741 _ Garibaldi 75000m2 R$ 320.000,00

�ef.�����eA�t�_c�a:�i���a���e:r!:��������ília -1 suíte e/sacada, 1 dormitÓriOS, 1 �:���������nduba
- 71agoas casas, area de festa238.000m'. R$ 600.000,00

bívs, 1 vaga de garagem e deniais dependencias R$120.000,00 Pronto para morar.
ReI. 3151 _ Aplo _ Ed. Veneza _ Próximo a WEG _ j suite, 2 dormitórios, bIVC, demais ReI. 2701 - Sala comercial- Rau, salão de cabeleireira completo R$ 65.000,00

. ,

02 apartamentos no Centenário, 02 quartos,
sala, cozinha, banheiro, área de serviço e

garagem. Valor: R$570,OO (sem condomínio).
02 apartamentos no Ed. Lilium, 01 quarto e

cozinha conjugado. Preço especial.
01 excelente sala comercial. Com ambiente

rústico, bem localizada e ampla. Valor:

negociar.

LOCAÇÃO:
04 AfARTAMENTOS NOVOS D,E ALTO
PADRAO NA VilA NOVA COM 01 SUITE + 02
QUARTOS, 02 VAGAS DE GARAGEM COM
COZINHA SEMI-MOBILIADA.

RESIDENCIAL COM SALÃO DE FESTAS,
ELEVADOR, PlAYGROUND, QUADRA DE
VOlÊ!. PREÇO ESPECIAL PARA AS
PRIMEIRAS UNIDADES!

01 casa alvenaria Barra do Rio Cerro, 03

.
quartos, demais dependências. R$ 750,00
01 apartamento Leopoldo Mahnke -

quartos, demais dependências, R$ 700,00
01 apartamento Ed. Isabella. 01 suíte + 02

quartos, demais dependências. R$ 850,00
01. casa residencial ou comercial no Centró.
Rua Ferdinando Pradl, 03 quartos, demais

dependências.
.

01 casa comercial naVilaNova, com piscina e

espaço para estacionamento, Valor:

negociar. '

01 casa comercial ampla no Centro, com

piscina, area grande para estacionamento,
porteiro eletrõníco. Valor: R$ 5000,00:
(Negociável)
01 casa com 05· quartos, piscina e demais

dependências. localizadano Centro. Valor R$
2700,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



IMÓVEIS

Precisamos urgente de casas e apartamento para locação, temos clientes já com cadastros aprovados.
LOCAÇÕES
APARTAMENTO COM 01 QUARTO, SALNCOZlNHA,
BANHEIRO, LAVANDERL6., GARAGEM, SACADA,
EDIFICIO BRUNA Ml\RL6.NA. PRÓXIMO: UNERJ.
VAlDR: R$ 450,00 + COND.

APARTAMENTOS COM 02 E 03 QUARTOS, SALA,
COZINHA, BANHEIRO, LAVANDERL6., SACADA
COM CHURRASQUEIRA E GARAGEM. BAIRRO:
ILHA DA �GUERL6..

.
CASA MISlA 3 QUARTOS, SALA, COZINHA
GRANDE, LAVANDERL6., GARAGEM, BANHEIRO,
JARDIM (CERCADA) BAIRRO: VILA RAU
VALOR: R$ 660,00

REF.142-Barra do Rio

Cerro-Apartamentos
novos com 2 dcrrnâõrios,
banheiro social,sala .

e/sacada e churrasqueira,
cozinha, lavanderia
o/sacada, garagem.
R$ 110.000,00. Entrada
de 30%.+ parcelas direto
imobiliária.

APARTAMENTO 01 SUITE, 1QUARTO, SALA,
COZINHA, BANHEIRO, LAVANDERIA E
GARAGEM, SACADA COM CHUR. EDF:
CALL6.NDRA. BAIRRO: VILA NOVA. VALOR: R$
580,00 +COND. CASA DEALVJõNARIA 5 QUARTOS (SENDO QUE 1

E SUITE E 3 QUARTOS COM SACADA NA PARTE
DE CIMA) 2 BANHEIROS, SALA, COPA,
GARAGEM PARA DO CARROS, LAVANDERL6. E
AREA DE FESTA.BAIRRO: JARAGUA ESQUERDO.

. VALOR: R$1.200,00

REF.143 - Czernievicz - Apartamento
novo com 2 quartos e demais
dependências. R$ 130.000,00 APARTAMENTO 2 QUARTOS, SALA, COZo

BANHEIRO, LAVANDERIA, SACADA, GARAGEM.
RUA: BERTHAWEEGE, N° 525. BAIRRO: BARRA
DO RIO CERRO. PROX: APÓS A MALWEE
VALOR: R$560,00 + COND.

APARTAMENTO 02 QUARTOS, SALA Cf SACADA,
COZINHA, LAVANDERIA, GARAGEM. BAIRRO:
JOÃO PESSOAVAlDR: RS 450,00

APARTAMENTO 02 QUA�TOS, SALA/COZINHA,
BANHEIRO, LAVANDERIA, GARAGEM, CHUR.,
AREA DE FESlA COM PISCINA ( +·70 m'· COM
ELEVADOR) ·CENTRO. RESIDENCIAL AGATA.
VAbOR: R$ 750,00 + CaNO.

APARTAMENTOS 03 QUARTOS, SALA, COPA,
BANHEIRO, LAV. ,SACADA, ESTACIONAMENTO.
BAIRRO: VILA LALAU. VAlDR: R$ 750,00.

APARTAMENTO 02 QUARTOS, COZINHA,
BANHEIRO, LAVANDERL6., COM ESTAGION)!'·
MENTa. BAIRRO: BAEPENDI. VAlDR:'R$ 520,00

SALACOMERCL6.L 180 M'. BAIRRO: VILA NOVA.
VALOR: R$1.670,OO (NEGOCIAVEL)

SALA COMERCIAL 45 M' COM BANHEIRO.
BAIRRO: VILA NovA. VAlDR: R$ 660,00

SALA COMERCIAL 220 M' PROX:
TRANSMAGNA. GUARAMIRIM. VALOR: 3000,00.

SALA COMERC L6.L 80 M'. BAIRRO; BARRA DO
RIO CERRO. VALOR: 750,00

SALA COMERCIAL : 1283 m' DE GALPÃO.
BAIRRO: ILHA DA FIGUEIRA. VALOR: R$
18.000,00

SALACOMERCIALCOM: 89 M
PROX: FRENTE AO BESC
VALOR: 3.500,00

GALPÃO COM APROXIMADAMENTE 1.1'50 M'DE
CONSTRUÇÃO, COM -PÁTIO DE 5.000 M'.
GUARAMIRIM. PRÓXIMO: LADO MARLAN
MALHAS. VALOR: R$S.OOO,OO

APARTAMENTO 02 SUITES, 01 QUARTO,
COZINHA MOB"ILIADA, SACADA COM
CHURRASQUEIRA, 3 VAGAS DE GARAGEM.
CENTRO.

.

VALOR: R$1.350,OO + COND.

APARTAMENTO 85m, 02 QUARTOS', SALA,
COZINHA, BANHEIRO, LAVANDERIA, SACADA, TERRENO PARA PROPAGANDA AO LADO BESC.
GARAGEM. BAIRRO: RIO MOLHA. R$ 600,00 VALOR: 1.000,00

REF.26-Centro· R$ 115.000,00 .

3 quartos e demais dependências
REF.182-Vila Nova-Casa Alvenaria com
Piscina. R$ 360.000,00 negociável

REF.93- Rau - apto novo com 2
quartos-95.000,00 REF.54-Vila Nova-R$ 149.000,00

. � rt S u lugarperfeito!-

MQdemida(Je� Est�lo e çoo.'O o-�s�-zjnh$. área de serviços.
Apartamento� Sala de estar e Jantar conJuga ,

banho sooia', sacada gnU, v1a de�!::àcadas. oloset reverslvêl, suite
Os apartamentos duplel!- alo. a poss home theate.r e -2 vagas de

'

.

master (com espaço {)}i,r�àhl��?a)'a-S;l�ga de garagem ê grátis!
N compra de um dup ex v�\

tro
.

e:ce ente fooaUzaçãol Vila Nova - pertinho do cen .
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IMÓVEIS

A 150M DO CALÇADÃO
APARTAMENTO 2 QUARTOS

(aluguel R$590,OO) e LOJA

35m2 NO MESMO PRÉDIO
(aluguel R$490,OO).

. , .

unovers e a;J275-01
Rua Barão do Rio Branco, 557 - Centro

CEP 89251-400 -.laraguã do Sul/SC

a

'" ii�\_

;1- ,_'
-

-..

Cód. 165 - Apto Nova Brasilia, com 3

qtos, 2 bw::, cozinha mobiliada, sala
de estar e jantar, lavánderia, sacada
ampla, 1 vaga de garagem, 2' andar.

(próximo Breithaupt
Reinoldo Rau).

SALA 75m2 cf banheiro.

Cód. 184 - Residencial Belia Vista.
Possui 04 qtos.üt suite, 03
banheiros, cozinha mobiliada,

banheira hidromassagem, piscina,
sala de estar e jantar, área de serviço,
área de testas com churrasqueira, 02

vagas de garagem,

Apartamento 2 quartos no

Centro. Aluguel promocional
R$550,00. Condominio

;'=:::;;;_;p;jjjiiiiii_:::::;::::::;:::;t---:::=====�;:===::ii:Eiiiiiiiiiiiii_r--.;:;;;::----;.._;;;t_i:"":i_-----I----=::;;:;;;::--1 R$85,00 (incluido gás e água).

Chácara - Bairro Figueirinha
- Aluguel promocional

R$450,OO.
TERRENO NA RUA ACRE - 630m' .

R$200.000,00.
Cód. 225 - Excelente casa, em tinal

de rua, com vista maravilhosa.

Terreno com 2.615,02m2, sendo 280
m2 de área construida. Possui 1

saia, 2 quartos, 3 BWC, 2 vagas de

garagem, edicula, área de testas,
piscina, R$350.000,00

Loja/galpão - excelente

oportunidade - Br 280. Com

refeitório, 2 banheiros,
estacionamento.

Cód.250 - Lote comercial de esquina,
com área total de 920,06 m',

Iocal�adó na Rua Manoel Fra",�co da

Costa, próximo ao f'€rro velho Spézia.

Praia da Armação/Se

.-=
Apartamentos ti partir de

146.055,00

CAI A ®p Imóveisplaneta
www.imovelsplaneta.com.br

(47) 3725 01.00

Lançamento Janeiro 2009
-Apartamentos de 4, 3 e 2 dormitórios mais coberturas planas.
·Área do terreno: 35.000 m2

·Mais de 30 opções de lazer; quadra poliesportiva, piscinas,
cancha de bocha, pista para caminhadas, fitness, etc.

Financiamento Vendas
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FIM:!lE·SEMANA. 4/5 DEABRIL DE 2009 IMÓVEIS---------�--

INTERMEDIÁRIA DE IMÓVEIS LTDA.

Ótima localização: Rua
José Theodoro Ribeiro

Sobrados geminados, alto
padrão, contendo 03
dormitórios (sendo 01.
suíte cf sacada), sala de
estar, escritório, copa,
cozinha, banheiro social,
lavabo, área de serviço,
varanda cf churrasqueira e

vaça'de garagem .. Área
total140 m2 ..

Condomínio oferece

guarita, salão de festas,
piscina e playground.

3371-2117
Acesse outras opções em nosso slte

www.interimoveis.net

* Apartamento, 01 dormit., sala, COZ., área serviço,
bwc, sacada cf churrasq. e garagem. Rua Preso

. Epitácio Pessoa 1465 (Centro) Resid. das Tulipas.
Aluguel R$ 475,00 .

* Apartamento, 02 dormit., sala, COZ., área de serviço,
bwc, sacada e garagem. Rua Domingos Rosa (Ilha da

Figueira). Resid. Bela Vista. Aluguel: R$ 550,00
* Apartamento, 02 dormit., sala, COZ., área serviço"
bwc e garagem. Rua CeI. Procópio Gomes (Centro)
Resid. Maguillú. Aluguel: R$ 580,00
* Apartamento, 02 dormit., sala, COZ., área serviço,
bwc, sacada e garagem. Rua Leopoldo Malheiro

(Centro) Ed. Gardênia. Aluguel: R$ 600,00
.

* Apartamento, 03 dormit (sendo 01 suíte), sala, COZ.,
área serviço, bwc social e garagem. Rua Fritz Bartel -

Cond. Bartel (Baependi). Aluguel: R$ 600,00
* Apartamento, 03 dormit. (sendo 01 suíte), sala, COZ.,
área serviço, bwc social, sacada cf churrasq. e 02

vagas de garagem. RUa Barão do Rio Branco (Centro)
Resid. Phoenix. Aluguel: R$ 900,00

'

* Sala comercial térrea, com área aprox. 80 m2. Rua
CeI. Procópio Gomes de Oliveira (Centro), Aluguel: R$
600,00 .

3379.1122 I 9117m1122 Iveme I:apraro,
Rua Guilherme Dancker, 161 - Sala 05 - Centro
Esquina com a Rua Marina Frutuoso
CEP 892,51-460 - Jaraguá do Sul - se

Ofer!as válidas até a data de 31/03/09.

Ref 2035- Apto no Centro, Res.
Vancouver Torre I, com 1 suíte
mobiliada, 2 quartos, bwc social
mobiliado, sala de estar, sala de
jantar com sacada e churrasqueira,
cozinha mobiliada, área de serviço
mobiliado, 2 vagas de garagem,
aquecedor solar. Preço R$
290.000,00

Rei 2034- Apto no Centro, Res.
Pérola Negra, com 1 suíte
master com sacada, 2 quartos,
sala de tv, sala 'de jantar com
sacada, escritório, cozinha,
lavabo, área de serviço com

sacada e dependencia de

empregada, 2 vagas de

garagens, Preço R$ 395.000,00

Ref 20.31- Apto no Bairro
Czerniewicz, Res. Fujiyama,
com 1 suíte com sacada, 2
quartos, bwc social, sala de
estar com sacada, sala de
jantar com sacada e

'churrasqueira, cozinha; área de

serviço, 1 vaga de garagem.
.

