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Uma procissão pelos ruas centrais de Jaraguá no final do
tarde de ontem constituiu-se no principal evento do calendário

religioso da Igreja Católico no Sexto-feira Santo. Mos o procissão
realizado todos os anos 00 longo do Via Sacro, no bairro Rio

Molho, foi cancelado já que o lugar ainda representam risco poro
o concentração de milhares de pessoas por couso dos chuvas -

de novembro do ano passado. Amanhã, às 6h. haverá missa e
-

Procissão do Ressureição no Igreja Motriz São Sebastião.

Bis ao

Leite 230g _

-

Shot 245g

Diamante

NegrQ 215g

FESTILHA
São Fmllcisco do Sul será tomado porturistas
e visitantes do região o partir de hoje, quando
começo o 21° edição do Festilha. Com show
de Agnaldo Rayol, às 23h., e muitos pratos
o base de frutos do mor.
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INCÊNDIO
Prédio localizado no Estrado Novo e

-

que já obrigou igreja evangélico servia
de alojamento para trabalhadores de
empreiteiros. Foi destruído pelo fogo no

madrugado de ontem.
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11!1Visite o apartamento decorado
-

13 EstRUTURA - I
3273-7466 - Plantão. I
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Asfalto continua
terceirizado em JS

.

Valdir Sordin descarto o instalação
de uma usina próprio. Ele alego ser

um empreendimento inviável.
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Pesquiso do Ministério do Saúde mostro que
43,3% dos brasileiros estão com excesso

de peso - e 13% do total estão obesos. Os
dados sõo relativos o 2008. Em compamção

-

com 2006;0 índice de obesidade aumentou
1,6%. O crescimento foi registmdo prindpal
mente entre as mulhéres, e Porto Alegre é o

mpHal com mais obesose gordos do país. Do
total, 47;5% dos homens estão com excesso de
peso; 39,5"10 dosmulheres têm o problema.

Fonte: 61

FAMEG

(47) 3373-9800
www.fameg.edu.br
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CHARGE

PONTO DE VISTA

Reflexão·à . crise

GONTER BARTEL,
Dml!iOR GERAI. GRUPO

UNIASSELVIjFAMEG

massa dos grandes centros e das gran
des empresas.

Esta não é a primeira e nem será a

última crise da humanidade. Vivemos
um processo de constantes transforma
ções e evoluções, em qúe enfrentamos
crises: econômicas, sociais, adminis
trativas, financeiras, pessoais,

-

emocío
'naís ... De qualquer ordem e/ou natu

. reza. Considerando a crise econômica
e financeira, desafiamos demissões,
redução de jornada de trabalho fi de sa-

.

lários com alterações no custo diário de
sobrevivência, o desaparecimento de

postos de trabalho e o surgimento de
novas profissões.

É preciso ter coragem para lidar com

.esta tempestade de informações que
nos deixa perdidos sem saber o que de
fato é verdadeiro e o que é contradító
rio. Nossas necessidades materiais pre-

.

cisam ser revistas.
O momento não é de crise genera

lizada, não estamos todos no mesmo

caminho, na mesma direção do abis-
. mo, pois alguns conseguem enfrentar
e lidar com esta situação. Os impactos
tornam-se menores para aqueles que já
vem alimentando o seu espírito e o seu

intelecto. O seu conhecimento permite
lidar, ou ainda, se adaptar com maior
facilidade e a tempo de não se abater
com a mudança. Assim criamos, fazen
do. de um limão uma limonada.
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Novamente a palavra crise está pre
sente em nqsso dia-a-dia. Esta palavra
"crise" revela um momento perigoso e

decisivo. De forma consciente,' sabe
mos dos riscos de perder o emprego e

decorrente disto enfrentarmos outras
dificuldades.' Já de modo despreocu-'
pado esta realidade parece estar muito

longe de nós, sendo que o máximo que
-

nos afeta é observar as demissões em

Os incomodados que
se retirem

Um dos ditados mais populares da história parece já
não mais se fazer real na atualidade jaraguaense "Os in
comodados que se retirem" foi substituído por algo do
tipo "os incomodados que façam todos os outros se re

tirar". A polêmica, acirrada sem .qualquer critério pela
imprensa radiofônica da cidade, que cerca a construção
da Estação de Tratamento de Esgoto do Bairro São Luís é,
no mínimo, uma demonstração nítida de- egocentrismo
desenfreado.

Meia dúzia de pessoas, simplesmente, pretende se

colocar à frente de 40% da população possivelmente be
neficiada com a obra. Mas, saber disso, não basta, afinal,
eles não querem, batem o pé feito crianças mimadas e

reúnem à volta vereadores' que pouco indicam estar a

serviço da comunidade. Esquecem-se, pois, de quem os

elegeu há tão pouco tempo.
'

Ao invés destes senhores trabalharem em prol da re
solução de impasses que atingem o 'município de forma
negativa perdem tempo tapando os olhos. Cadê a fiscali
zação acerca das melhorias constantes na concessão do
transporte coletivo? Isto não fazem, como também não se

intrometem na negociação arrastada do Parque de Even
tos. Por um acaso tais impasses não geram qualquer pre
juízo aos jaraguaenses?

.

Como se não bastasse, nosso "legislativo" mostra ex

trema falta de Informação ao defender os protestos da
queles moradores. Anos. atrás alguns deles aprovaram o

projeto porque integravama situação. Agora, na linha da
esquerda, são contra. E, como desculpa, dão o fato de 'os
moradores não conhecerem a fundo o projeto. Ora, por
que votaram? Não deveriam levar informação a eles e au

xiliar no abrandamento do problema? Melhor deve ser

aproveitar a questãci em benefício próprio.
Aliás, a atitude exala dos habitantes próximos ao ter- .

rena que irá abrigar a estação. Deles vem o pretexto de
desvalorização dos lotes. No entanto, se a administração
pública .os oferecesse a supervalorização dos locais tudo
estaria em tranqüilo estágio de transação imobiliária.

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

enviados paro o e-mail redacao@ocorreiodopovo.com.br. ou por corto poro a

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

• telefone (. não serão publicados).
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FALA Aí!

" No município
nasce o vida e moro o

população. "
MARCO MACIEL (DEM-�E),

SENADOR,
criticando o isenção do IPI na compra de
veículos em prejuízo direto da arrecadação

das prefeituras.

" O deputado
. acabo convidando
poro um almoço. "

RAFAEL GUERRA (PSDB-MG),
PRIMEIRO-SECRETÁRIO

DA CÂMARA,
justificando gastos dos parlamentares

com correligionários e amigos.

"É difícil "

porque fere
..

interesses de entes
federados. "

MARCElO CRIVEllA (PR6-1<.I),
SENADOR,

expplicando razões de o Congresso ain
da nõo ter votado a reforma tributária.

Um· país travado
Vem aí outro ponto facultativo: dia 20, uma segundo-feira, véspera de Tira
dentes. No prefeitura de Jaraguá já está decretado. Em repartições estaduais o

procedimento deve ser o mesmo adotado no véspera da Sexta-Feira Santa, com
.

tudo fechado já no dia anterior, lotando as rodoviárias (foto) e congestionando
rodovias. Feriados e pontos facultativos em dias úteis, segundo um estudo da Fe
deração das Indústrias do Rio de Janeiro, representam um prejuízo da ordem de
RS155 bilhões por conto do que deixa de ser produzido e vendido. São 12 dotas
nacionais (onze delas em dias úteis) e 39 estaduais ( 29 deles em dias úteis).
O estudo da instituição não leva em conto os feriados municipais, às centenas
pelo país afora, e muito menos os "enforcamentos" de véspera quando coem nos

sextas e segundos-feiras. Poro aumentar a lista, tramitam no Congresso Nacional
projetos que oficializam como feriados nacionais a terça-feira de Cornaval, Cor
pus Christi e o Dia do Consciência Negro, em 20 de novembro.

CONSULTAS
Segundo relato do secretário da Saúde
Irineu Pasold (PSDB). Nestes cem dias de
governo 8.350' consultas em especiali
dades médicos foram feitas, mesmo com

a crônico falta de médicos. Mas cobrou
de quem procuro o Centro Vida paro
que compareçam nas dotas e horários
agendados. O motivá é o registro de
10% de" pacientes ausentes às consul
tas. Solvo motivo relevante, estes não
podem reclamar.

SALVIJA
Marcado para quarta-feira, dia 15,
audiência poro se tentar chegar o um

denominador comum sobre o coso do
parque agropecuário. É a ação movida
contra a Prefeitura pela Salvita"que quer
indenização pelo uso da área. A idéio é
levar a Schützenfest paro o berço anti
go. E, também, uma oportunidade para
sesaber quem vai receber a grana. Algo
em torno de RS 5 milhões se mantido o

último entendimento entre as partes.

SEM USINA.
A implantação de uma usina de asfalto é
economicamente inviável; diz o secretário
de Obras Valdir Bordin. Exemplifico afirman
do que o asfalto representa apenas 20% dos
custos inerentes o pavimentação de ruas.

Além disso, a usina exigiria a contratação de
uma equipe altamente especializada e, por
isso mesmo, cora no que toca a salários. As-

1§ ]1Jto está em todos as listas de-prioridades
� dos associações de moradores. A usina foi
� sugerida pelo vereador Amarildo Sorti (PV)
� como uma solução regional. Ele calcula que
� há 600 quilômetros de ruas em Jaraguá à

i espero de paviméntação.

o CORREIO DO POVODSABADO, 11 DE ABRIL DE 2009

o secretário da Segurança Público e deputado licenciado Ronaldo Benedet
(PMDB) confirmou, nesta semana, o que o coluna já havia publicado: por
"pressões políticos" e não disse que quem, o delegado Uriel Ribeiro ain
da não foi nomeado' oficialmente como titular do Delegacia Regional de
Jaraguá. Quem tambélll"Quer a vogo é o delegado DjalmóAlcântara, por
coincidência genro da prefeita Cecília Konell (DEM).

VAI ESPERANDO 1
Sobre o Delegacia do Mulher, há 15 anos reivindicado e, por vários vezes,
por ele mesmo prometido, Bendet disse que não há dota poro sua insta
lação. Diz que o momento financeiro do Estado é difícil, sem verbos poro
contratar servidores. Igualzinho na Educação: nos discursos de palanques,
üumento salarial "digno" garantido paro professores. Depois, depende da
arrecadação.

.

VAI ESPERANDO 2
Construção de uma novo delegacia de Polícia Civil, o término da obra do quar
tel da Polícia Militar, o instalação de câmeras de vigitância eletrôniéa, mais
servidores paro atuar na delegacia e Ciret�an, mais policiais militares, aqui
siçõo de duas viaturas, um delegado adjunto são pedidos encaminhados pela
Câmara de Guaramirim ao secretário Benedet. Se for poro retribuir os votos

que teve no municípiO em 2006 para deputado estadual, vai demorar. Foram
exatos sete sufrágios. Com certeza, de poli,ciais civis.

POIS É
Por certo todos muito dévotos e contritos com o Paixão de Cristo, a maioria dos
prefeitos, vereadores, deputados, senadores, governadores e, por extensão to
dos os servidores pú�Jicos, "enforcaram" a quinta-feira. Vão enforcar, também,
qdia 20. Mas dí até que se justifica. No dia'21 lembramos de Joaquim José da

· Silva Xavier, o Tiradentes, dentista, tropeiro, minerador, comerciante, militar e
ativista político, que morreu enforcado.

MíNIMO REGIONAL
,;blp 6 de maio o Câmara. de Jaragua reaUza audiênci�'P9bljCa para discutir
allroposta de salário mínimo regional de RS 587, defenllido por represen
tações sindicais e políticos. Já é uma' prática adotada por vários estados,
com amparo no Constituição Federal. A idéio é avaliar o que isso causaria
de impacto na economia regionat O'governado� lui� Henrique do Silveira
'PMDB) tem dito qve apóio.'

-

"j %\

� �*' '

IDOSOS
· §egundo o Instituto Brasileiro de Geografia e

tístico, nos próximos 20 anos (J' 'Rºpulação .

ira idosa poderá ser superior o 3D'inilhões
de pessoas, algo 00 redor de 1 �% da população

. total. Isso porqueo índice de longevidade vem au

, mentando. Foi o que levou o Comissão deDireitos
·

Humanos (foto) o aprovar o criação do fundo Na-
, ". ,,' ./' '$",

cional do lodoso, que�eró recursoscom'ádedução. "

do rmposto de Renda de pessoas físicos e jurídicos e das doações efetuados aos 4

fundos Nocional, Estaduais e Municipais do Idoso. Se nem o estatuto do Idoso é
respeitado em SlluSartigos mais básicos, só vendo poro crer

poliUca@ocorreiodopovo.com.br

Além da defesé de seus direitos, a
evolução negócios jurídic

Cassuli Advogados Associados OAB/SC397í99
Rua Donaldo Gehring, 135 • Fone 47 3371 7511 • Fax 47 32751820
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ASFALTO

POLíTICA------------'------

J Secretário descarta usina
Bordin diz que fabricação própria é economicamente inviável

Obras começaram esta semana

Colocação
de galerias
JARAGUÁ DO SUL

Depois da remoção das bar
reiras, o Dnit (Departamento
Nacional de Infraestrutura de
Transportes) iniciou a colo
cação de galerias pluviais em

trechos da BR-280, duas em

Guaramirim e três em Jaraguá
do Sul. As obras estão sendo
executadas pela empresa En

gepasa, de [oinville, e devem
ser concluídas até final de
maio.

Segundo o vereador Justino
da Luz (PT), as obras de recu
peração das rodovias federais
que cortam o Estado iniciaram
em 2008, com serviços de ter

raplanagem, pavimentação,
drenagem e contenção de en

costas. São nove os pontos crí
ticos.Ao todo, R$ 20,6 milhões
de investimentos, incluindo
as galerias.

É tempo de superação, de construir o. futuro com garra. A Prefeitura de Jaraguá do Sul está
trabalhando para deixar a cidade em perfeitas condições.
Faça a sua parte: pague o IPTU em dia. Dê preferência à parcela única, com 18% de desconto,
ou parcele em até 8X sem desconto até o dia 13 de abril (parcela mínima de R$ 36,40).
Unidos desde agora vamos superar todos os desafios.Nossa cidade merece essa força.

/ .