Preço R$ 180.000,00

www.ivanaimoveis.com.br .

ivana@ivanaimoveis.com.br

Corretora de

Imóvei!i

,Ref 2030- Apto no,Bairro,Chico de Paula, Res,. Di Napoli, com 2 quartos,
bwc, sala de estar/ jantar, cozlnna, sacada com churrasqueira, área de

serviço, 1 vaga de estacionamento. Preço R$ 95.000,00

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

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

churrasqueira, 1 vaga de garagem.
Preço R$ 135.000,00

.J
. ,/(',1 ReI. 3014- Terreno

no Bairro Amizade,
Lote. Champagnat _

com 376,42m2.
Preço R$
159.000,00
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o CORREIO DO POVO

cL[[!lffi\c

3-372-1122
CRECI 2354-3 J

CORRETORA - ANNE BERTOLDI- 9927-6088
CORRETOR· EDSON PEREIRA - 9927-6069
CORRETOR· IRIO LUIZ VOLPI - 9979-6750
CORRETOR - OSMARI A. BERTOLDI- 9981-1122www.vivendaimoveis.com
E-mail: falecom@vivendaimoveis.com

LOCAÇÃO

REF 2700 - Vila Vova - sobrado alv. 314m2.
Terreno 556m2. R$ 480.000,00

APARTAMENTOS:

REF 189 - Ilha da Figueira - R Santa Julla

181, apto 02 dorm., sala, COZ., lavand.,
garagem. R$ 600,00
REF 305 - Vila Lalau - R Henrich Augusto
-02 apto, 02 dorm., sala/coz.bwc, lavand.,
garagem. RS 575,00

REF 306 - Centro - Barão do Rio Branco -

Edf. Fênix, apto. 01 dorm. com bwc, todo
mobiliado e c eletrodom. R$1.500,00.
REF 321 - Centro - Rua Adolfo'Sacani - Ed.

Amaranthus - apto com 01 suíte, 02 dorm,
garagem 02 carros. Fica toda a mobilia e

alguns eletrodomésticos. R$ 2.300,00
REF 338 - Vila Nova - Rua 25 de Julho n'

1791, - Ed, Granada - apto 1 suite, 2 dorm,
sala, coz., lavand., sacada com churrasq.,
2 vagas na gar. (ficam moveís na cozinha,
lavav., bwc)R$1.100,00.

1========================h..,;,.;....FAftilr.;n;-nF-,.---....:..----...:...--.J-----------...,..�-----------cI Emmendoerfer, apto 802 - 01 suite, 01

dorrn, dependência de empregada, sala, COZ,
bwc, lavand, gar. 2 carros. R$1.000,00TEMOS CASAS DE ALTO PADRÃO:

No Champagnat;
No Centro;

Em condomínio.

REF 307 _ Guaramirim - Centro - Rua 28 de

agosto n' 297 .: casa alv. 02 dorm., sala,
coz., 01 bwc, lavand., garagem. RS 600,00

REF 326 - Garibaldi - Estrada Garibaldi -

casa alv. 1i3 dorm, sala, coz, bwc, lavand,
varanda. garagem. R$ 500,00

ÁEF 327 - Tifa Martins - RuaJaime Gadotli
'1-----------4-------------11 305 - (próximo a comunidade Madre

Paulina) y, casa alv. 02 dorm, saía, coz, bwc,
lavand, garagem, R$400,000
REF 329 - Rio Molha - Rua Adolfo Antonio

Emmendoerter, 3701' - casa madeira com
100m', 03 dorm, sala, coz, lavand, bwc em

alv. Egaragem. R$450,OO
REF 336 - Chico de Paula - Rua Joaquim E.

de �aula - Rua 112, laterall11 ..: sobrado

alv., com 01 suite, 02 dormitorios, sala,
cozinha, lavanderia, 01 vaga garagem,

160m', murado. RS 850,00
----=-----1 REF 335 - Chico de Paula - Rua Joaquim F.

de Paula -Rua 112, lateral 111 � casa

alvenaria, 01 suite, 02 corm., sala de estar!

jantar, cozinha, lavanderia, ·área de festa,
120m'. Todamurada, portão elel!: R$ 750,00

REF 342 - Barra - Rua Benjamino Pradi -

casa alv. 03 quartos, sala, cozinha, b'wc,
lavanderia, gâragem. RS 850,00

REF 343 - Barra - Rua Benjamino Pradi -

casa alv. 02 quartos, sala, cozinha, bwc,
. lavanderia, garagem. RS 780,00

+- .:- .......__...... -1- -1 REF345 -Oentro- Rua Wiliy Manhke- Ed.

Athenas - duplex com 530m' - 1 sute, 2

dorm, área de testa, gar. 2 carros, semi

mobiliado, piscina própria. RS 1,700,00 +

Cnnd. de R$.850,00

REF 348 - Vila Nova - Rua Exp. Emmerich

Buysan, 110 (próx. Detran) casa em alv. 01

suíte, 02 dorm, 02 salas, coz, bwc, lavand,

garagem 01 carro. RS 800,00

1------:------Tiii:::����:=--ti1�Bi�iQ[r�--lf-:-:----.:-----ti�r;iii;;;;�i1iiiit'---::l-=--:::::;::;;::::-� REF 266 - Vila Nova - 25 de Julho - sala

comercial 95m'. R$ 850,00 .

REF 289 - Czerniewicz - Rio de Janeiro 88-

sala comercial 120ni' , 02 bwc , com

sobreloja 0'2 entradas c/-portão eletrõnico,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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OPORTUNIDADE

REF068 - Amizade -

Geminados cf suíte +
2 quartos, sala 2
ambientes, área de
festa cf churrasqueira,
garagem. R$
155.000,00. PRONTO
PARA MORAR, ÓTIMO
ACABAMENTO.
CONSUlTE-NOS.

REF094 - Estrada Nova - Apto c/ 53,OOm2 c/2 quartos,
bwc, sala, copa/cozinha, área de serviço, garagem.

OPORTUNIDADE !!!! R$ 10.000,00 entrada + parcelas
iniciais.de R$ 300,00. Realize o sonho do 10 imóvel.

RFE086 - Estrada
Nova - Casa alv.
cf 3 quartos, 2
bwcs, sala,
cozinha; área de

serviço, área de
festa, garagem
pf 2 cimos.
R$ 220.000,00

REF092 • Czerniewicz - Casa alv. cl suite
+ 2 quartos, bwc, sala 3 amb.,

ccpa/coznha, escritório, despensa,
garagem p/2 carros. RS 280.000,00

REF089 - Estrada Nova - Casa
mista cf 3 quartos, bwc, sala,

cozinha, área de serviço, garagem.
RS 80.000,60

REF097 - Rio da Luz - Casa alv.cl suite +

2 quartos, bwc, sala 2 amb., copa, cozinha,
área de serviço, garagem. RS 200.000,00

Martins - Casa
de alve nana cf 3
quartos, demais
dep. + sobrado
em construção e
277m2.

REF.1100 - Centro - Schroeder - Casa
alv. cl 130m' c/3 quartos, 2salas, 2
bwc's, cozinha, área de serviço, área
de festa cf garagem pi 2 carros.

il$ 180,000,00

Fone/Fax (47') 3373-2135

. , .

ImOVelS
�1.1fJ5.1

- ptos cl
50,00m2, c/2 quartos, sala I cozinha,
bwc, área de serviço, sacada, garagem.
RS 75.000,00 (próx. escola carrossel)
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FIM-DE-SEMANA. 4/5 DE ABRIL DE 2009

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

I.v.Ó"EIS (47) 3275-1133 I PLANTÃO 9658-5584

www.bartelimoveis.com.br Rua Exp. João Zapella, 88 - Centro - Ja�aguá do Sul

Ref. 246.2 - Casa na Barra do Rio Cerro com 01 suite com

closet, sala intima e sacada + 02 quartos,
_

sala em 02

ambientes, cozinha mobiliada, lavabo, dispensa, lavanderia,
_

salao de festas, piscina e garagem. R$450.000,00.

Ref. 248.1 - Casa no Czerniewicz com 01 suite com sacada
__

+ 02 quartos, sala, cozinha mobiliada, bwc, escritorio,
lavanderia, area de festas e garagem. R$360.000,OO.

Ref. 249.1 - Casa na Vila Nova com 01 suite com closet +
,

02 suites, 03 salas, lavabo, cozinha, lavanderia" dispensa,
escritorio, 02 areas de festa, canil, piscina, garagem e

estrutura para elevador. R$960.000,OO

Ref. 247,1 - Casa no Amizade com 01 suite mobiliada +
02 quartos, sala, cozinha mobiliada, bwc, lavanderia e.

-

garagem. R$180.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



COD.312 - Centro - Apartamento com 3
suítes, 2 salas, cozinha, lavanderia, banheiro'
social, lavabo, dispensa, área de serviço, 3
vagas. de garagem, Valor R$ 700.000,00.

con 1001 - Ana
Paula - Loteamento
Firenze; 4 andares,
3 quartos, sala, 2

.

banheiros, coznha.
lavanderia,
garagem
(residência nova).
R$ 125.000,00.

IMÓVEIS������------

3 76-323-1 I 133·

T

Rua Angelo Schiochet, 280 sala 4

Jaraguá do Sul - se
falecom@trindadeimoveis.com

MOVE s .trindadeimovei

COO 315 - Baependi - Terreno comercial e
residencial próprio para construção de prédios,
450,OOm2 no valor de R$220.000,OO. A casa em

. madeira possui 2 quartos.

COD 194 - Vila Nova --Apartamento novo de
luxo medindo 330,OOm"2, 1 suíte máster

(closet mobiliado e banheira de

hidromassagem), 2 quartos (ummobiliado),
cozinha mobiliada, lavanderia mobiliada,

'banheiro social, sala em 2 ambientes, área de
festas privativa, área de piscina privativa, 2
vagas de garagem. Valor R$ 420.000,00. <'
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FIM-OE-SEMANA, 4/5 DE ABRIL DE 20.69 .......

wwwírschellercorretordeimoveis'ucomllbr

Rua Pref.eito José
Bauer, 131; Vila Rau
APARTAMENTOS
PRONTOS PARA
MORAR!

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

churrasqueira e Uma
vaga dê garagem.
R$ 127.000,00

AMIZADE - RESIDENCIAL jULlANA �

Apto. nO 403 - Suíte mais dois
dormitórios, sala de estar ejanta,
bwc soiaí, cozinha, lavanderia,

sacada com churasquería e uma

� vága d.egaragem. R$ 145.000,00'

Apto com. suíte rnaís um aormitório,
bwe social, sala de estare jantar,
cozinha lavanderia, sacada com
churrasq ueíra e uma vagá de
:garagem, R$135.000,00

AMIZADE - LOTEAMENTO
iTACOLOMl1I - Casa plontá para

-

morar com suíte mais dois
dormitórios, bwe SOCial, sala estar
e jantar, coznha, lavanderia, área
.ds festas com lavabo,garagem
pata dois carros. R$;285.000,00.

NEREU RAMOS - LOTEAMENTO
DEMATHE - Casa pronta para
morar eorn suíte mais dOis

dormitórios; bwc social, saJa estar
é janta,r, cozinha, laVanderia,
churrasqueira" uma vaga de
gar;!gem.H$ 165.000,00.

AMIZADE - LOTEAMENTO CHAMPS
ELYSÉE - Casa nova com suíte mais
dois dorm. e/sacada, bwc social,
sala, varanda, cozmha, lavanderia,
área de festas, garagem para dois
carros e despensa, as 395�000,00.

TRÊS RIOS DO SUL: LOTEAMENTO
BEIRA RIO - Casa pnmta pi morar,
tom suíte mais dois dormitório$,

bWc sO.çial,. sala; 6ozinha" lavanderia;
churrasq'ueir3, garagem.

R$ H5.000,00,
� � � ..�������������-�������������

TRÊS RIOS DO SUL - LOTEAMENTO
BEIRA RIO - Casa em con$trução
com suíte mais dois dormitórios,

b.wc sociai', sala, cozinha, lavanderia,
churrasqueira, garagem.

R$ 179;000,00.

AMIZADE· LOTEAMENTà
I.TACOLOMIII.- Lotes a partir de

R$-79.380,00

RICARDO rlALtRIO!
II!
Co)

8'80'8-537·8
8'837-8299

ri.cárdbcimo\leis@hbtmail.co�

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

com 3. quartas, na Ilha
da Figuéira:. R$
'190.'000,00

God0.89 -Apartamento
semí mobilia,do com 1
suite rrrals 2 quartos, .

Amizade. R$130,QOO,QO

Cód:163 - Terrej10 cOIJl'?50uF
lia bairro São Luis. 1'1$

95.000,00

:Cód.138 - Casa de
niadeihl. c/4 qtos no

Santo Antônio.
R$ 69.000,00

Cad. 0$6 - Terreno cl
Cód.164 -Ihiqvel God.146 - Casa.mista cf

17.680m2 nõ centro de3 quartos + galpãó de
dividido .em 5 partes pi .Guaraniirim. Pró". ao
I·

_..

baí li
A 170m2, e terreno com

ocaçaa no aírro res
774ni2; no bairro Vilª trevo principal.

RRi$os9:0d'ooNo' 'oorotso" Nova. R$ 250,00b,00 . Consulte-nos.
1---"';;"'--''__.;.'-'-'-�-"""_------_'_--------I

.

coe. H.6. Ierreno c!
T----------f 337,üOm2em Três Rios

dorSu!, R$ 40:000:00.
.

Cod121 -Ierreno cf
5.0D.0,OOm2 na BR2BO

sentido C'orupá;
R$soà.oOo;oO

Cód.168 - Terreno
com 3.60,00m2 em

Guararrtitim.
R$, 44.000,00

Dód.160 • Cháoára com

46.760,00m2 contendo casa.
de madeirá no bairro' Nereu
Ramos. 1'1$ 235.Um,QQ.