JARAGUÁ DO SUL

A implantação de uma

usina de' asfalto na região foi
praticamente descartada pelo
secretário de Obras, Valdir

ill
� . Bordin, que participou da úl-
� tima sessão da Câmara. Por
,� cerca de uma hora, Bordin

fez um balanço das atividades
da pasta e respondeu a ques
tionamentos dos vereadores,
especialmente sobre asfalto,
tubulação, limpeza de ruas e

recolhimento de lixo, que im

peram na lista de pedidos fei
tos ao Executivo por meio das
indicações.

O secretário disse aos ve

readores que é
.

importante a

contribuição deles à Prefeitu
-ra na busca de soluções, mas
destacou que a fabricação pró
pria de, asfalto é economica
mente inviável. A ideia de via
bilizar uma usina em forma de
consórcio entre os municípios
da Amvali foi proposta pelo
vereador Amarildo Sarti (PV),
depois que foi constatado que
60% das indicações da Câma
ra se referem à pavimentação
de vias públicas.

Sarti defende que esta seria
uma forma de tentar solucio
nar mais rapidamente os pro
blemas de milhares de pessoas
que vivem em ruas sem pavi
mentação, enfrentando chu
va, lama e buracos, e propôs
que os vereadores' buscassem
exemplos bem-sucedidos des-

mais simples". Ao todo, a secretaria
conta com 234 funcionários, núme
ro que considera, pequeno, frente
à demanda crescente de serviços.
"Chego diariamente na secretaria
às 6h30 para dar o exemplo", disse.

Segundo Valdir Bordin, foram 1276 atendimentos em 44 dias úteis de trabalho e com tempo bom

em 1997, e acredita que as di
fículdades detectadas naquela
época, em especial o alto cus

to de maquinário e operacio
nal, continuam as mesmas.

Destacou, ainda, que é falsa
a ideia de que, se a usina for

implantada, a Prefeitura sairá
asfaltando todas as ruas da ci
dade. '� capa asfáltica é 20%
do valor do- asfalto. O resto é
a base, sem falar que precisa
ríamos ter uma equipe técni
ca altamente especializada",
afirmou.

"Muito trabalho e equipe reduzida,"
Ao relatar as dificuldades en

frentadas no comando da pasta,
,

Valdir Bordin revelou que cerca 'de
10% dos funcionários estão com

. problemas de saúde, "O que nos

obriga a destacá-los para as funções

ta experiência. O déficit, cal
cula; seria de 600 km.

Bordin lembrou que pro-

jeto do gênero já tinha sido
estudado na gestão' do ex-pre
feito Geraldo Werninghaus,

PREFEITURA
DE JARAGUÁ DO SUL

Informações: 0800 6433210
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PÁSCOA

Fiéis celebram Paixão de Cristo
Caminhadas, procissões e muita oração marcam a Sexta- feira Santa
JARAGUÁ DO SUL· fazer as orações e pedidos. O que

Dia de renúncia, reflexão, perdão chamou atenção foi a participa
e. de sacrifício. Assim é vista a Sexta. ção de jovens' e até de crianças que
- feira Santa ou Sexta - feira da Pai- não deixaram a tradição acabar.
xão para os católicos. Párarelembrar Gustavo Panstein Dõge, 7

o sofrimento de Jesus Cristo na cruz, anos, veio com a família e fez
os fiéis realizaram caminhadas, pro- questão de acender uma vela. "É
cissões e grupos -de oração durante

'

pela morte e ressurreição de Cris
todo o dia de ontem. A principal to"; destacou. A mãe dele, Áurea
manifestação foi a procissão do Se-

.

Panstein Doge, 42 anos, diz que
nhor Morto, no final da tarde. desde bebê ele participa das ce-

A tradicional Via Sacra no mor-, lebrações da igreja. :'A gente mos

ro do Rio Molha foi cancelada neste tra pra ele que Páscoa não é só
ano. Os organizadores do evento te- chocolate e coelinho. É preciso
miam que a trepidação cansada pela fazer um sacrifício e rezar. E ele
passagem de milhares de pessoas gosta", comenta.
pudesse provocar algum acidente, já As manifestações religiosas
que a localidade foi fortemente atin- continuam neste domingo, que é

gida pelas chuvas de novembro do a grande festa da Igreja quando se

ano passado, com registro' de duas' comemora a ressurreição de Cristo.

grandes quedas de barreiras. A pro- .Na paróquia São Sebastião, aconte-
.

cissão acontece há dez anos e chega ce às 6h missa e procissão da Res
a reunir cerca de oito mil fiéis. surreição. Já às 9h e às 19h temmis-

Mesmo assim muitas famílias sa de Páscoa na Matriz.
realizaram o trajeto a pé e· com

pareceram à gruta do Molha para DEBORA VOLPI

"i" �,

:c'�1'i�
A procissão foi cancelado, mos muitos católicos foram rezar no Via Sacro

Rodeio Country
Montaria em Touros

Futiboi

Mesa daAmargura

o garoto Gustavo fez questão de acender velas na gruta do Molho ontem de manhã

«;.

Jovens realizaram Via Sacro e preservam tradição mantido por fiéis do Igreja Católico
"

Realização:

fio.klh 110 ItaperjU e se

(47) 3458-0101

Sexta: R$ 1�,00
Sábado: R$ 18,00
Domingo: Elas Grátis.

Eles R$ 5,00

Site: www.ctglj.com.br
e-mail: ctglj@netuno.com.br
Fone: (47) 8846-3432
,"l>' j47)_;3376-j694

Postes de Vendas :. Posto Marechal
.• Casa Campeira
• Posto Marcolla
• .Gauchita
• Smurf's lanches

Estaçionamento: R$ 5,00'
Entrada do Rodeio: R$ 5,00 Rua Augusto Demarchi,72 - Três Rios do su

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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ODONTOPEDIATRIA

GE�L�----------------�

Joraguá será sede- de Congresso
Encontro deve reunirmaisde 500 odontopediatras de todo o Brasil,
JARAGUÁ DO SUL tação de trabalhos científicos.

Jaraguá do Sul se prepara "Uni congresso como esse mo

para receber odontopediatras vímenta a economia da cida
e estudantes dé todo o país de e mostra que Jaraguá tem

durante o XXII Congresso Bra- capacidade de gerar renda
sileiro de Odontopediatria, através do turismo de even

que acontece entre os dias 10 tos. Já realizávamos o Encan
e 12 de junho. O encontro vai tro Sul - Brasileiro na cidade
discutir temas como odontolo- e agora, realizar um congres
gia para bebês, saúde pública, so nacional é um desafio pra
cirurgias na odontopediatria nós", afirma o presidente do
e supervisão de saúde bucal XXII Congresso Brasileiro de
durante a infância. A presen- Odontopediatria, Luís Fernan
ça de profissionais renomados. do Medeiros. Ele conta que a

como o presidente da Socie- expectativa dos organizadores
dade Brasileira de Pesquisa é de reunir de 500 a 700 pro
Odontológica, Célio Percino- fissionais de todos os estados
to, e da diretora do Departa- brasileiros.
menta' de Gestão da Saúde, O evento acontece na Scar,

,

do Ministério da Saúde, Ana, Interessados podem realizar
.

Estela Haddad, estão confir- inscrição através do site www.
mados no evento. sbodontopediatria.com.br.

A programação inclui pa
lestras, seminários e apresen- DEBORA VOLPI

. -

Primeiro parcela d.O IPTU deve'
.ser pa,ga nesta segunda - feira

Moradores de' Jaraguá do
Sul devem quitar a primeira

. parcela do IPTU (Imposto
Predial e Territorial Urbano),
.nesta segunda .; feira, dia
13. De acordo corri o secretá
rio interino da Fazenda, José
Olívio Papp, muitos carnês
não chegaram aos contri
buintes já que os Correios
não localizaram os endereços.
informados. Estas pessoas de
vem retirár o documento na

sede da Prefeitura, no setor de
Tributação, ou emitir segunda
via do carnê através do site da
Prefeitura (http.sportal.jara
guadosul.com.br/).

<'

O imposto pode ser pago à
vista ou parcelado, Quem pa
gar à vista recebe um desconto
de 18% sobre o valor do IPTU.
Mas o percentual do desconto
não incide sobre taxas de ser

viços públicos e limpeza ur

bana. O contribuinte também

pode optar pelo parcelainento .

em até oito vezes, desde que
a prestação não seja inferior a
R$ 36,40.

.

. A isenção do IPTU em

2009.não é concedida automa
ticamente e o contribuinte que
tiver este direito deve solicitá
lo seguindo as orientações im
pressas no verso do carnê.

IPTU represento R$ 16 milhões no orçamento do Prefeitura poro 2009

. ,-

Congresso de Odontopediatria deve movimentar o economia do cidade, diz orgcrnizador do Congresso

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



---------------=-GERAL

EMPREENDEDORISMO
,

'" I.'

Necessida"de x oportunidade
Abrir o próprio negócio exige infonnação eplanejamento
JARAGUÁ DO SUL

Você está feliz com seu em

prego? Foi surpreendido, por
uma demissão e não sabe o que
fazer daqui para frente? Não en

contra colocação no mercado de
trabalho? Já pensou em ter a sua

própria empresa? Em tempos de
crise, falar em abrir um negócio
pode parecer contraditório. Mas
pode não ser. Segundo especia
listas, o desemprego e as dificul- '

dades no cenário econômico do
país servem de "gatilho" para o

'empreendedor brasileiro.
Dados de um estudo realiza

do pela GEM 2.008, revelam que
o Brasil 'ocupa: a 13a posição no

rankingmundial de empreende
dorismo e a terceira entre os in

tegrantes do G-20. De cada 100
brasileiros em idade adulta 12

realizam alguma atividade em

preendedora.
O que chama a atenção ná

pesquisa é que pela primeira'
vez em nove anos, desde que foi
criado o estudo no Brasil, inver
teu-se a proporção entre as pes
soas que empreendem por né-

, cessidade e oportunidade. Para
cada brasileiro que empreende
por necessidade, há dois que o

fazem por oportunidade. Isso é

positivo, segundo especialistas,
porque mesmo que a necessida
de traga a inspiração e até mes

mo a coragem para se iniciar o

negócio, é a oportunidade que
vai aumentar as chances de su

cesso do empreendedor. Para o

agente de articulação da agência
do Sebrae em Iaraguá do Sul,
Donizete Bõger, quando o negó-

'

cio surge somente pela necessi
dade os riscos são maiores. '1\,

pessoa tentou um emprego, não

conseguiu e vai abrir o negócio.
Aí é raro ela pesquisar, buscar
informação. Muitas vezes, ela
vai agir pelo impulso. Quando
o negócio surge da oportunida
de, ela analisa, pesquisa, faz um
planejamento. A oportunidade é
a essência do empreendedoris
mo", explica:

Levantamentos do Sebrae
indicam ainda que a falta de

planejamento e de capacitação
gerencial estão entre as princi
pais causas do índice de empre
endimentos mal sucedidos, alia
dos a fatores como:, tributação
elevada, excesso de burocracia e

dificuldades de acesso a crédito.
Debora Volpi onizete, a oportunidade é a essência do empreendedorismo

o CORREIO DO POVO OSABADO, 11 DE ABRIL DE 2009

Evento orienta
empresários

Com o objetivo de repas
sar a empresários e futuros
empresários orientações
práticas sobre gerencia
mento, legalização, acesso a

crédito, pesquisa de merca

do e corno realizar o plano
de negócio de uma empresa,
acontece entre os próximos
dias 24 e 26, em Jaraguá do
Sul, a Oficina do Empreend
edor Sebrae - Iniciando
ou Administrando o Seu

Próprio Negócio.
A§ atividades realizadas

durante o evento, que será
no ginásio de esportes Ar
thur Müller, envolvem cur

sos, palestras e consultorias
tanto em grupo como indi
viduais. A expectativa dos
organizadores é de receber
cerca de três mil pessoas.
"Foi-se o tempo em que boa
vontade era o suficiente para
iniciar um negócio. Hoje
o mercado é cada vez mais
difícil, mais competitivo. E a

oficina vai trazer as informa
ções necessárias para a pes
soa entender o que ela pre-

,

cisa para iniciar o negócio
próprio", destaca Bõger.

Podem participar pes
soas dos cinco municípios
da microrregião. O público
- alvo são os universitários, '

empresários, "candidatos a

empresários" ou qualquer
interessado pelo tema.

As inscrições podem ser

_ feitas através do telefone
3371.7843 ou pelo site www. '

sebrae-sc.com.br. o' evento
é gratuito e conta com o

apoio da PrefeituraMunici
pal, Badesc, Acíjs, Apevi,
Acrevi, Sindicont, Unerj e

Anhaguera-Fatej.
,

Oficina será no Arthur Müller
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SHOW

Reggae com pitadas de pop e rock
Banda Zimbrus.abre show da Maskavo, em São Francisco do Sul
JARAGUÁ DO SUL

Em pouco menos de um

ano de formação, a banda
Zimbrus já se prepara para
encarar o primeiro grande

.

desafio da carreira. Além de
. .'

se colocar à prova do públi-
co, os reggaeiros jaraguaen
ses também precisam enfren
tar o nervosismo de tocar no
mesmo palco que será usado,
logo em seguida, pelos mú
sicos. da Maskavo. Tudo isso
em meio ao fato' de eles se

apresentarem na 21 a edição
da: Festa das Tradições da
Ilha, no Centro Histórico de
São Francisco do Sul.

O show, marcado para o
.

próximo dia 19, domingo,
ainda tem ares de incógnita
para o grupo. A turma não

preparou o repertório e nem

sabe exatamente qual o horá
.rio que vai plugar os instru
mentos. O set list depende
da autorização dos brasilien
ses porque parte das músicas

executadas pela Zimbrus é da
Maskavo. Outras influências
são Papas da Língua, Dazara-

nha, Natiruts e Armandinho.
Além disso, o'quinteto tem
se debruçado sobre composi
ções próprias e até já arrisca
mostrar três delas à plateia.
Em um futuro próximo; uma
música deve ser gravada e en

viada às emissoras de rádio
da região. Depois; a expec
tativa é encontrar patrocínio
para gravar o primeiro CD.

Formada em meados do
segundo semestre de 2008,
a banda toca na noite de [a
raguá do Sul desde o princí
pio e nem se sente mais uma.

iniciante. Todos contam com

experiências anteriores e .se

juntaram por acaso. O ba
terista, por exemplo, foi en
contrado através da internet.
O baixista e o segundo gui
tarrista chegaram por indi
cação. Hoje, a Zimbrus tem:
Duda Augusto (vocal), Fabio
Emmendorfer (guitarra), Cé
sar

.