CodW7 - Casa de alv: com
:3 quartos ,. na I)ha da

Figueira. Entr. de .55 ..000;00
+' saldo com proprietário.

C.Ód.178" Casa de alv.
� cl 3 quartos" toda

reformada no bairro Tifa
Martins. Pode, ser

mane, R$105.00Q,OO

Coãi35 - easa de ai\{;
cl 4 euartes, bairro São
Luis. Pode ser financ.
Valor R$170.000,OO

Locação: Casa
de alvenaria COITl
2 quartos no

bairro Vila Lalau.
R$ 650;00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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LINDA 'CA��ND� I SUiTE + 1 DORMITORIOS, BWC

NO JARAGUÁ ESQUERDO, RUA JOÃO JANUA::� :�:�::rE�� LAVANDERIA. LAVABO, ÁREA DE FESTAS,

SOCIAL, COZINHA M�BILlADA, SALA EM DRA:GEM P/1 CARROS. VALOR R$ 180.000,00
ESCRITORIO MOBILIADO, GA

_

WWW.LEIER.COM.BR

EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS

2107-0500

PONTO
COMERCIAL,

LOCALlZAOO NA
RUA WALTER,

, .&;ARQUARDT,
-

(ÃO LADO DO.
PAVILHÃO DE

EVENTOS).
CONSULTE-NOS!

UNDA CHÁCARA
CÓD. 292.' • SITUADA NO BAIRRO AMIZADE, NA RUA

JOÃO somá CORRiA. A MESMA POSSUI 47.000M2
ESCRITURADA E TODA LEGALIZADA COM'UMA ÁREA
VERDE DE PRESERVAÇÃO DE l.000W. CO'NTÉM
UM GALPÃO DE UNS 60M2, 1.LAGOAS REPLETAS
DE PEIXES, UM CÓRREGO E VÁRIAS ÁRVORES

FRUTÍFERAS. ÁREA PLANA, RUA CALÇADA ATE A
ENTRADA DA cHÁCARA. VALOR RS 380.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



o CORItEIO DO POVO

., Compra • Vende" Administra •

Tel: 3055 0070
PLANTÃO DE VENDAS

Deíeon 9923-6174 I IIson 9142-4641 I Keli 9923 7090

ÁREAS CENTRAIS.
Lateral da Av Mal Deodoro ..

Ótima oportunidade para
construção de edifício.

6100 - Terreno ..

GuaramiriÓl •

29.613,00 m2 -

Área Industrial.
. later.al_da SR 280.

Sob Consulta.BELLE IE

2053 - Apartamento - Barn
do Rio Cerro - 77,00 m2 - R$
110.000,00 - 02 qtos, sala,

.

cozinna, bwc, garagem,
sacada cf churrasqueíra,

205 � - Apalitamento - Vila Nova
- 90,00m2 - R$150.000�OO -

03 qtos. saia•.cozinha. bwc,
sacada, área de serviço, 02

vagas de garagem.

6070 - Terreno - Vila Lenzi -

312.00m2 - R$ 70.000.00

6089 - Terrena - Vila Rau -

300.00m2 - R$ 69.000.00 •

Terreno cf casa de madeira.
Murado nas laterais.

6085 - Ierreno - Amizade -

333,50 m2 - R$ 73.000,00 -

Terreno Plano.

6028 - Terreno - Água Verde -

756.00 m2 - R$ 9Q.000.00.

6057 - Terreno � Ilha da Figueira
, 618,87 m2 - R$ 105.000,00.

6082 - Terreno - Chico de Paula
- 1.195,00 m2 - R$ 105.000.00.

6083 - Terreno - Vila Nova -

684.00 m2 - R$ 130.000,00

6066 - Terreno - Chico de Paula
- 1,141.34 m2 - R$145,000.00
6084 - Terreno - Schroeder III -

6.417.08 m2 - R$195,000,00.

6079 - Terreno: Vila Nova -

441.00 m2 - R$ 200:0QO,00.
6095 - Terreno - 10,000.00 m2 -

R$ 500,000.00 - Terreno Plano.

6060 - Centro - 2,35�.R3 m2_
R$ 715,000.00 - letrello na

área c()ntral.

6092 - Terreno - Tres Rios do Sul
- 324.00 m2 - R$ 58,400.00 -.

Terreno plano, limpo. murado nas
laterais. Loteamento Beira Rio .

6075.- Terreno - 4.114,14 m2-
Terreno Comercial - Sob

Consulta

1 /JUMtu-�b do.sd: b.wzadO/
.2 dum;-iWile& fóA;ãú' reoeMioq

1135 - Casa - Nereu Ramos-
9D.OOm2- R$118.0lID,OO
suíte, 02 qtos. bw.c, sala.
uozinha. área de serviço,

garagem.

1117 - Germinado - Amizade -

139.67 rol! - R$ 172.600,00 -

.suíte·cf sacada, 02 qtas, área de
festas cf O!iun:asqueira, área de
serviço, cGZinlia, sala de estar !

jantar, varanda, escritório.

1129 - So!nado - 241,00 f!12-
R$ 390.000,00 ::03 qtos, :01
suíte, todos COIj'I sacada, 02
salas, copa, cozinha, G2 bwc,
03 vagas de garagem, piscina.

. amplo palio.

11:23 - Casa -Ilha da figueira -

152,00 m2 - R$ 170.000,.09-
suíte. 02 qtos, sala, c.otjnlla. �

.área de serviço, despensa, bwc,
garagem, chur., portão
eletmnico. interfone.
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IMÓVEIS

s
FINANCIAMENTOS

,
CAIXA. ECONÔMICA FEDERAL
Facilitamos seu crédito junto a

CAIXA. Regularizamos seu

imóvel para financiamento.

Casa AIv.

ÁgUas Claras
c/1 suite + 2.

quartos, área
de festas,
murada, rua de

Ia/atas, etc ...

R$ 180.000,00
(neg.)

Nem' ilho
Creei 9414

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

iIlllElo�.;t!'!lV"'ffF';: 'way��l
S'�h '""d"''''''''' "3ii'J,m7,, '2!iWf . *"'RS·5:R!9·i*lf"�,,_, W.�."',
c roe er: centro I' arte, m escuna . mil

João Pessoa: 420m2,R$39,500+parcelas.
Schroeder: Ranohc Bom, 16oom2 ave,;da principal R$65mil.
lmperdlve] terreno Schroeder-Centro 17X24,5
Terreno João Pessoa- 2.000 m2 R$ 60.000.00
Bracinhc 450m2 RS 33.000,00

.

Novo loteamento em Schroeder terrenos a partir de R$ 27.000,00 irnperdvel

Tina

FJorentõina Fiiad1er
COFlFlETORA DE !fI�1ÓVEIS

Creci nO 9839

REALIZE SEU SONHO DA CASA PRÓPRIA

I'III=VI=P'
,=�=� = .. -=�==:;===

VENDE, ALUGA, ADMINISTRA IMOVEIS .

PARA LOCAÇÃO E LOTEAMENTO PROPRIO.

, .

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

007 - Santo Antonio, com área de 62.352,00m'.·
008 - Nereu Ramos, Sr 280, terreno c! 33.947,25m'.
009 - Santo Antonio, terreno cl área de 2.230,00m'
036 - Nereu Ramos, terreno com 409,68m'.
037 - Nereu Ramos terreno-com 357,00m'
073 - Amizade, terreno com 360,00m'
074 - Amizade, terreno com 425,51 m'
075 - Amizade, terreno com 373,97m'
083 - Schroeder, terreno com .área de 500,00m'.

r-:------------,�=========�-------.....--.,.-----,.-----,
'.
084 - SChroeder,. terreno com uma área aproximada de 500,00.
109 - Nereu Ramos, área de 11.470,00m' (ótimo pi indústria)
115 - Nereu Ramos, com área de 1.100,OOm'.
127 - Ribeirão Grande do Norte, terreno c/375,00m'.
235 -Schroeder, terreno com 2.357,60m'.
236 - Schroeder, terreno com 1.171,OOm'

TEl,. 3370-6624 I 9.102 ...5299 www..deo.arimoveis...om..br

019 - Czerniew.ic�, alv. semi
mobiliada cl 279,00m' e terreno
cf 525,OOm2. (aceita imóvel em

Blumenau).R$ 280.000,00

106 - Nereu Ramos, casa de
alvenaria com 11 3,00m' e

.

terreno com 847,94m'. (aceita
apartamento).R$ 160,000,00.

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

d�lDl.l\;.�:;om iiiil.li�i�i�.I�.!�rtlbi0••1l1!1Ijl[fi1j'!;[l!Jlt�A'[.wx:I.�ii.�iiii.
016-Três Rios do'Norte, casa de madeira c0I1163,00m', terreno com 390;00m'. R$ 50.000,00
024-Vila Rau, sobrado c/21 9,00m'e terreno cl 390,00r'n'. Mais uma edícula de 70,00m'. Negociável. R$ 165.000,00
028 -OUilO VERDE -casa de alvenaria c/200,00m'e terreno c/329,00m'. R$ 200.000,00
031 - Ilha· da Figueira, casa de.alv. c/132,00m' e uma de mad. de 60,00m' cl terreno de 525,00m' R$ 150.000,00
(aceita apto de menor vaiarem Jaraguá, Florianópolis, praias ... )
032 -São Luis, casa de alvenaria com 140,OOm' e terreno com 421 ,61 m'. R$160.000,OO
063 - Nereu Ramos, casamista com 144,00m' e terreno co m 760,00m'. Aceita imóvel emCorup;í R$100.000,OO
080 - Vila Lenzi, Sobrado c/258,00m' e terreno c/ área 418,12m'. aceita apto de (-)vplor, casa ou terreno. RS 280.000,00
091-Tifa dos Monos, casa de alvenaria com 156,1 Om' e terreno com 380,70m'. R$105.000,00
092 - Tifa Martins, casa mista com 40,OOm' e terreno com 322,00m'. R$ 70.000,00
120 -Jaraguá 84.-com áreaaprcdmada de 7.500;00m', com casa mista, lagoa. R$ 90.000,00
'164-Rio Molha -casa �alvenariac/1 OO,OOm' eterrenoc/735,00m'. R$ 80.000,00
171 - Vila Lenzi -casa de alvenaria com 1OO,OOm'e terreno 60m 370,50m' R$115.000,OO
188 - SantoAntonio, sobrado com área de 170,00m' e terreno com 2.500,00m'. R$150.000,OO
240 -João Pessoa, casa de alv. cl área de 119,33m'e terreno c/513,44m2 aceita financ. bancário. R$130.000,OO
241-Jaragua 99, casa de alv. c/áreade 140,00m' e terreno c! 318,00m' aceitaflnanc. bancário. R$125.000,00

026":' Santo Antonio, com área de 475.650,00m2. R$ 380.000,00
030 - Santo Antonio, c/ casa de alv., rancho, lagoa, cl área de 175.000,00m2• aceita imóvel de menor valor R$ 380.000,00
044 - Nereu Ramos, cl área de 60.000,OOm', ci casa, área de festas, rancho, laçoas, R$ 400.000,00
123 - Santo Airtonio - com área de 80.000,00m2• aceita carro na negociação. R$ 75.000,00
163 - Guaramirim - c/casa de alvenaria, área de testa, pastagem, lagoas ... c! área de 126.60D,ODm2.'-R$ 640.000,00

RS 500.006:00
R$120.000,OO
R$ 750.000,00
R$100.000,OO
R$ 55.000,00
R$ 50.000,00

R$ 50.000,00
R$ 40.000,00
RS 300.000,00
R$ 97.000,00
R$ 28.000,00
RS 53.000,00
R$ 38.000,00
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PLANTÃO DE VENDAS:

32 3 38422.7895 • 9996.6400
.

.

758866.4483· 9167.9974 .

e •

SPEDITO 3 55.33

Ref. 884 - Casa cf 01
dorm. + 01 suite cl
hidro. e demais

dependências. Toda
murada, 02 vagas de

garagem. Aceita
propostas de carros,
terrenos e imóveis. '

ale com um Corretor Online acesse o site:
.

www.espeditoimoveis.com.br�
I

\
- - - - - _" --- -
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ReI. 192; 193, 194 - TRÊS RIOS DO
NORTE - Terrenos próximo ao bairro
Amizade e próximo ao CTG do Silo, 02
"Ierrenos com 350 m2 e 01 -terreno
com 763 m2 no valorde R$ 40.000,00
cada terreno e 01 terreno com 375 m2
no valor de R$ 45.000,00. Consulte
nos pi mais informações.
ReI. 191 - TRÊS RIOS DO NORTE -'

Terrenos no loteamento VICENZI.....---------......----------....
GADOTTI, cada um com 324m2.
Valor R$ 35.·000,00. a vista OU R$
,5.000,00, de entrada + 100 x de

465,00, cada terreno.
ReI. 105 - RAU - Terreno de esquina
com 386m2, próximo a ponte em

construçáo.valor R$ 85.000,00.
Ret. 106 - RAU - Terreno com

345m2, próximo a ponte em

construção que ligará os Bairros Rau
e Amizade. Valor R$ 80.000,00 .

.I-_.;._ -----------+-----------......----------....
ReI.111-AMIZADE-Terrenourbano
medindo 357,50m2, localizado

'

lateral da rua Ewaldo Schuatz. Valo
R$ 60.000,00 ..

·

- ótimo terreno comercial c

342,35m2, edificado com um

escritório e local coberto. Valor R$
160.000,00.
ReI. 167 - CHICO DE PAULA
Terreno com 5.500m2, escrturado eI-----------i---i.:....---�---.....-..:.-_--"!"-------t_ ...... .............�.............�. e/rua asfaltada. ValorR$230�OOO,00.
Ret. 172 - VILA NOVA - Terreno
localizado próximo a Amvali, c

420m2, escriturado e em ru

asfaltada. Valor R$ 85.000,00.
ReI. 175 - AMIZADE - Terrena com
351 m2 próximo ao saíãe amizade.
Valor R$ 49.QOO,00. Aceita-se R$
25.000,00 de entrada + lDarcelas
direto com o proprietário.