Augusto (bateria), John ' .

�,

.

Oliveira (baixo) e Leonir As-

sunção (guitarra).

KELLY ERDMANN
<'

Grupo que toca domingo em São Francisco se lnspíreu em nome de planta e praia para chegar a Zimbrus

Fesa garante um programa de atrações' para todos os gostos Fes

.

Festa das Tradições abre.hoje.
Programação movimenta Centro Histórico durante dez dias

SÃO FRANCISCO DO SUL

São Francisco do Sul será
tomada por turistas e visi
tantes da região a partir des
te sábado. É que a cidade dá
a largada para a 21 a edição da:
Festilha (Festa das Tradições
da Ilha) com direito a show
de Agnaldo Rayol, às 23h. An
tes, também no Clube Náutico
Cruzeiro do Sul, acontece a

escolha da rainha e das prin
cesas do evento.

Para 6 domingo, a progra
mação reserva uma missa de
Páscoa, às 10h, na Igreja Ma

. triz Nossa Senhora da Graça.
A novidade é a participação:
do cantor. Já na segunda-fei

<� ra, .0 foco ficará direcionado
� à literatura. O Museu. Nacio
iS nal do Mar recebe o Sarau
Literário Musical, que vai

homenagear Monteiro Loba
to a partir das 20h.

. Na quarta-feira, a música
toma conta dos pavilhões'
da Festilha desde '0 meio-dia.
À noite, a dupla Hugo Pena
e Gabriel toca. E, na quinta
feira, o palco fica sob respon-

. sabilidade da cantora gospel
Suellen Lima, às 21h.

ROSA DE SARaM

No mesmo espaço, mas na
sexta-feira, quem assume os

microfones é a banda Rosa de
Saron. Para o sábado, a fes
ta oferece a apresentação de
Dudu Nobre e, no domingo,

.

dos reggaeíros da Máskavo.
O programa completo está

disponível no site www.sfs.
com.br/festilha.

.

A Festilha (Festa de Tradições
da Ilha) foi criada em 1988 para
resgatar os tradições e o folclore
do povo de São Francisco do Sul.
O evento acontece à beira mar,
pelas ruas do centro da cidade.
A programação completo da Fes
tilhq pode ser acessada através
.do site www.sfs.com.br.

São Francisco do Sul é o ter
ceira cidade mais antigo do Brasil.
A ilha foi descoberta em 1504 pelo
francês Binot Paulmier de Gon
eville. Além de riqueza história,
a cidade que é o berço do Estado'
de Santo Catarina, oferece aos

.

visitantes belezas naturais como

o arquipélago do Baia do Babi
tonga composto por 24 ilhas.
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3371-2357
Plantão: 9135-8601

CORRETOR DE IMÓVEIS

R.CeI.ProcÓpioGomesdeOliveira,1207 www.parcimoveis.com.brlvilson@parcimoveis.com.br

COO - 246- TERRENO DE LOlFOSSILE, TRÊS
RIOS 00 NORTE, com 337,50m' e 390,73m', de
R$ 40.000,00, á vista. Ou entrada 15.. 000,00 +

.parcelas de 465,00.

COO - 242 - TERRENO OE LOIOENKER,
GUARAMIRIM, com 380m', de R$ 40.000,00,

50.000,00 ii 60.000,00 á vista.

122 - CASA PADRÃO Bairro Rau, com 99m',
Terreno com 300m'. Com 1 Suite + 2 quartos.

R$ 110.000,00
COO - 244- TERRENO PADRÃO, com 3·.334m'. Ilha
da Figueirª. Em frente a Indumak. R$ 300.000,00.

154 - CASA COMERCIAL çentro, Pomerode, cq,m
50m', Terreno com 450m'. R$ 145.000,00

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

R$ 55.000,00.

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

Com 3 quarto. R$ 70.000,00

99 - CASA PADRÃO Bairro Seminário, coruoa,
com 70m', Terreno com 336m'. Com 3 quarto.

R$ 90.000,00

247 -

TERReNO
PADRÃO de

esquina, Bairro
Rau, com
500m'. No
Residencial

Renascença.
R$

100.QOO,00.

106 - CASA PADRÃO Bairro Água Verde, com
169m', Terreno com 420m'. Com 3 quarto.

, R$ 210.000 00

454 -

CHÁCARA,
Pomerdde,

com 3.704m'.
2km do
centro.
Contendo
casa de
Madeira.

R$ 85.000,00.

B.arraSul
A imobiliária da "Barra

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

ReI. - 338 - BARRA DO RIO CERRO - casa alv. c/125,47m',
C/laje, averbada terreno c/369,43m'(14x26,47) com suite
mais 2 qtos, sala, copa, COZo integradas, 2 BWC, lavanderia,
despensa, garagem, toda murada, portão eletrônico, Rua
Alvin Butendorf s/n°· R$160.000,OO, aceita carro ou terreno

COIllO parte de pagamento.

ReI. - 362 - JARAGUÁ ESQUERDO - casa alv. c/laje c/213m',
.
sendo 153,36 averbada, terreno c/ 539m'(14x38,50), todo
murado, 3q tos, 2 salas, 2 BWC, copa: cozinha mobiliada,
lavanderia, 2garagens, portão eletrônico, churrasqueira
com área de festas, despensa, depósito Rua Vitória Pradi,
R$ 290.000,00.

.

Ref.: - 366 - BARRA DO RIO MOLHA-casa alv.c/laje c/157,1 Om', terreno com 1.005m', todo murado com portão
eletrônico, 3qtos, bwc, 2 salas, copa, COZo com balcão de granito pia e prateleiras, fpgão à lenha, lavanderia, 2
garagens, despensa, depósito, escritório, toda em piso cerâmicopiscina com 15m' e 1,5metro de profundidade
com casa das máquinas, mais uma edícula com 1 qto.banhelro, cozinha e mais um galpão em alvenaria c/50m' Rua
Ana Zaco, n° 166- R$ 220.000,00- aceita outra casa até R$150.000,OO como parte de pagamento.

el. � 325 - BARRA DO RIO CERRO sobrado em alvenaria c/laje. 235ni', terreno c/
05m'(13,5Ox30). murado c/portão eletrônico. sendo a parte intenor c/116,m', copa,
oZ,.Iavanderia,2 garagens,bwc, sala de estar, churrasqueira, parte superior c/119m'
m fase de produção c/aproximadamente 45% concluldo e constituido de suite e hidra,
qtos, bwc social, sala Intima, sala deni e sacada e nos fundos uma edlcula c/27m'
ua522-MariaAlves de Sales, n'71 R$ 205.000,00, aceita carro até R$ 20.000,00

ReI. 347 - BARRA DO RIO CERRO - casa alv. c/laje 221,75m',
sendo 171 ,75m' averbada, terreno c/652,32m'(14x46,59) murado
com portão eletrônico, 4qtos, sendo o quarto de casal com roupeiro
embutido, 2 banheiros, 2 salas, sendo os quartos e salas com piso
laminado, coz.c/balcão de granito e prateleiras, copa, lavanderia, 2
despensas, 2 garagens, churrasqueira com área de festas e

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

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

galpão industrial c/184,00m', c/2 pisos e estrutura P/mais um, onde
funciona uma malharia, com dois banheiros, terreno todo mulada,
com ortão eletrônico R Henri ue Reichow n° 37 R 550.00000

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

c/325m'(13x25), 3qtos, sala, coz.bwc,lavanderia, garagem, murada e mais
edlcula de madeira nos fundos pequena - Rua José Lescovich, n' 194, lote n'
OI - R$ 95.000,00 aceita carro até R$ 20.000,oo,ou casa, terreno nas praias.
deArmação, Penha e Piçarras, como parte de pauam�nto.

'

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



o CORREIO DO POVO n
FIM·OE·SEMANA, 11 E 12 DE ABRIL DE 2009 l1:li

Á

MENEGOTTI
R AI oM B L

337,1·0031
www.parcimoveis.com.br
e-mail: immenegotti@partimoveis.com.br

Rua Barão do Rio Branco, 545 - Centro

6009 - ILHA DA
FIGUEIRA
BOULEVARD.

RESIDENCE - APTOS
COM 1 SUíTE, 2DORM,

COZ, LAV, liwc,
SACADA COM CHUR,
GAR. + PISCINA, PLAY
.

GROUND, SALÃO DE
FESTAS - A PARTIR DE

R$165.105,00 COM
ENTRADA + 60

PARCELAS •

,.

5979· VILA NOVA· PARADISE RESIDENCE - APTOS 1
SUrTE 1 OU 2 DORM.eDPNCOZ, LA\! SALA, SACADA-

1 GAR. A PARTIR DE R$103,550,00 .

6007 - VILA NOVA - RESIDENCIAL BoRTHA
KLANN - APTOS COM 1 SUíTE, 2 DORM,
COZ, LAV, BWC, SALA Cf SACADA E CHUR,

.
GAR. A PARTIR D� R$ 163.000,00 • COM

ENTRADA + 40 PARCELAS.

5976 - ESTRADA NOVA - TERRENO
483,OOM2' - R$ 56.000,00

.

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

5968· NOVABRASíLIA':'CASAMISTA 90,OOM2,
3 DORM, SALA, COPNCPZ, LAV, BWC, GAR. -

TERRENO 256,50M2 R$117.000,00

5914 - JARAGUÁ ESQUERDO
Terrena com 900,00m2 (18 x 50)

R$ 140.000,00
6016 - TRES RIOS DO SUL - CASA ALV. 2

'DORM, SALA, COPNCOZ. 2 BWC, CHURASQ,
LAV, GARAGEM - R$150.000,00

------------------

5788·ÁGUA VERDE 450,00m2 R$ 70.000,00
5973 SCHROEDER 105.000.00 M2

R$ 1.000.000,00
5696- POMERODE 412,00M2 R$50.000,00
5914·JGUÁ ESQUERDO 900,00M2
R$140.000,00
59�8·RODOVIA 00 ARROZ 166.000.00M2
R$ 193.000,00
5924·TRÊS RIOS 00 SUL- 20.000,00M2
R$ 250.000,00
5837·ÁGUA VERDE-14.700,00M2-
R$ 300.000,00
5929·RODOVIA 00 ARROZ 372.000,00M2
R$ 430.000,00
5972·ÁGUA VERDE - 465,00M2 R$ 90.000,00
5978-ÁGUA VERDE 450',00M2-R$75,000,00
6003 -ÁGUA VERDE - 465,00M2 - R$ 93.000,00
6008 -JAGUÁ 99 -360,00M2 - R$ 47.000,00
5994 - JAGUÁ ESQ. 525,BOM2 R$ 95.000,00
5996 - NOVA BRASILlA 6.000M2 -

R$ 458.000,00 .

6017 -GUARAMIRIM - 360,00M2 -R$ 73.000,00

LOCAÇÃO . ,', >' ': :

CASAS:
BAIRRO ILHA 'DA FIGUEIRA ·RUA ANTONIO

PEDRI,14 - SOBRADO PARTE SUPERIOR 03-

QTOS;-SL, CDl, BWC, LAV, GARAGEM. VALOR 00
ALUGUEL: R$ 650,00
CENTRO ·RUA IDA BONA ROCHA, 40 - CASA'
ALVENARIA - 188M2 01 SUíTE + 02 QTOS, 02
SLS, COPA,COl, BWC, LAV, QTO EMPREGADA,

,

GARAGEM. VALOR 00 ALUGUEL: R$1.900,00
-RUA VERA FISCHER,40 01 aTO, SL, Cal, LAV,
BWC, GARAGEM. VALOR ALUGUEL: R$ 550,00
RIO CERRO II -RUA 1010 - LOTEAMENTO
ROEDER - LOTE 81 03 QTOS; SL, Cal, lAV.,
BWC, GARAGEM. VALOR ALUGUEL: R$ 350,00
BAIRRO SÃO LUIS -RUA IRINEU FRANlNER, AO
LADO N'21 -LOTEAMENTO OLlGÁRIO -FUNDOS'
03 QTO�, SL, Cal, BWC, LAV, GARAGEM. VALOR
00 ALUGUEL: R$ 450,00
BAIRRO AMIZADE 01 SUiTE + 02 aTOS, SL,COl,
BWC, LAV, GARAGEM PARA 03 CARROS. VALOR
00 ALUGUEL: R$1.200.o0 DISPONíVEL APARTIR
DOOIA·l0/04

,

BAIRRO ESTRADA NOVA -RUA JOÃO MIGUEL DA

'SILVA,514 - CASA 00 MEIO-SÃO 03 CASAS NO

MESMà TERRENO 02 QTOS, SL, Cal, LAV., BWC,
GARAG·EM. VALOR ALUGUEL: R$ 350,00
BAIRRO JARAGUÁ ESQUERDO - RUA HORÁCIO
PRADI,37,02 QTOS, SL, Cal, LAV., BWC, GAR.
VALOR ALUGUEL: R$ 450,00 . 01 QTO, SL, Cal,
LAV., BWC. VALOR ALUGUEL: R$ 350,00

s •

KITINETE

-RUA FRANCISCO HRUSCKA-LOTE.148- JD.SÃO
LUll -01"1no, SL, coz, LAV, BWC. VALCR 00
ALUGUEL: R$ 250,00
-RUA JOSE PICOLLI, 510- BAIRRO ESTRADA

NOVA. 01 QUARTO E COllNHA �UNTO,
BANHEIRO. VALOR 00 ALUGUEL: R$ 250,00
COMATAXADE_ÀGUA.