ReI. 186 - RIO CERRO 11- Terreno com

área aproximada de 1 00:000m2, edificado
cl uma casa bem simples de madeira e cl
infra-estrutura pi produção de verduras

hidropônicas. Vende-se todo ou somente
uma parte. Valor sob consulta .:

Ref.177 - CZERNIEWICZ - Apto. com
02 quartos, sala e cozinha con]. 01

banheiro, área de serviço, sacada e 01

.vaça de garagem. Valor R$ 88.000,00,

ReI. 176 - VILA LALAU - Apto. cf 02
quartos, sala, cozinha mobiliada, 01 bwc

mobiliado, sacada ,cl churr. e 01 vaga de

garagem. Valor R$120.000,00.

Ref. 179 - JARAGUÁ ESQUERDO - Ed, Terra
Brasilis, andar térreo, Cf suíte + 01 quarto,
sala de jantar e estar conjugada, cozinha,
área de serviço, 01 banheiro social, sacada
com churrasqueira e 01 vaga de garagem,

Valor R$ 135,000,00.

ReI. 164 - CORUPA - Apto, térreo eni

fase de construção, cl 03 quartos, sala e

cozinha conl 01 bwc, lavanderia, varanda
e 01 vaga de garagem, Entrega prevista
pi junho de 2009. Valor R$ 85.000,00.

ReI. 195 - FLORIANÓPOLIS / Bom abrigo - Cond.
Resid.llha do Sol-Apto,e/ 02 dorrn, garagem e

demais dep. Com excelente área de lazer, cf piscina,
salão de festas, quiosques, churrasqueiras, quadra
de esportes, bosques, tudo integrado cf a natureza,

Valor sob consulta,

Imobil iária CRECI: 2716J

SonhoInvest
Sonho!

.

3274-8.844
PLANTÃO

�47) 9929-8265 .

(47) 9973-3581
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Prec. Intel (eleron Dual Core E 1400

Memória 4.G8 I HD 160G8
DVD-RW I Kit 4 Baias .: .

Monitor TV lCD 19"

.

3273-6859
Ofertas válidas enquanto durarem os estoques s

.

it

R
•..Reinoldo Rau, 67 • Centro

.

, Ujel o a alteraçao sem aviso pré"
.

•

VIO. garantoa de 1(um) ano balcão

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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COMPRA, VENDE, ALUGA
E ADMINISTRA SEU IMÓVEL

Chácara com áreà de 601.767m', com 02casas,
Terreno com 5665m2, com ranchos e 250,ObOm2 desmatado, Área para mais de
50ni de frente para a Rua 30,000 pés de-eucalipto. Rio Natal a 15Km de Corupá,
Roberto Seidel (ao lado do próximo ao Parque das Avesde fronte para o Morro da
Mercado Mees) contendo Igreja, Valor R$ 370,000,00,
uma casa de alvenaria, '

Pelo valor ,de R$
450,000,00, Aceita 50% do

CRECI-13252

asa com

terreno 575'01', residêncía
co m d Li a s s a I a s

c o m
é

r c r a t s v

ü

a ir r o
Seminário valor' R$
210,000,00, Corupá

Chácara 258,087m',água corrente, r ,

pastagem, l1mil pés de banana, pés de

eucaliptos, 2000 palmeiras, excelente área para plantas
ornamentais ou reflorestamento, Estrada Pedra de
Amolar, Corupá. Valor 'RS 260,000,00,

Terreno com 8S,200m'

(126x700), localizado na SR
280, Km 82, ao lado do
Tureck Garten: Oorupá.
PelovalordeR$350,OOO,OO, Casa de alv. 126m'.

Terreno 1656m2(36x46), 282m', 03 moradias, 03

Terreno com 25.000m', água corrente.üt suite salacomerciais(110m'), Terreno 453,60m', com uma

urbano (50x525) com
mais 02quartos; lareira, Ótimá vísta, propício para casa de alv, com 63m2, e

,
, '. garagem, churrasqueira, clínicas e ótimo ponto mais casa de madeira nos

8m!1 pes de �anana, Bairro Ano Bom, Corupá. comercial. Valor R$ fundos, Bairro Seminário.
localizado n� Bairro Ano

ValorR$ 125,000 00 295,000,00, Corupá. Corupá. Valor R$ 68,00000,Bom, Corupa. PeloValor' '.
'

R$45,OOO,oo. Roberto Seidél. 1142. Corupá. Fone: 3375-2031 /9135-4977.

Casa de alvenaria com
. 125m2, com 03 quartos, 02
banheiros, 02 salas,
garagem , lavanderia,
cozinha, Terreno 17x30m,
Bairro Seminário, Corupá.
Valor R$145,000,OO,

Terreno com 135,OOOm'>;'
com 18mil pés de banana,
Bairro Ano Bom, Corupá,
Pelo valor R$145.000,00,

�

Casa de alv. com 210m',
04quartos,e demais

dependências.Balrro Ano
Bom. Valor R$155,OOO,OO,
Terreno com 800m',

Terreno 2,680m', Galpão
pré moldado com 319m2,
Bairro Ano Bom. Valor R$
195,000,00. Corupá.

IMÓVEIS--------'---------

Cód.2010 - OFERTA Apto
B,Camboriú· quadra do mar,2
qtos., sttestas/jopos play

gmund, cam.seg., sauna úmida,
Portão Eletr. Valor: R$ 210 mil.

Aceita carro até 35 mil.

Có .4010 - Chácara Rib,Gde,dd
Norte, 125mil m', casa e1500m',
piscina, slíestas, garag 6 carros,
17la9Oas, pastos, pomar, galpao,

Valor: RS 1.300.000,00

térreo: 1 suíte, 2 qtos, bwc,
copa/cozinha, garag.2

vagas, lavand, churrasq.;
1 .piso: sala, 2 qtos e bwc

(s/acabarnento). R$ 170 mil

,ArealTerreno* ,Construção'. Valor
300m' 350m'
6.o0m'
i300m'
530m'

Cód, 1044 VENDE casa Rio
Molha - Area consn.: 156m'

Terreno: 375m' Obs: Em Alv. 3
qtos+ 1 suíte, 2 bwc, 1 coz. (+)
2 Salas, chur. garagem p/2

carros, RS 130 mil Negociavel

Cód. 3039 - Terreno- Joao
Pessoa, lol.Baviera, próx.
enlrSchroeder. Rua 1195-
Joao Jahn, 1164. Área

310,2 m2. Valor R$ 46 mil

3.03.0 Jaraguá ESGlierdo 40.om,�iC�
LOCAÇAo CóQ, 1050 casa 3.025 / Cenlro(Pr?*$hídio)390mi;'
Centro - Area +/·260,00m' LOCAÇAO - Cód.8003 - Galpao ChácaJ'a ��

terreno: 1, l�O,OOm', Ótimo ponto aprox,1000 m' na Barao, próprio 4041' SFSiRib.�à· 172 OOOm'

comercial(restaurante, clinica e p/ depósito, indústria ou comércio. 4004 Barrado Rio Cerro 90.001f01"
etc). Possui escritório, refeitório, bwc, e 4.005 RioCom>l! 25�OOOm'

4006 Mass.lRib Gustavo201 OOOm'1-_....:V�a::::lor�R.:.l$::::3;,:;;.O::;00..:0�0;....._...&...;e.;,st;,;.ac;..io;..n..am;..e;..n;..to;... .;.Va;..lo;..r;..:R;..$;..6;..m;..i-!1 4007 São Bonifâcio' 242.000m'
PROJETOS E CONSTRUÇOES 40.08 0�lass.lTemos projetos com equipe de arquitetos e engenheiros, com grande

experiência no mercado de construções.'Deixe todas as preocupações e os

desgastes eslressantes e emocionais deuna construção por nossa conta,
enquanto isso você desfruta os sabores da vida até a entrega das chaves,"
FINANCIAMOS PELO SISlEMA(SFH).

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

Rei 079 - Barra do-Rio Cerro - Casa
de alvenaria (em construção)

c/109m2 - 1 suíte + 2 qtos, bwc
social, sala, cozinha/copa, área de
serviço, qarauern - Terreno c/192m2

Rei 080 - Amizade - Casa Mista
c/86m2 - 2 qtos, bwc, sala,

cozinha/copa, área de serviço,
garagem + edícula c/60m2 - 2 qtos,
bwc, sala, cozinha/copa, área de

serviço, garagem - Terreno c/350m2.

Rei 077 - Barra do Rio Cerro - Casa
de Alvenaria c/115m2 - 3 qtos, bwc
social, sala, cozinha, copa, dispensa,
garagelT), área de serviço - Terreno

c/405m2 - R$ 210.000,00

'Compra terreno acima de 500m2 no centro, dispõe para o

negócio 2 salas comerciais na Rua Marina Frutuoso.Bê'Z, com
aproximadamente 50m2 cada, podendo ser unificada e

também, 1 terreno com aproximadamente 600m2
na Rua Acre, após Ed.Terra Brasilis, paga-se a

diferença em dinheiro dependendo do negócio..
-

Tratar com sr. Nildo 8416-0288

Jorge Toyama
CREA 057719-6

,CNPJ. 07.687.822/0001-31

Vende-se em Piçarras, sobrado com

três dormitórios e duas salas
.comerciais, novo e mobiliado. Ideal para
moradia e renda. Negociação aceita-se

apartamento em Jaraquá e automóvel.
Tr: 3372-1395 e 9993-5437 .

. ALUGA-SE
kitinete e quárto
mobiliado com

proprietária, próx. a
Weg ". Reserve
também na praia.
Tr: 3370-3561
9958-3197

o CORREIO DO POVO mFIM-OE-SEMANA, 4/5 ABRIL DE 2009

Casa Clintral - Próx. ao Restaurante Calilórnia

206,43 m2 construída - terreno: 393,55m2, 1 suíte + 4 quartos, demais
dependência, Ideal para consultórios! R$ 430 mil

IMÓVEIS·
ALBE O GIi MARQUARDT 3376-1804

C t d I
,. 9904';2076orre or e movelSCRECI12152

TOYAMA
NGENHARIA'

'Projetos Arquitetônicos
Administração e Regularização de Obras'

/Avaliaçóes, Perícias e Laudos
-Cálculos Estruturais

Convenção de Condomínio

Rua Guilhe,rme Dâncker, 145 - Centro - Jaraguá do Sul Fone: (47.) 3275-6871 (47) 8408-7809
.

www.toyamaengenharia.blogspot.com I e-mail: toyamaengenharia@ig.com.br

TERRENOS NO AMIZADE,
.

Com área de 300m2 ( 12 X 25)
R$ 45.000,00 a-vista ou

Entrada de R$ 15.750,00 + 36 X

R$ 1.023,00 fixas.

Ligue neste fim de semana para uma

visita ao local. .

Vila Nova - Rua
25 de Julhó-

859,56m2 - R$
145 mil - entrada

/

+ parcelamento.
Co'nd. Azaléia -

698,30m2 -

Res. Renascença
- Rau-

430,54m4 - R$
87mil- cond.

especiais de

pagamento.
Três Rios-
9.800m2 - 75 m

de frente - ideal

para indústria -

R$ 200 mil.

.Iicitari_com.br - Fone: (47) 3344-647!f'
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A FORD NÃO ESTÁ PARA BRINCADEIRA:
- .

{FORDKA 1.0l}==
Aexf2009
...Da.vaseAlal'mesdesMe [�23.900]." , CAT.K8C9

{
' .

.ZERO DE ENTRADA. "E 60 MESES PARA PAGAR
'_. �"

{ FORD FIESTA HATCH 1.0L} =
Flex t 2009 1 4 Portas

<

_
.

•

.

[RS 26.900 ]
.

. CAT.FAK9

'.

AGORÀ É A MELHOR HORA
PARA COMPRAR O SEU FORD ZERO.

. -

MoreUi.Automóveis ltda (47) 3274-2800
. Rua H!1IlIÍqlle PíazeIa, 199 - Ge!iro - Jaraguã do Sul

fommorelli@m1lrelli;iliD.com.br

Promoção "feirão de F�bnca Ford" (válida até 06/04/2009 ou enquanto durarem os estoques), Ford Ka 1.0L Flex 2009 (cal. KBC9) a partir de R$ 23,900,00 à vista. Fiesta Hatch 1.0L Flex 2009 (cal. FAK91 a partir de R$ 26.900,00
à vista. Fiesta Sedan 1.0L Flex 2009 lcat, SAK9) a partir de R$ 29.200,00 -à vista. (ll Toda Linha Ford com Zero de Entrada, 'Saldo em até 60 Meses e taxa de jurps de 1,85% a.m.. 24,60% a.a na modalidade Leasing com 30
dias de carência e Custo Efetivo Total (CEr) á partir de 1,96% am - 26,25% a,a através do Programa Ford Credit*, Para este cálculo, foi considerado o valor financiado do Ford Ka 1.0l Flex 2009 - cal, ,K8C9 -IRS 23.900,00)
com Zero de entrada, financiamento na modalidade leasing em fiO meses com carência de 30 dias para pagamento da l' parcela, i,nclusão de tarifas, taxas e impostos (ISS). Valor total a prazo: R$ 46.036,80, (2) Novo Ford_
Focus Sedan2.0l2009 (cal. 8822) a partir de R$ 56.435,00 à vista ou financiado comTaxa 0% a.m, 50% de entrada e Saldo em 24 meses na modalidade leasing com 30 dias de carência para pagamento da 1" parcela, incl4são
de tarifas, taxas e impostos (ISS), - Valor total a prazo - R$ 57.260,86 - Custo Efetivo Total (CET) a partir de 0,02% a.m - 0,23% a.a através do Programa da Ford Credit. Condi�ão de Financiamento e Arrendamento .não
cumulativa. Não abrangem seguro, acessónos, documentação e serviços de despachante, manutenção ou qualquer outro serviço prestado pelo Distribuidor, Sujeito à aprovação de crédito. Essas condiçóes de financiamento
e arre!'1damento podem oscilar de acordo com a região e o perfi! de crédito do consumidor. Estas ofertas não abrangem os veiculas destinados a locadoras, auto-�sco!as"autarquiase órgãos públicos, táxi, test·drive, transporte
de passageiros ou qualquer outra modalidade de venda direta, Contratos de Financiamento e Arrendamento Ford Credit são operacionaâzados pelo Baneo Finasa BMG S.A. Imagens somente para fins ilustrativos. As

informações e ofertas nesse anúncio substituem.e invalidam o anúncio publicado em 31/03/2009.
.