APARTAMENTOS:
BAIRRO CENTRO -RUA: WALTER JANSSEM,50
EDF. GAIA - EDF. NOVO 01 SUíTE + 02 OTOS,SL,
Cal, BWC, LAV, GARAGEM, SACADA COM

CHURR. VALOR 00 ALUGUEL: R$ 800,00
- RUA VERA FISCHER -óTIMO PADRÃO -

PRÓXIMO ANGELONI ANTIGO 01 SUíTE + 02

QTOS, SL, COPA/Cal, BWC, LAV, GARAGEM,
SACADA COM CHURRASQUEIRA, EDF. COM

ELEVADOR. VALOR DO ALUGUEL: R$1.115,00 +
COND.200,00(+/-)
BAIRRO ILHA DA FIGUEIRA -RUA GUILHERME

BEHLlNG, AR302- 01 SUíTE +02 QTOS, SL, Cal,
BWC, LAV, GARAGEM,SACADA. VALOR 00

ALUGUEL: R$ 650,00 '

-RUA S1' JULlA' - AR 01 - UMA RUA ANTES 00

MERCAOO BRASÃO 02 QTOS, SL, Cal, BWC,
LAV, E GAR. VALOR DO ALUGUE,L: R$ 600,00
-RUA ANGELO BARUFFI, 2586 - AR 201/BLOCO
B 01 SUíTE + 02 QTOs', SL, Cal, BWC, LAV,
GARAGEM, SACADA COM CHURRASQUEIRA.
VALOR 00 ALUGUEL: R$ 630,00 + 120,00
·COND(+/-)
-RUA JOSE THEODORO RIBEIRO,1061- APTOS
04 01 aTO, SL, Cal, BWC, 'LAV, GARAGEM.
VALOR DO ALUGUEL: R$ 400,00
-RUA JOSE THEODORO RIBEIRO,1014- AR10l
PRÓXIMO A TECNOPAN" 03 aTOS, SL E. Cal,
BWC, LAV, GARAGEM. VALOR 00 ALUGUEL: R$
550,00 + 15,00 CaNO.

•

BAIRRO VILA NOVA ·RUA GUILHERME C.
WALCKERHAGEM - AP.504-EDF.MORADA 00
SOL 01 SUíTE + 01 QTO, SL, Cal, BWC, LAV,
GARAGEM, SACADA COM CHURRASQUEIRA.
VALOR 00 ALUGUEL: R$ 600,00 + CaNO.

BAIRRO AMIZADE -RUA ARTHUR ENKE,231 -

AR04 -EDF.PARISI 02 QTOS, SL, COI, BWC, LAV,
GARAGEM VALOR 00 ALUGUEL R$ 410,00 +

50,00COND.
BAIRRO SÃO LUIS -RUA EXP.ALFREDO
BEHNKE,630- PROXIMO A DALILA TEXTIL AP.Ol-

01 QTO, SL, Cal, BWC, LAV, GARAG.EM COM

CHURRASQUEIRA. VALOR ALUGUEL: R$ 480,00
(COM ÁGUA) AR02 - 02 QTOS, SL, Cal, BWC, .

LAv. GAR. VALOR DOALUGUELR$550,00 (CÁGUA)
BAIRRO VIEIRAS -RUAMANOEL FRANCISCO DA

COSTA,250-EM FRENTE MALHAS ELlAN 02·

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

BAIRRO ÁGUA VERDE. -RUA JORGE BU�R,336 -

.

AP.04-DISPONíVEL APARTIR DE MAIO 02 QTOS,
SL, Cal, BWC, LAV, GARAGEM. VALOR 00
ALUGUEL: R$ 550,00 + 60,00 CaNO.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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P�móvels
www.parcimoveis.com.br

www.seculus.net

47� 3371.8814
Rua Preso Epitácio Pessoa, 415

47.3371.8818
imobiliariaseculus@netuno.com.br Shopping Breithaupt - sala 206

LOCAÇÃO COMERCIAL

Salas Comerciais

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

cf aprox 35m2. R$ 400,00

- Ed. Erica(Centro - próx, Verdureira da Raquel) cf 35m2 R$ 400,00
- Ed. Tower Center (próx. posto mime) R$ 600,00
- Sala Comi (Barra-prox. Ponte da Argi) cf aprox, 100m2, 02

vagas de est. R$ 1.000,00

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

De R$ 420,00 a R$ 1.600,00
- Casa alv(Vila Lenzi) Alto padrão, cl 420 m2. R$ 6.000,00

Galpões
- Galpão Alvenaria (Guaramirim - Próx, Berlim) .cf aprox. 960m2• R$ 5.000,00

- Galpão Barra(fundos Ciluma) Terrno c0f115.000m2 R$ 5.000,00

- 2 galpões em construção(Nereu Ramos) c/ 9,00m2 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. B$ 380,00
- Terreno( Ilha da Figueira - próx, Brasão) 3 mil metros R$ 1.000,00

- Terrenos (Vila Nova - próx, Fórum) cf 1.807m2 e 2.200m2

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

LANÇAMENTO DE VENDA - SÉCULUS

� [bII!dJC!!Rib
.

LOCAÇÃO RESIDENCIAL

01 Quarto:
- Kit net Centro R$ 350,00
- Ed. Lilium (Vila Lalau - próx. Marisol) R$ 450,00
- Ed. Petúnia(Nova Brasilla- próx. Centro Vida) R$ 470,00
- Apto Centro - próx. Despachante CILO cf mobilia R$ 1.200,00
- Ed. Phoenix (Centro - defronte Majoka uniformes) Alto padrão, ledo rnoh 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. BA-RBI Academia) R$ 530,00
- Ed, Gardênia (Centro - próx, Best. Califórnia) R$ 550,00
- Ed. Emilie(Centro - em cima da Imob. Séculus) R$ 550,00

.

- Ed. Lilium (Vila Lalau - próx. Atacadão da cerâmica) R$ 580,00
, Ed. Aster(Centro - próx. Angeloni antigo) R$ 580,00
- Ed. Antúrio(Próx. Oncocjnlca) cf sacada. R$ 600,00
- Apto Schroeder - Centro R$ 600,OÓ
- Ed. Amaryllis (Vila Nova - próx. Via Pão) cf cozinha mobiliada. R$ 680,00
03 Quartos:
- Ed. Vitória Régia(Vila Lalau - próx. Atacadão da cerâmica) R$ 630,00
- Ed. Astral(llha da Figueira) R$ 630,00
- Ed. Vila Nova - próx. Fórum. Cf cozinha mobiliada. R$ 680,00
- Ed. Cloudi Monet(lIha da Figueira - próx. HOMAGO) R$ 700,00
- Ed. Amaryllis(Vila Nova - próx. panificadora Via Pão) cf suite. R$ 715,00
- Ed. Figueira (Ilha da Figueira) APTOS NOVOS A partir de R$ 750,00..
- �d. Tulipa(Centro - próx. Beira Rio) R$ 800,00
- Ed. Dom Lorenzo(Centro - próx. Best. Caliíórna) R$ 830,00
- Ed. Monise(Vila Nova - próx. Fórum) R$ 850,00
- Ed, Zimbros(Vila Nova - próx, Igreja Rainha da Paz) R$ 1.100,00
- Ed. Imperial(Centro - próx. Jangada) R$ 1.350,000
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, cf cozinha mobiliada. R$ 650,00
- Sobrado Rau(próx. v!aduto) suite +.04 quartos. R$ 850,00
- Casa alv (Centro - próx. Centro Vida) 03 quartos. R$ 950,00
- Casa alv Centro(Fundos Angeloni novo). cf suite. R$1 .500,00
- Casa alv (Vila Lenzi) Alto padrão, cf 420 m'. R$ 6.000,00

KIT NET Cf COZINHA MOBILIADA
NA VILA LALAU.

2 QUARTOS, Cf SACADA.
PRÓX. PONTO CML FIGUEIRA.

EAlPARQUE
--residenda�-

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

churrasqueira,bwc, .

área de serviço com sacada � garagem
- Locálização privilegiada

- Playground
- Internet coletiva via WI-FI

- Central de gás
._ Medidor de água individual

- Sistema de coleta e reaproveitamento
de ágúa da chuva .