CARTÃO fORO UNICARO, SOLICITE JAO SEU.
Acumule atê 1\$10.000 em dllScontos na compra de ser Ford Zero.

-

Gapi!ajs.regia..moImpol_; 4001,195ll1Ilomaí.I_·1lIIOO12B 1951),

o NOVO
Ford Empresas: (11) 4174.3929
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De.Segunda à Sexta das 8h às.19h Sábados até às 13h. - www.strasbourg.com.br DIRIJA ESSE PRAZER

CAEP - Central de Atendimento Especializado Peugeot: 0800 703 2424 - www.peugeot.com.br Peugeot usa e recomenda lubrificantes TOTAl.

Strasbourg Jaraguá do Sul - (47) 3274-1900 Rua Reinaldo Rau, 414 - Centro

Campanha PlOmodonal·a.OOOan05·!ut êõnus de ate RS 8.000,00 pala lodaa Linha Peugeot 307 Secan, dependendo lLl versão dl)vei(ll!o� Peugeot 307 Sedan Pres@nc.e1.6l16Vflel(,-4ponas,plnturasólída,-ano/modelo 2008nOO9. treteinduso para todo o Brasil. PreQl púb!iw promocional sugerido para vendaà �ista(l partir<le RS 45.900.00, jácom
bôr.tls �rn:luso de RS 6.600,00. Peuqect l07 Sedan fe!lne 2.01 .. 4 pruras, pintura wllda, <lno/mGdelo 200812009, (0111 bônus de RS 8.000,00. PellgeDt 207 Passon, NOYO tançmenm da Peugt'Ot do arasll, Vellha conhecere taze um tesr drive - para maicll's illrorm�ões consulte uma (!.)s Con(es�KmMils Strarootrlg.Peugl'Otl06 SensaliUR'lAl fkx,]
portas, plnnna metálica Prelo PeI!<I Nera, an(l/modelo 2008/2008. Pr€5,O público sugeridQ para venda à vista a parlir de R_S 27.300,00, todo o BraSil (meto Zona franGl dê Manau\) tom freie mdnso. Plaoode 60 meses sef1do: Entrada de ItS 14.646,45 (53.65%1 à vista. mais 60 panelasmmals.totais �xas de RS 299,OO(Om vencmenteõe l� íprimeira)
�f(eld para 30 dias. Taxa interna de Retorno (llR) de 0,99% a.m. e 12,55%a.a, a (Fl (Custo Efetivo TO!dl) da operaçau-deauendamwto menamu é de 14,94%a.a e tlT-:úa.m, cem inú@ncladeISSeTCinclusanaCE!{Custo[(clivoTotal).VaIOrtot.11 rio veiculo a preze de RS 32.586,45. Sujeito àaprovaç.io de: Clédilo. As (ond�ões acima poderão �E'(

alteradas se houver alteraçôes slgnlficilti'Vi!snomet(iI® financeiro. semamo previn.Peugeot407 Sedan AUure 2.0 - A1Jrom�ll(o � � ClIIndros -Completo+ freiosABSel)t1 Ailbags - Mooplo.: 2� - Pintura Metálica - Irete Incluso -Preçc tabela de RS 93.400,00- Oes<onto de RS 10 .. roo,OO de- bónus = Igual a RS 81.900,00 depr!!{o fiflíll� vhtaJaxa
deO% de JUIO� para u linha Pellg�t 307 HS Presense e 307 HB Presel'\!.e Patk, mooalidade leasing pt!tfJ PSA Finan,/;! !ureni1amenlo Mercantil SA (010 ernrada de 50% no plano de 24 j:lilt{e!a�Nit linhd de utilitdrios PeugEOt, para preçt}�e condi{óes, favlJt ccnsutar lima das (on{e\Sitmilrias Stfa�bourg,EsloqlJe Nacional di!� COI1(es�ionãfiiJs Peugcot Peugl!tlt
307 Sedan Presente l,ó!.. 16V Frel4 4 portas, pIntura s6!!da, .mo/modelo 1008!2009 - 01 unidad�;Peuge\)t 206 t4l He; 3 portas. pintura�lIdo),ano/modeto 200&l200s'-OS ijnldad(lS;Peug�1407 Seden Anure 2.0 - Automático - 4 Cilindros -02 \Joidades; Petlgeot 307 HB Preserce Pila 15ullidades. Preze de vigenda da promoção de 04/03/2009 a

31103/2009, ou enquanto cearem os estoques. Fotos somente par'! fins i1UStf�t1l1J�. Nilowrnuliltiva para outras pmm�óes. Para mais Infonnaçóe� roble�reçi)s e condiçõ�e5pe<.ia!s, con.sulte a Rede de Con,essionària� Peugeot palticipanw� ligue para 0800-7032424 ou d(esst': www.peugeot.rom.br.

gBANCO PEUGEOr

-e-Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Palio ELX 1.3 Fil'e 2005

AQ/LPT RS 24.500,00

Você não consegue guardar DINHEIRO?

Obs.: Dispomos de outros prazos e créditos.

(I
Consórcio

UNIAO 3371 ..Q153 I 9186-7223

Novos e seminovos. Antes de comprar seu carro
novo .. .ConsuIte-nos

Fone: (47) 3370-3015
Acesse nosso site e confira nossas ofertas

www.fachiniveiculos.com.br

Promoção válida ate dia 30/06/2009 - Sujeito a aprovação, parcela sem entrada e sem troca e não está incluso tac de R$ 650,00
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Chegou

Nóo é só turbo(' É turbinado.

Imagina só o sucesso que você vai fazer dentro dele. Melhor, não imagine.
Gor((il" até a lAVE!, aproveite o IPI reduzido e dê a você este oresente..

?
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VENHA CONHECER O NOVO SYMBOL

..
'

. �Liberte, JOINVILLE
(47) 3145-3145

JARAGUÁ DO SUL
(47) 3274-0000

1f!>tt��.Q
SEMINOVOS
(47) 3340-7700

ITAJAí
(47) 3341-3341

BLUMENAU
(47) 3144-3144

fiara mais informações sobre preços com redução de IPI consulte sua concessionana Renault. (1) Preçl>' à vista válidn eara Meganc Grand Iour Expresslcn 1,6 16V US/OS Hl-Flex. vendido pela internet, com pintura sónd.a e frete Incluso. Estoque total: 5
unidades. (2) Preço à visia vá!ido para Grane Scénic 2.0 1GV 4P GS/OS, sem Pack conforto Estoque total. 5 unidades. (3) Preço à vista válido para Dlio Get Up série limitadal, LO 16V.2P Hi-Hex, com pintura sólída. Estoque total: 5 unidades. (5) rota a linha
Megalle Sedar> e C,aml TOIF ()8/09 nas seguintes condições 60% de entrada+ saldo financiado 1)11124 meses, com taxa de íuros de 0.49 % a.m, Confecção ne cadastro de P'$ 935,00'+ despesas do serviços [lo tercelros + tributos. Veriflque na sua concessíon
�ria os valores das parcelas mensais de cada versão e Q valor lotai financiado. Estoque total; 5 unidades. As condições acima não são válidas para Coupé-Cabriold. (5) Logan Autllentíqlm, i.O i5V Hi-Flex 4P 08j!)9 GU sanoerc Authentlque 1,0 16V 4P 08/09
,1 vista por R$27,990,QO ou financiadQ pfli\l coe com entrada + saldo f)Jl1 18 parcelas GOITI Taxa de juros tie 0,88% Estoque fi unidades de cada modelo, T(Jdas'�s condições de íinaneianmntn acima são pelo CDC (Crédito Direto ao Consumidor) através da
Dia. de Crédito, Financiarnento e Investimento Renault do Brasil. Crádito suisito a análise e aprova�ão de cadastre.Benault l.ugall, ssneero, Stepway e Mégane com 3 anos ou HJO mil quilômetros, o que ocorrer prirneiro, com,Jicíonados aos termos B condições
estabelecidos no Manuai de Garantia e Manll!enção, Consulte sua ccneessíonàna Renalilt para lntorrnações sobre os estoques disponíveis, Imagens meramente ilustrativas. Algüns,ítens mostrados e/ou mencionados são opcionais e/ou acessórios e/ou
referem-se a versões específicas. Preserve a vida Gintos de segurança podem salvar vidas, Ofertas válidas até 10/04/2009. Estoques lírmtados.

,
..

'

,

.

,

.'
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AR OH VTE RE RD FN ABS A.BAG PP W AlIfO 2007

-.M OF! VTE I,DTABAG QUP e.ss BORoo F.NJlE2008
AR OH lDT VTE BORDO FN RD RE W PP 2008

ARoHVfE ABAG DUP ABS COQRO VI! pP .�-2tí06
AR OH VTE LDT COURO RE RDW PP 2007

.�. OH. vn;.1.J)T A.BAG ABSW PR RO fi!'i,L0%�m.2.006
AR OH VTE LDT CD AIR BAG ABS FN RO ppW 2005

MPf!:\t'IUPTA.ÇlJ,\(3J1QJ'1II Y\lJ'I?3fi """LAíOO6
AR OH VTE LDT FN RE AO GNV 2004

51900

49000
�

48600-
43900
40900

39900

AR OH VTE LDT ABS COUAO AO FN RE GNV

.:*ã":bF(\li'ÊA:BAG Ai3s GNV "�ii1;;;�;""'" 'ZOOr"" -2aooO
AR OIG DF! VTE AO COURO ABS GNV 2000 27900

";;_ÂR AL Í,.DT vu:....w PP 2006 24900
-AR OH VTE lDT AL PP 2004 24500

'AR )itj;mT'AL PP

AR OH VTE OT AL ADW PP

www.marcollamultimarcas.com.br

PROMOÇÃO
DE CARROS E MOTOS
100% FINANCIADAS
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i MAIS OPÇÕES

F-2S0 XL 2001 completa + couro FIESTA 2005 4P COM OPCS

lASTRA GL 2P GNV 99
i ASTRA SEoAN GL La 99
i BLAZER oLX 2.2 gnv 96
: VECTRA GL compl. 00
! VECTRA GL compl. 97
i CELTA 4p com ar 07

i m�i�g�
, CORSA SEoAN 16V AR + OH 01
, CORSA SEoAN 00
: CORSA WINo 4P 01
i GOL G4 OPS 4P 07
� GOL G4 2P ar + opcs 06
: GOL Gllll.0 16V 4P 04
, GOL Gllll.0 16V 4P 01
, GOL special 99

1 m18 ���IJn�&6C. AR 07 •

! PALIO WEE. HLX t.s flex compl, 05
, PALIO WEE. CITY 1.5 avcompl. 99
: PALIO WEEK. ELX 1.3 - ar 03
, PALIO EO 4P ar + trava 9a
, PALIO EOX 4P 96 .

i UNO CS ss
LU,I!!!.,ªJ[Jn9J!J1.!.I!!M!l�+_4!!l1!.!!!Lj i ECOSPORTXLS 1.6 05

., i FIESTA personalit compíeto 04i ; FlESTA personalit clar 05

'I 'KA CLX 1,3 vitro trava + opcs 97
: KA GL opes + vidro e trava 97
: COURIER i.s 07
, COURIER 1,3 97
: ESCORT GLX eom31. 97i S�2g�11l�2NV 6

! AUDI A3 2P ss
: M, BENZ CLASSE A 190 01
i BMW 325 I 2P 94
, CLlO EXPRE, ,1,6 eompl. 07
L,CLIº,!.:,º"c.�'!lpl:-º�º� ..... , ... ,

----

l�fI!INA 4P_1���,��_r.l,����!.?_�!!_JO,80�!�J

3275·0045
3275·1055

UNO FIRE 2004 ENTRADA + 601398,00 I
'Os valores são sem troca, proposta sujeito a aprovação ------------------- TEMOS MUITO MAIS OP OES!!! CONSULTE-NOS ------------------:-

-

.,»:
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CERTIFICADO
DERECOMPRA
.GARANTIDA

CELTA 1.0 LIFE 2009
�

CLAssic 1.02009
.�

apartirde R$ 23.490
avísta

FINANCIE SEU CHEVROLETO KM
COM A GARANTIA DA RECOMPRA
PELO MESMO PREÇO QUE
VOCÊ PAGAR NA NOTA FISCAL.
CONSULTETOOAS AS CONOrçÕES.

a�artirde R$ 24.990
ii VIsta

TODA LINHA CORSA 1.42009
�

PRISMA2009
-,

���oint0de RS 2&500 .

,

a nartirde R$ 26.990r à\lfsta

/!.RecompraGarantida sobCc!:ldiçôe5éválidaapenaspara os�culosO km das linhasCelta, Gasslc,Cesaeprtsrra disponiveis nos estoques desccocessoréríespartid-
pantes "" data da aquisiçãoe finandados pelo BancoGMAC.O veiculo finandado poderá ser utilizado como parte de pagamento para aquisição, pelo preço de lista
público sug!!ridt>, de outro €hevroletzero-quilâmetro ('\ecompra1, demodelo igualou supériore com configuração iguaVequivalente ou superiorao veiculo a ser
recornpr;:ldQ,serealizada.entJ'ê,o�aoeo 25°rne;e:;<ontados da emis5ãoda nota fiscal do ..ecuJo finandado,A recompra será feita pelamesma concessionária em
que,Q'veicule;financiado fOiradquirido � pelomesmo valor constante da nota fiscal original, deduzidos os acessórios; Esta promoção é pessoal e intransferível,
yltlltla,,�s para pesscasfisiçase nãocun'tulativa com nenhuma outra promoçãovigente na época da recompra. Oveículoa se-recomprado deverá a
'à$condi�esest;:lbe1ecidas noJennode�omprãGarcmtlda sobCondições levado aoconhedmento do consumidorantes daaquislçâo do veículo. Este d
"\'�� âi!Vil'lrunen\e.ssinadoP'ia concesskcéraépelo diente noato da primeira compra, deverá ser apresentado nomomento da recompra.Esta pro
rn�,nâo é'válida pa,.r:a taxistas, produtores rurais, pessoas jurídicas e vendas diretas. Consulte..condições dlsporweis nas concessionárias partidpantes.
plOmoçãovãlida<ie'lJ4/[f}aJ.9/.4i1)9,paraveículosdisponí";snosestoquesdaconcessionária�
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"1_&vt çÚ 4�
Transporte e Turismo -

Venha conferir IJOSSOS seraiços!
'(047) 3316-0251·

.

Rua Ângelo Rubini, 9DO
Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul. - se

VENDÓ CITROEN C3

GLX,_1.4,03/04,
_
Grafite, completo.
VENDO PEG�OUT
307 1-:6 PRESENCE,
PRATA COMPLETO

07/08
Tr: (047) 9914-1800

.�+:.�
Com novas gatas na casa

RAlSÇA illicjal).t� *
Estilo MENININHA
RAQUELI iniciante*Estilo'SAPECA

�AELA lniciaute*Estilo SENSUAL
MONICA idieiante
Estilo SAFAPINHA *_

Temos motmslà que leva e traz

14719624-8410*.
Atendimento 9hOO a 1hOO I Temos local

..-

Precisa-se de supervisores para região de Joinville.
Interessados enviar curriculum para: sidnei@breikoptcom.br

-Preço a combinar.
Ie!.: 473371-7511, falar com Gilberto Cassuli.

VENDO - TUCSON 2008

- Perfeito estado de conservação, jamais enganária o comprador, por isto devo esclarecer as razões para
vender.

. .

1°) Na primeira revisão o carro saiu da revenda fazendo emmédia20 km (para 100 litros) voltou 04 vezes e o
-

problema continuou. Uma oficina de Joinvilleresolveu o problema e hoje ele faz 13 km no máximo (para 100
litros).. . ,

2") Na segunda revisa o a revenda não tinha mecânicos (que vinham de Florianópolis). Disseram que só
iriam trocar oóteo e a revisão deveria fica r para os 20.000 km.

3°) O carro foi entregue para revisão com 19.556 km e Voltou com defeito.

4°) Depois de entrar numa filá de 02 dias, diagnosticaram que o defeito, era do ar condicionado e que eu

poderia levá-lo a um terceirizado.

5°) Levei-o, odefeltonãoeradQarcondicionado. f ._

6°) Estranhei a atitude e reclamei, quando fUI Informado que o carro estava fora da garantia porque nao fez
revisão intermediária.

Filial: Shopping Cenler BremlaupI- 2° Piso

VENDO APTO novo EM JARAGUA
DO SUL, FOTOS E -MAIS

INFORMACOES PEDIR PELO
EMAIL

DALAMICO@IG.COM.BR 130 MIL,
.

2 QUArTOS, SACADA COM
CHURRASQ.

ACEITO CARRO OU OUTRO IMOVEL

(047) 9914-1800.

VENDO LINDA CASA EM
.

PICARRAS, NOVO? FOTOS
PEDIR PELO EMAIL

DALAMICO@IG.COM.BR,_VALOR
250 MIL, ACEITO OUTRO
IMOVEL OU TERRENO.
(047) 99141800
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Empreiteira Futuconstri·
Especializada em acabamentos, pisos,

porcelanato, granitos, colocação de portas e.

instalação de acessórios em banheiros.

Tr: (47) 9974-2138 I 9185-0023
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PRECISA-SE
DE INSTALAÓdR'

DESOM
AUTOMOTIVO /

ALARME / TRAVA.

Tr: 9948-0150

Anuncie no

CLASSIMAIS, o
melhor e mais

completo balcão
de negócios da

região do vale do
itapocu.

www.sesisc.org.br

RECRUTA CANDIDATOS

·SES/se

I

I

I

Sistema Federaçilo' rias Indústrias
do Eswdo de SurdO! C.,Wrl/l8 (Iink: Trabalhe conosco)

N° de \fagas
.

Prazo e local de InscriçõesFunção* e Ctdade

Atê 20104/09, pelo site•.

AUXILIAR DE SAÚDE
t-- J_ar_ag�u_á_d_o_Su_I. .

01 Até 19/0412009 pelo site

ORIENTADOR DE ATIVIDADES FíSICAS
Jaraguá do Sul

01 Até 20/04/2009 pelo síte

AUXILIAR APOIO A GESTÃO - SAÚDE
Jaraguá do Sul

01
.

Até 22/04/09 pelo site

PROFESSOR INTÉRPRETE DE LIBRAS
Jaraguá do Sul

01 Até 20/04/09 pelo síte

PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL-
1· SEGMENTO- EJA
Jaraguá do Sul

01 Até 20/04/09, pelo site.

PROFESSOR ENSINO MEDIO· EJ;\ • HISTÓRIA E
GEOGRAFIA

Jaraguá do Sul

01

ente para cada assinante, sendo um por assinatura,
. Deverá ser retirado no Jornal O Corteio 110 Povo.
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ALTO PADRAO
A Arsa Internacional lanço no próximo dia 9 de abril, o apartamento sho
wroom do Poseidon Tower, condomínio de alto luxo em Itapema. Poro ce

lebrar, o prometer Luiz Obregon organizo uma festa badalado, que reunirá

vips e jet-setters do região. Decorado por Waleska Standke, o evento terá um

bistrô conceito lounge oriental ornamentado por belíssimos luminárias tai
landesas. Com repertório sofisticado, o Quarteto Sound Lounge animo o festa

que terá ainda iguarias do cozinho oriental. Poro fechar o noite, uma viagem
poro Buenos Aires - com direito o acompanhante e estadia no Hotel Faena, o
mais exclusivo do capital argentino - será sorteado entre os presentes.

LEITORA FIEL
A leitora fiel do dia é Kathleen Menslin Pedri. Ela lê a coluna
todos os dias paro ficar antenado nas boas notícias da região.

NAS RODAS·
• Rafaelle Gomo e Rui Júnior sempre
muito apaixonados, mostrnnde poro
todos o que é uma verdadeiro paixão!
Muito bem.

• A goto Diane Couto depois de des
filar por um tempo solteiro, dizem os

comadres, já está com o coroção ocu

pado novamente.

" Amizades são
coisas frágeis e

requerem muito mais
cuidado que todas as

outros coisas frágeis
que existem. "

RANDOLPH S. BOURNE

BRINCANDO NO MIME
A garotado esperto do região neste fim
de semana terá um domingo diferen
te. O Posto Mime, 00 lodo Caraguá
Auto Elite, promove o "Brincando no

Mime". Vai ter como elástico, piscina
de bolinhos, tobogã, pintura facial e
muitas brincadeiras com o Turma do
Miguelito. E mais: distribuição de
guloseimas e músico 00 vivo. Boa pe
dido, criançada. "

BUXIXO
.

Tem um amigo que esconde o sete
choves uma mini fito VHS. Segundo
consto,'o babado é fortíssimo. Ele teria
grovado, nos maiores amassos, o pa
troa com o seu gerente do loja. O buxi
xo não seria tão forte se o moço não
fosse casado com um empresário de
sobrenome bem sonoro. Pense! Poro
relaxar só tomando mesmo uma taça
bem gelado do minha espumante
Cave Pericó Brut

GARIBAXMOA
Amanhã, às 10 horas do manhã, com
o presença de Falcão, Alaor, Cocá
Pavanello, Tato. Bronco, Beto Toronto,
Celinho Longe, Cesar Pradi, Maneca,
Miro Maba, luzo, Wandér Weege e

mais dezenas de "jogadores", acon
tece no Armalwee um jogo de futebol
entre os Amigos do Moo x Amigos do
Gariba. Confraternização para mar

car os 60 anos do Gariba.

FRAN
Não ousem esquecê-lo. Hoje o

minha querido amigo Francine
Murara, o Fran, recebe todo o

carinho dos amigos e familiares
pelo estréio de mais um ani
versário. Valdir dos Santos, seu
colega de trabalho, garante que
elo corto o bolo, osso o churras
co e pago aquela cervejada para
os amigos. Parabéns!

o presidente
do Volkswagen

Sr. Thomas
Schmall e

Flavio Padovan,
vice presidente

de Vendas e

Marketing. No
meio o gerente

do Caraguá
Auto Elite

Edinelson Max
de Góes. Todos
no evento,dia

.

10 de março
em São Paulo,
que premiou

.

o Caraguá
como uma dos
10 melhores

concessionários
do Volkswagen.

Parabéns!

Maiara Emmendoerfer, o bonito namorado do amigo
Rafael Pedri, recebe hoje coro de parabéns

Deputado
federal e
secretário
de Educação,
Paulo Bauer,
prestigiou
o posse do
empresário
Bruno

Breithaupt, no
presidência do
Fecomércio

TE CONTEI!
• Amanhã, mais conheCido como

domingo, quem bote os taças e

faz tim tim é Margaret locatelli.
Parabéns e que sejas plenamente
feliz.

• Hoje o partir dos 11 h30, na
. Sociedade João Pessoa, -tem o

tradicional carreteiro do clube. O
grupo Novo Tendência vai animar
o festa. Nessa eu vou!

• Atenção rapaziada, quem onda
solteira por aí é o Mariza lia
Pires.

• O patrão Ninho Demarchi, ga
roto sangue bom, está o mil com

.

os preparativos do 28° Rode.io
� Crioulo Nocional, que acontecerá

de 1 o 3 de maio em Joroguá do
Sul. Agendem! Volto 00 assunto!

• Segundo-feiro (6), o amigo
francisco Toronto, o Chico, recebe
coro de parabéns pelo estr-eia de
mais um aniversário. felicidades,
amigo!

• O meu abraço cheio de ener

giaspositivos.voi poro o Adilson,
que comando o programo Show
de Bandos do Panelo Velho, no
Rádio Alternativo FM 87,9. Aquele
abraço.

• PEDALADA FAMOSA DIA SETE
DE JUNHO.

• O que adianto ter tudo. Vai
guardar onde?

• Com essa, fui!

TEMPESTADE
Ele tem cargo de confiança e chego
atrasado no repartição, se sentindo o

dono do pedaço. Adio decisões, prio
rizo questões particulares e articulo
um duvidoso e novo eleitorado de mo

mento, acreditando que esta torcido
vai segurá-lo no mundinho político.
Os amigos garantem que ele não é

homem de decisão e vive criticando os

competentes.

DICA DE HOJE
Pro quem gosto de um bom reggae,
hoje é o dia! Neni Junkes, numa

parceria com Chico Pirmann, trazem
00 London Pub, o que tem de melhor
no Estado com o ba�dQ limbrus.
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Soluções baratas, recursos eseasses
se esperava nada, saiu alguma coisa.

Ao mesmo tempo, cabe lembrar que
as ideias já estavam sendo detalhadas há

tempos por técnicos e especialistas de
cada país. E se assim, então isto já esta
va precificado pelo mercado, o que sig
nifica que os preços já embutiam o valor
dessa informação nos ativos. Porém, de
qualquer forma, isso ajudou e a eufo
ria empurrou os preços um pouquinho
mais. A euforia é benéfica e simbólica,
pois contribui no imaginário coletivo a
ideia de melhora da situação e com isso
fortalece um dos principais pilares da
economia: a confiança. .

Lamenta-se, contudo, que ques-

Não é a toa que muitos veem o mer

cado de capitais de forma desconfiada,
como se fosse um grande cassino. Quan
to é um trilhão de dólares? Nunca falei
tanto a palavra "trilhão". Precisa de mais
de ZOO mil árvores para imprir todo esse

dinheiro. O cidadão comum fica con

fuso quando vê o mundo explodindo
numa semana (leste europeu a beira do
abismo, os países ricos a frente do caos, .

o mundo debaixo de tempestade) e um

pouco depois aparece U$ 1 trilhão, as

bolsas sobem e a confiança volta com

tudo. É que aconteceu numa importante
reunião em Londres ...

As perspectivas para a reunião com

o GZO não eram muito favoráveis, até
porque nunca foi um grupo que se le
vou muito a sério mesmo. As cartas

sempre foram dadas pelo G7, e o GZO
era mais uma diplomacia, talvez um

projeto possível no futuro. Mas com

as dificuldades ao redor dos países
desenvolvidos e com os emergentes
em situação privilegiada, a história foi
outra. A vitória é que virou consenso

que a crise financeira é tão séria que a

solução deve ser em conjunto, ordena
da e robusta. E o PIB somado do GZO

representa quase 90% do PIB mundial.
Isso foi motivo para a euforia nos mer-

.

cados na quinta-feira, pois da onde não

tões centrais não foram tocadas, como
o gigante deficit americano e inglês
combinado com a promessa de rim do

protecionismo. Ora, o protecionismo
favorece o mercado. do outro (externo)
e para ter superavit é preciso fazer a

produção interna bombar, na indús
tria, no campo, aonde quer que seja.
Pata bombar é preciso ser competitivo,
e à governo muitas vezes precisa aju
dar a produção interna para que esta

seja cômpetitíva em .qualquer merca
do. Ou seja: tende ao protecionismo.
É uma ambiguidade! Cedo ou tarde,
mais qUE;) símbolos, alguém vai ter que
resolver isso.

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNiCíPIO DE JARAGuÁ DO SUL

EDITAL

PREGÃO PRESENCIAL N° 10/2009

ALTERAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, através da Secretária de Administração, toma
público para conhecimento dos interessados na licitação por Pregão Presencial acima,

.
que promoveu as seguintes alterações no objeto do Edital, como segue: Constitui objeto
da presente licitação, a seleção de propostas, visando ao Registro de preços a aquisição
de combustível (gasolina comum e de oleo diesel, com fornecimento, instalação e ma

nutenção de sistema informatizado), ao longo de 12(doze) meses, no tipo: Menor Preço
GLOBAL, destinados para manutenção da Frota Municipal. Sendo assim e por força do

§4° do art. 21 da Lei Federal n.? 8.666/93, tendo em vista a alteração modificar as carac

terísticas do objeto e conseqüentemente a formulação das propostas, a Administração
,

Pública comunica aos interessados, a nova data de entrega e abertura dos Envelopes
n.? 01 - Proposta Comercial e 02 - Documentos de Habilitação, a saber: DATA, HORA
e LOCAL PARA ENTREGA dos ENVELOPES: Até às 13:30 horas do dia 22 de abril

de 2009, no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, sita na Rua

WalterMarquardt nO 1.111, bairro: Barra do Rio Molha. O CREDENCIAMENTO e abertura

dos envelopes serão às 14:00 horas do mesmo dia, na sala de reuniões da Gerência de

Licitações e Contratos. O Edital estará disponivel no site www.jaraguadosul.sc.gov.br a
partir de 07/04/2009. Jaraguá do Sul (SC), 03 de abril de 2009.

FEDRA LUCIANA KONELL ALCÂNTARA DA SILVA
Secretária de Administração

Chame de novo ii

vida; a pessoa' morta
que está dentro de você

LUIZ MARINS, CONSULTOR
E PALEST�ANTE

as misérias alheias, os calvários
alheios. Tal�ez a Semana San
ta sirva exatamente para isso.

Para repensarmos nossa vida,
nossa trajetória, nossos pontos
fortes e. fragilidades para que
possamos' ressuscitar em nós
o que temos de bom e sepultar
nossas fraquezas.

Aproveite esta semana para
reconciliar-se consigo mesmo.

Reconciliar-nos conosco é
entender que não somos per-

.

feitos e continuar a luta para
sermos melhores a cada dia. É
aceitar os dons que recebemos
e compartilhar com os mais
necessitados. É não sermos ar

rogantes e entender que a vida
é um constante aprender, um
eterno vir a ser.

Aproveite a Semana San
ta para ressuscitar em você

aquela- pessoa' que desistiu'de
,/

acreditar, de fazer, de inovar,
de propor, de pensar. Seja você
uma pessoa religiosa, cristã ou'
não, religue-se a você mesmo,

e se acreditar em Deus, religue
se a Ele para chamar de novo

à vida aquela pessoa ingênua e

feliz que você foi um dia.
Há pessoas que só enxergam

os calvários da vida. Há pessoas
que se sentempermanenternen
te injustiçadas. Há pessoas que
se acham sempre merecedoras
de mais do que possuem e de

.

um tratamento melhor do que·
recebem. Há pessoas centradas
em si mesmas e que não conse

guem ver os problemas alheios,

Aproveite, pois, esta sema

na para refletir, pensai, cismar,
voltar-se para dentro de si para
em seguida renascer como um

novo ser, melhor, mais huma
no e mais consciente de suas

responsabilidades perante a

sociedade que precisa de pes
soas boas como você para aju
dar a salvá-la dos tantos males

.

que afligem o mundo de hoje.
Renasça acreditando em sua

importância. Ninguém é indis

pensável e vocêmenos ainda. E
para fazer a diferença é preciso
renascer todos os dias.

Chame de novo à vida, a

pessoa morta que está dentro
de você.

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNiCíPIO DE ;lARAGUÁ DO SUL

EDITAL

PREGÂO' PRESENCIAL N°44l2009
SECRETARIADA FAZENDA/POLICIA MILITAR

TIPO: menor preço por ITEM

. ALTERAÇÃO "

A Prefeitura Municipal de Jaraquá do Sul, através da Secretária de'Administração, toma público para
conhecimento dos interessados na licitação por Pregão Presencial acima, que promoveu alterações nos -

objetos do Edital, conforme segue:
Item:1.1.1
Fica excluído: volante com regulagem de altura;
Onde está escrito: comando intemo de abertura do porta malas, leia-se: comando interno elétrico de
deslravamento do porta 'malas, onde está escrito: Rodas em aço estampado de 15 polegadas, leia-se:
Rodas em aço estampado de 14 polegadas, onde está escrito: Pneu radial sem câmara 185/65 R15,
leia-se: Pneu radial sem câmara 175f70 R14.
Item1.1.2
Onde está escrito: comando interna de abertura ,da porta malas, leia-se: comando interno elétrico de
destravamento do porta malas, onde está escrito: Rodas em aço estampado de 15 polegadas, leia-se:
Rodas em alumlnio de 16 polegadas, onde está escrito: Pneu radial sem câmara 195/65 R15, leia-se:
Pneu radial sem câmara 205/55 R16.
Item 1.1.3
Fica excluído: comendointerno de abertura do porta malas;
Onde está escrito: Rodas em aço estampado de 15 polegadas, leia-se Rodas em alumínio de 16 polegadas,
onde está escrito: pneu radial sem câmara 225f75 R15, leia-se: pneu radial sem câmara 235170 R16.
Sendo assim e por força do §40 do art. 21 da Lei Fedetal n,? 8.666/93, tendo em vista a alteração modi
ficar as características dos objetos e conseqüentemente a formulação das propostas, a Administração
Pública comunica aos interessados, a nova data de entrega e abertura dos Envelopes n.? 01 - Proposta
Comercial e 02 - Documentos de Habilitação, a saber. DATA, HORAe LOCAL PARA·ENTREGAdos EN
VELOPES: Até às 14:00 horas do dia 22 de abril de 2009, no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal
de Jaraguá do Sul, sita na Rua Waner Marquardt nO 1.111, bairro: Barra do Rio Molha. O CREDENCIA
MENTO e abertura dos envelopes serão as 14:15 horas do mesmo dia, na sala de reuníões da Gerência
·de Licitações e Contratos. O Edítal Relificado (Versão II) estará disponível no site www.jaraguadosul.
sc.gov.br a partir de 07/04/2009. JaragLJá do Sul (Se), 02 de abril de 2009.

'

Feliz Páscoa!

LOTE.RIAINDICADORES
tONCU�SO N° 414

CÂMBIO
COMPRA VENDA VARIAÇÃO
2,204 2,206 -1,34%
2,977 2,979 ·0,71%

MOEDA
Dólar comercial (RS)
Euro (em RS)

FEDRA LUCIANA KONELLALCÂNTARA DA SILVA

18 -19- Secretária de Administração
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Novo teste para a político externa
Obama chega à França para discutir situação do Meganistão com a Otan
FRANÇA

.

o presidente dos EUA, Ba
rack Obama, foi recebido por
urna multidão ao desembarcar
ontem na França, onde partici
pou de urna cúpula da Otan na

qual buscou apoio à. sua nova

estratégia para o Afeganistão. A
reunião, que marcou o aniver
sário de 60 anos da aliança mi
litarista, é urn novo teste para
a política externa adotada pelo
governo Obama, que já rendeu -

bons avanços durante a passa
gem por Londres. Ao chegar a

Estrasburgo, Obama afirmou

que a Otan ainda é Um pilar
para a segurança dos EUA., /

. "Quanto mais capacidade
virmos na Europa mais felizes
os EUA ficarão e mais eficientes
seremos' como aliança", disse
Obama ao lado do presidente
francês, Nicolas Sarkozy, com

quem havia se reunido.
O evento foi realizado sob

um forte aparato de segurança
e marcado por simbolismos e

celebrações,
.

a começar pelo
local escolhido para sua reali

zação: às margens do rio Reno,
nas cidades frónteíríças de Es-

trasburgo, na França, e Kehl,
na Alemanha, que represen
tam a reconciliação entre os

dois países ao fim da Segunda
Guerra Mundial, em 1945.

Na véspera, Obama ajudara
a definir na capital britânica
um acordo do G-ZO contra a

crise global. Ele espera repe
-tir a dose, com relação à crise
afegã, nos dois dias de cúpula
da Otan. "Ele conversou so

bre uma forte parceria com a

Europa, mas nessa parceria é

preciso haver responsabilida
des mútuas", disse o porta- voz

.

da Casa Branca, Robert Gibbs,
a jornalistas que .acompanha
ram o presidente na viagem do
Reino Unido para a França.

Obama foi aplaudido por
uma. multidão que se aglo
merava atrás das barreiras de

. segurança montada em Estras

burgo, uma das sedes da cúpu
la. Ao lado da primeira-dama,
Michelle, ele chegou a receber
um beijo de uma popular, e

depois seguiu para a reunião
com Sarkozy.

AGÊNCIA o GLOBO

Bento XVI reafirma o desejo
de beatificar João Paulo II

I
I'

Hillary passa
.

por saia justa
Jornalistas que ligaram para

.

participar de uma' teleconfe
rência com a secretária de Es
tado americana, Híllary Clin
ton, 'e o assessor de Segurança
Nacional, [ím [ones, tiveram
uma surpresa. Do outro lado
da linha não estavam as auto

ridades, falando de ameaças à

segurança nacional e política
externa, mas sim uma profissio
nal de urn serviço de telessexo.
"Você tem algum desejo oculto?
Se você sente que está ficando
obsceno, então veio para o lu
gar certo", disse em gravação a

mulhers, de acordo com um re-
-

pórter da CNN.

·Obama e Michelle cumprimentam o presidente francês, Nicolas Sarkozy e o mulher, Carla Bruni

O Papa Bento XVI recordou to, explicou em uma entrevista à
.

na audiência geral seu anteces- Rádio Vaticana que a proposta
sor João Paulo II e ratíficou seu para a beatificação do papa João
desejo de que ele seja beatífica- Paulo II não tem uma data previs
do. Karol Wojtyla (nome de ba- ta e "nem está na lista especial de
tismo de João Paulo II) nasceu causas que esperam julgamento".
em Wadowíce, na Polônia, em Amato afirmou ainda que este
19Z0, e exerceu seu Pontificado processo já teve seu "tratamen
de 1978 e Z005. to especial", quando Bento XVI

Relembrando que na última desconsiderou o período neces

quinta-feira fez quatro anos da sário de cinco anos para abrirUlI).
morte de João Paulo li, o Papa processo canônico.
Bento XVI explicou que muitos . "Não podemos prever o tem
peregrinos poloneses visitam po preciso", ressaltou 6 bispo,
Roma nesta ocasião,

.

reiterando que todas as fases

"Que a hereditariedade espi- para a beatificação devem ser

ritual do vosso grande conterrâ- cumpridas, .ínclusive a análise
neo inspire a vossa vida pessoal, de milagres.
familiar; social e nacional. Junto O presidente da CEI (Come--
com vocês, peço, nas orações, rêncía Episcopal Italiana), carde
a

.

sua beatificação", afirmou d al Angelo Bagnasco, o arcebispo'
Papa, dirigindo-se aos poloneses de Turim, cardeal Severino Polet
presentes na audiência geral. to, e as duas freir� italianas que

No entanto, o prefeito da foram sequestradas no Quênia
Congregação para as Causas dos em novembro passado também
Santos, monsenhorAngeloAma- estavam presentes na audiência.

ERRO
A Casa Branca afirmou que

um funcionário cometeu urn

equívoco ao passar o número,
o que, segundo o governá, não
vai se repetir. O governo mu

dou o número, mas a confusão
se repete.
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JARAGUÁ DO SUL toda a escola", comentou dis-
O estudante Arley Felipe eretamente, A colega de elas

Carolina, 17 anos, sonha em se, Talyta da Silva Cachoeira,
seguir, a carreira de empreen- que faz parte de outro grupo,
dedor-. Mesmo fora do meio também manteve o suspense.
acadêmico, ele busca manei- "Pretendemos criar máscaras
ras de praticar a atividade em- com papel jornal em diferen
preendedora nos trabalhos de tes formatos", afirmou. E o

escola na companhia' dos co- futuro empresário Arley já
legas de classe. E agora, com a definiu o público que preten
proposta feita pela professora, de atingir. "Vou lançar .duas
Kátia Ehlke, Ar1ey confessa linhas de acessórios, feminina
que a empolgação aumentou. e masculina, e a produção será
Todas as turmas do 30 ano, do artesanal", destacou.
período da manhã" que estu- Segundo a coordenadora
dam no Colégio Estadual Pro- do trabalho, a provocação fei
fessor Duarte Magalhães, estão ta aos alunos floresceu através
envolvidas no desafio."

. .

do Projeto de CUTSO de For-
o Um trabalho sobre empre- mação Continuada. "Todos os
endedorismo será desenvol- professores da unidade parti
vida' através das aulas, da dis-" ciparam da capacitação e para
ciplina Estudos Regionais. Os . concluir o curso lançamos'
alunos estão com as equipes os' desafios aos alunos, -cada
formadas e as ideias começam professor com determinadas
a sair do papel. Por exemplo, a turmas e matérias", explicou.
estudante Mayara Laís Maier, Pelá terceira vez Kátia se atre-
16 anos, mostra interesse so- ve a coordenar esse trabalho
bre o tema e adiantou o que com as turmas do 30 ano. As

pretende élaborar.. "Vamos' produções vão ser expostas
montar uma empresa fictícia, em uma feira promovida pela
desenvolver um produto com escole-no mês de julho.
material reçiclado e depois
_apresentar. a produção para DAIANA CONSTANTINO

11f9Cê Cf9nneCe
'

9- h1IJ)f@�
J9- 6-J9-fftl e J9-

jf9'Y"éJtl1J:nh?
A cigarra era alegre e es

tava sempre' se divertindo.
Já a formiguinha passava o

tempo trabalhando.

Formiguinha Não,
não! Nós formigas, não temos tempo para diversão. Preci
samos guardar nossa comida para o inverno!
A cigarra ignorou a fala da formiguinha e preferiu con

,

tinuar a brincadeira. e sair cantarolando por aí!
Quando o inverno chegou.; ��i
Cigarra - Olá formiguinha! Posso ficar ná\\sua casa? Eu'

não tenho comida!

Formiguinha -; Eu te avisei!
Como a formiguinha tinha bom coração, deixou a ci

garra ficar em: sua cása. Mas, em troca, a formiguinha pe
diu para que a cigarra cantasse durante todo o inverno

.para alegrar o seu lar! E essa foi a estação mais feliz para
as duas amigas!

o

Alunos da Duarte

Magalhães falam
sobre seus trabalhos

e se empolgam
pensando no futuro

Nós crescemos porque
você confia!

Colégio Evangélico Jaraguã
Lições para toda a vida.

Fone: 3055 3022
www.colegiojaragua.com.br.

Fone: (47) 33.71-0202
www.jangada.com.bi.
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VELOCROSS

Etapa Estadual em Massaranduba
Prova contará com a estreia das classes SOcc e 65cc, voltadas para os garotos
MASSARANDUBA

A cidade de Massarandu
ba, neste fim de semana, vol
ta a ser palco do Campeonato
Catarinense de Velocross. No
ano passado o circuito ficou
de fora e o Motódromo de re

alizou apenas uma etapa do
Riffel Motocross. A abertura
do Estadual aconteceu em

Wítmarsum, nó dia 8 de mar

ço, e contou com Luciano de
Oliveira, o Boca, campeão na

categoria VX1.
O circuito de Massarandu

ba terá com uma novidade. Os
motociclistas das classes 50cc

e 65cc irão estrear na competi
ção. Devido a forte chuva que
caiu um pouco antes do início
da primeira etapa, as provas
para as duas categorias tive
ram de ser canceladas.

Os treinos livres iniciam às

14 horas de hoje e seguem até
as 15h30. A segunda bateria
de treinos será. das 15h45 às
17h30. Amanhã as vistorias
iniciam às 8 horas ·e seguem
até as 9h30. As provas oficiais
estão previstas para iniciar ao
12h30, com a última bateria às
17 horas.

Os pilotos que ainda não
fizeram as inscrições têm
mais uma chance. Hoje a FCM

(Federação Catarinense de

Motociclismo) aceitará mais
cadastros até às 18. horas na

secretaria da prova com o va-

lor de R$ 80.
.

Os ingressos para assistir

apenas a prova custam R$ 10.

Para assistir aos shows o valor
é de R$ 25 (antecipado) e R$
30 (na hora). O bilhete pode
ser adquirido antecipadamen
te na rede de Postos Mime. Circuito de Massaranduba volto o sediar o Catarinense de Velocross, já que no ano passado ficou de foro

Rodado do Copo Sesi define
campeão do futsol master
JARAGUÁ DO SUL

Neste sábado, vários jogos
dão sequência à fase muni

cipal da Copa Sesi. Destaque'
para o futsal master, que en

cerra o triangular final. Quem
vencer do jogo entre Celesc e

Weg, às 10h30 no Ginásio do
Sesi, ficará com o título da

competição.
O" futebol sete . masculi

no chega à segunda fase, que
será disputada em sistema

, de mata-mata. Em virtude do

Campeonato Varzeano, dois

jogos da primeira fase foram
transferidos este sábado, dia 4,
a partir das 8h30. Os confron-

tos serão entre HC Hamburg x
Menegottí Metalúrgica, Dalila
x Malwee, Zanotti x Seara e

Nékix CSM.
.

A disputa do futsal femi
nino chega à última rodada
da primeira fase, com WEG x

Malwee e Marisol x Zanotti

(a partir das 8h30 no ginásio).
Amanhã, acontece a terceira
rodada do futebol de campo
masculino, última da primeira
fase, na Recreativa Menegotti.
Às 8h30 tem Malhas Menegot
ti x Menegotti Equipamentos
e, logo depois, WEG x Mene-

gotti Metalúrgica. .

.

Weg (camisa preto) é um dos finalistas do futsal sênior no Copo Sesi
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Mountain Bike
A nosso regiõo está recheado de eventos esportivos no neste fim
de semana. Os amontes do ciclismo podem nccmpnnhnr o 3° Eta
pa do Campeonato Catarinense de Mountain Bike, promovido pelo
Federaçõo Catarinense do' modalidade. Hoje à tarde acontecem os

.

provas de cross country no Porque Malwee, com final marcado
.

poro os 17h30. Amanhõ será o vez do down hill, o partir dos 10
horas no Pico do Malwee (foto). A decisõo será às 14h30.

ESPORTE-----�----

-.

Vitória entrará em campo duas vezes no fim de semana, hoje pelo Copo Norte e amanhã pelo Taça Pomerode

fUTEBOL AMADOR

,Flamengo e Vitória
jogam fora de casa
Fla contratou ex-treinador dabase juventina
JARAGUÁ DO SUL

Os 'dois times jaraguaenses
que estão na Taça Pomerode

jogam fora de casaamanhã às
15h30. O Vitória vai a'Brus

que ênfrentar o Poço Fundo e

o Flamengo joga em Pomero
'de contra o Botafogo. Ambas
as equipes precisam vencer

para conquistar uma posição
melhor na tabela e embalar na

competição.
O time do Rio da Luz até

agora venceu apenas uma parti
da, mas se a competição termi-
nasse hoje se classificaria para a enfrenta o vice-líder Botafogo Foguinho disse também que
próxima fase na sétima posição. fora de casa.

.

a postura de agora em diante
O adversário da quinta rodada O presidente do clube, será esperar. que as mudan
é o terceiro colocado, perdendo Claudemir Ruedieger, o Fogui- _ ças tenham efeitos positivos,
para o vice-líder, o Botafogo, nho, disse, após a derrota para em curto prazo'. O confronto

apenas pelo critério de desern- .0 Água Verde de Tímbó por de amanhã é encarado como a

pate � confronto direto. 2xO, que haveriam mudanças . partida chave da competição.
O time dó Garibaldi está em para reverter a situação. A me- "Esse jogo se tornou fundamen

uma situação mais incômoda. dida foi trazer o ex-treinador. tal para pretensões que temos

Além de ser o lanterna da Taça da base do Juventus Nei para para o restante do campeona
Pomerode, o Rubro-Negro vem - fortalecer a comissão técnica: to", comentou Foguinho.
enfrentando as equipes que "Duas cabeças pensam melhor Jogam ainda pela Taça Po
estão' nas primeiras posições.' que uma e esperamos que isso merode: Vera Cruz x Caramuru,

_ Amanhã 0_ Mengo . tem mais nos ajude daqui pra frente", Atlético Pomerodense x Floresta
uma parada dura pela frente: disse o dirigente.

.

.'

e Água Verde (Pomerode) x Tupi.
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Rodada final em SP e rio Rio
Em Santa Catarina, Avaí pode disparar se vencer o Tigre
DA REDAÇÃO

As disputas nos Campeo
natos Estaduais seguem afu
nilando cada vez mais. Neste
fim de semana será a vez dos
cariocas e paulistas conhece
rem os finalistas, respectiva
mente, da Taça Rio e do Pau
listão. As rodadas de ambas
as competições acontecem

amanhã, com todos os jo
gos às 16 horas. Já em Santa
Catarina, a disputa começa'
hoje, às rsnao. no Estádio da
Ressacada, onde o Avaí rece
be o Criciúma.

O Leão da Ilha tem tudo

para embalar no quadrangu
lar. Líder com dois pontos
na frente do Tigre, o time da

Capital pode se distanciar ain
da mais na ponta da tabela.
O técnico Silas conta com a

volta do jaraguaense .Medina
para a lateral-direita e do ata
cante Evando, ambos vindo
de suspensão. O Criciúma não

poderá contar com o lateral
Michel, suspenso. Amanhã a

Chapecoense pega o Joinville,
em jogo de suma importância
para os dois, que não querem

TABELA DE JOGOS
(Jogos às 13h30 e 15h15)

CAMPO DO RIO MOLHA
Tigre x João Pessoa
Operário x JJ Bordados

CAMPO DO FLAMENGO
Flamengo B x Ponte Preto
ABM/Etima x Amizade/Boeing

CAMPO DO BOTAFOGO
Cruz de Malta x Botafogo
Romo/Mega Tmnze o Pé x Independente

CAMPO DO CAXIAS
Coxias x Confort Fine TS
Kiferro x São Luís

CAMPO DO GUARANV '

Bordo Brasil/Cordeiro x Guarany
Galácticos x Tutty Re1eições

'

CAMPO DO GARIBALDI
Rio Molho x MagicWorldIBozor do Rau
Bosque dos Flores x Garibaldi

CAMPO DA ARSEPUM
Galvanização Batisti x Box 7

'

Barrabaxo x Atlético

CAMPO DA VILA LAlAU
Brandenburg/Dutra x Estrado Nova
Rio Cerro x Borracharia Senem

ficar longe da liderança.
No Rio de Janeiro, acontece

a última rodada da Taça Rio. O
Grupo A já tem definidos Vas
co e Fluminense como classi

ficados, mas ainda brigando
pelo primeiro lugar na tabela.
A Chave B está indefinida. O

Flamengo, que recebe o Flu
minense, precisa de um em

pate para confirmar a vaga. Já
Botafogo eBangu, com 13 pon
tos, e Friburguense, com 1Z,
enfrentam, respectivamente,
Resende, Vasco e Madureira,
todos fora de casa. São quatro
times atrás de duas vagas.

PAULISTÃO
E em São Paulo, será de

finida a última vaga para, o

quadrangular. Santos e Portu

guesa, com 34 pontos, e Santo
André, com 33, permanecem
na briga. O Peixe precisa ape
nas vencer a Ponte Preta. Já
a Lusa e o time do ABC se

enfrentam e quem vencer

terá de torcer contra o time
da Vila Belmiro. Na rabeira
da tabela, dez times brigam
para não cair.

� 3" RODADA OCTOGONAL

ê AMANHÃ
:; 15h30 - Nacional x Cianorte

� 15h50 - Coritiba x J. Malucelli

� 18h30 - Atlético x lraty
'ª TERÇA-FEIRA

V FI" t
-

I 'f' d
-

d b I-d' d
::E

20h30 - Paraná x Paranavaí
asco e u Ia es ao c assl Ica os, mas am a uscam I erança o grupo CLASSIFICAÇÃO: Coritiba 7. J. Malucelli 6. Atlético

, 5, Nacional 4, !'araná 4, Cianorte O, lraty O e
ParanavaíO.

Rio Molha (com a bola) vem de vitória e pode confirmar classificação

Varzeano terá
, �egunda rodada
JARAGUÁ DO SUL

o CORREIO DO POVO WSABADO, 4 DE ABRIL DE 2009
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CAMPEQNATíI CARIOCA
8" RODADA DA TAÇA RIO
AMANHÃ
16h - Vasco x Bangu
16h - Madureini x Friburguense
16h - Resende x Botafogo
16h - Tigres x Macaé
16h - Flamengo x Fluminense
16h - Volta Redondo x Duque de Caxias
16h - Boavista x Americano
16h - Mesquita x Cabofriense
CLASSIFICAÇÃO
GRUPO A: Vasco 21, Fluminense 19. Madureira
9, Tigres 8, Americano 8. Resende 7. Duque de
Coxias e Cabofriense 3.
GRUPO B: Flamengo 16, Botafogo 13; Bangu 13,
Friburguense 12, Macaé 10. Boavista 10. Volta
Redondo·7 e Mesquita O.

r

CAMPEONATO CATARINEIiSE
3" RODADA DO QUADRANGULAR
HOJE
18h30 - Avaí x Criciúma
AMANHÃ'
16h - Chapecoense xJoinville
CLASSIFICAÇÃO: Avoí 5, Criciúma 3, Chapecoense
2 eJoinville 1.

CAMPEONATO GAÚCHO
QUARTAS-DE-FINAL RETURNO
AMANHÃ
16h - Santo Cruz x Juventude
17h -Internacional x Grémio
SEGUNDA-FEIRA
19h - Ulbra x Inter-SM
21hl0- Veranõpolis x Caxias

CAMPEONATIl PAUUSfA
19" RODADA - AMANHÃ
16h:-Mirassol x Corinthians
16h - Palmeiras x Botafogo
16h - São Coetano x São Paulo

Acontece hoje à tarde, em 16h-PantePretaxSantos

oito campos, a za Rodada do 16h-ltuanox Man]ia
Z7° Campeonato Varzeano de 16h-BragantinoxGuarani
Futebol - Troféu Raul Valdir 16h-Ballleri x Paulista

Rodrigues. Mas os jogos do 16h-GuaratinguetáxOeste
16h - Noroeste x Mogi Mi!imúltimo sábado deram o que 16h-PartuguesoxSántoAndré

falar até a noite de' quinta- CLASSIFICAÇÃO: Palmeiras 41. São Paulo 39.
feira. É que a Kiferro entrou Corinthians 38, Santos 34, Partugueso 34, Santo
com recurso contra o Rio Cer- André 33, Borueri 27. Mirassol27, Pante Preta

ro, alegando que o time teria 24, São Coetano 21. Bragantino 20, Botafogo
usado um jogador irregular.

' 19, 6uaratinguetá 19. Manlia 18, Paulista 17,

Na abertura da competição, o
ltuano 17, Oeste 17, Mogi Mirim 16. Noroeste 14
e Guarani 14.

time da Vila Lalau foi derrota-
do por 3x1. L!6AHITSAL

AKiferro alegou.que o jo- -HO-JE-----------
gadorMayconMaba disputou 16h - São Coetano/Corinthians x Umuarama

a Taça Pomerode ZOOS e, por
18h-lntellixVasco

isso, não poderia ser inscrito 18h-SãoPauloxMinas

no Varzeano. O Conselho de 19h-Cor1osBamosax�trópolis
19h - Atlântico x Coscavel

Julgamento acolheu a denún- 19h-CortianoAlCSxPraia Club
cia e, de forma unânime, deci- 19h15-Gorçax Unisul
diu em favor da Kiferro. Com SE(jUNDA-FEIRA

isso, o Rio Cerro perdeu os 19h-SãoPauloxUnisul

pontos, repassados para o ad- 19h-Car1as Bamosa xCascovel
, . .

d 19h15 - São Coetano/Corinthians x Vasco
v�ersarlO, e o Jo�a ar em ques- 19h45-JainvillexPetrópolls
tao pegou 90 dias de suspen- , '20h _ Atlântico x Praia Club
são. O plaear. ficou então de 20h15-lntellix Umuarama

1xO, mantendo-se os cartões. 20h15-Gorça x Minas
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Preços para
você fechar

, .

negocIo agora.

www.autoelite.com.brIGrupo Auto Elite 40 anos de credibilidade.
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