.

. E muito mais...

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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www.seculus.net
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Rua Pres, Epitácio Pessoa, 415 ou

Shopping Breithaupt - sala 206

47 3371.-8814
Plantão 9658-6786

ReI 1003 - Centro -

Ed. Dianthus -

Cobertura Duplex com
3 suites, 5 bwc,
amplas salas de estar,
jantar, chusquareira
integrada, cozinha,
lavanderia, 2 vagas de
garagem, área total de
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$106.000,00.

. ReI. 1020 - Vila Nova -

Edif. Caliandra - Apto cf
suíte + 1 quarto, bwc,
garagem. R$120.000,00.
Aceita financiamento
bancário.

Ref. 1008�
Czerniewicz -

Ed. D'ltália,1
suíte mais 2
quartos,dema
is dep., 1
garagem. R$
128.000,00.

Ref. 0010 - Jaraguá Esquerdo - casa nova c/ 148
m2, suite + 2 qtos, sala, cozinha, bwc, lavabo, área

.

de festas, garagem para 2 carros. - R$ 215.000,00
Aceita financiamento bancário.

TERRENOS
Ret 2023 - Amizade Terreno
com 346,50m2 (14X24,75) R$

70.DOO,Op.
Ret. 2000 - Schroeder I -

Terreno cf 336m2•
R$ 33.000,00

Ret. 2020 -Guaramirim -

Loteamento K'panema COIJl
430,63 m2 - R$ 58.000,00.

Corupá -

Galpão
industrial no
Parque Ano

Bom, com
4.000 rn',
terreno com

22.000 m'
Consulte-

nos

Ret. 2013 - Amizade -

Lotem. Versalhes IV com

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

TEMOS TERRENOS
PRONTOS PI CONSTRUIR,

CONSULTE-NOS.

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

Fone: �-.;-3371.8818 I
47 9658.6785

Vendas e Locação no Shopping Breithaupt
Comodidade de um horário dlferenclado

Segunda a Sexta: 10h às 22h e �ábado: 10h às 20h

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



* Sobrados Geminados no Bairro Vila Lenzi a 2km do Centro, com .

1 suite, 2 quartos, sala, cozinha, lav, gar, lavabo, varanda, e churr.,
-

com area de 140m2 de área construída, R$159.000,00 ou 50% e

o restante parcelado em ate 50 meses pela construtora.

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

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

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

entrada em 50·parcelas financiado pela construtora

Camposampiero de 3 suites sendo uma master, .

sala com 2 ambientes, lavaoo, coz, lav, garagem
cnurrassueíra, deposito, piscina com deck, etc,'
entrega em OS/2009 acabamento de prírneja ( _

atual tase da obra a tato) 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.
. ,Valor R$ 240.000,00 negociavel,

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

R$ 235.000,00 neg,

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 unidad'es

Apartamentos.em·construçáo 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$ 159.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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GIRASSOL IMÓVEIS· (47) 3371-7931

Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 654 - Centro

Horário de Atendimento: 8hs às 12hs e 13h30min às 18hs de segunda a Sexta .

PLANTÃO DE VENDAS

995'5-4774

Cód.3166 - Loteamento Boulevard, próx. ao Champagnat
Lotes cf 348,75 m2Apartir de R$ll 0.000,00

Cód.1264-Vila Lenzi-CasaAverbada·- a1v. el3 dorm. sendo 1 surre,
bwc, CaL embulida, lav., el2 vagas na gar. e demais dep. eI sala comi
70111'+ 1 bwc. R$200.000,OO.

Cód.2105 - 2 Aptos sendo 1 com 3 quartos e outro com 2
quartos.4 salas comerciais para aluguel e 4 Kitinetes.Todas
já locadas,num total de R$3.700,00.Mais terreno com área

de 390m2.R$890.000,00 Analisa propostas.

- GIRASSOL CONTRATA:

,Girassol imóveis contrata corretor(a) de imóveis com experiencia.
Entrar em contato pelo - Fone: 3371-7931- Creci1741-J

....,

N IMOBILIÁRIA

. Cód.2108 Casa no bairro Ilha da Figueira com 3 dorm.,e demais
dependencias. R$150.000,00 aceita casa em Tubarão!

LOCAÇÃO:
- Aptos na Ilha da Figueira, ambos com 2 .�uartos.R$ 550,00 + 20,00 cond.

Apartir de fevereiro 'estarão dlspnníveis. '

- Apta com 2 quartos e demais depene' ,fica cozinha sob medida! - Resid,

Imigrantes - prox. UNERJ Apto:22 (2° nadar) R$ 95.000,00
- Cód.1255 - Casa no bairro Amizade,prox ao salão amízade,R$1 05.00Q,00
- Terreno no Bairro Santa Luzia.Com 560,00m2 - terreno com construção não

acabada! R$38.000,00 analisa propostas..
- Terreno com casa de madeira, próximo a Prefeitura R$ 80.000,00

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

Rua Barão do Rio Branco, 221- Jaraguá do Sul - se - www.imoQiliariaachave.com.brH. WOLF CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

REF. 3852 - Baependi -

Residenciallpanema/ Leblon
- 01 suíte, 02 dormitórios,
sala, copa, cozinha, BWC,
área de serviço e garagem.

ReI. 1758 _ Centro

Cobertura duplex com 170,00m2 de área
privativa, 1 suite, 2 dormitórios, demais

dependências e 1 vaga na gar. Piso superior
com área de festas e 1 quarto.

R$ 250.000,00 "Aceita terreno ou casa.

Rel.1753 - Centro Loft com 75,00m2 de,
área total sendo 1 surte, sala, coz;'

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

Ref. 3802 - Apartamento com 111 ,00m2
total - Edifício Vitória Régia - Vila Lalau,
com 3 dorm, demais dep e 1 vaga de gar.
R$ 139.000,00 (aceita linanciainento)

REF. 2753 - Vila Lalau Apartamento
com 112,00m2 de área interna,
sendo 1 suite, 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.2806 - Amizade Casa el200,OQm', sendo 3 dorm e d+ dep., semi rnob.

Terreno cf 420,00m' R$ 190.000,00 aceita finan. bancário.

Rel.61 O _ Nova Brasllia
Sobrado com 400,00m2,
excelente padrão de

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

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

apartamento e ter!eno como
.

parte de pagamento.

ReI. 2354 - Nova Brasífia
Sobrado com 278,00m2
sendo 01 suíte, dois
dormitórios e demais
dependências. Possui
sauna, adegá, piscina e

garagem para 03 carros.

Ficam os móveis sob
medida. R$ 450.000,00

Ref.2_755 João.Pessoa Casa
de alvenaria cf 144,00m2 de
área construída, �ando 4
qtos, 2 bwc s, 2 vagas de

,

gar. e demais dep. Terreno cf
340,00m2. Será entregue cf

a pintura nova.

R$128.000,00
Aceita terreno como parte

de pagamento.

Rel.2502 - Vila Rau Sobrado
com 300,002 e terreno com

465,00m2, sendo 02
residências (uma na parte
superior e uma na parte

inferior). Falta apenas a pintura
externa. R$ 290.000,00

aceita terrenoe casa).

ReI. 51 - figueirinha
Casa de alvenaria com
141 ,00m2, sendo 3
quartos e demais

dependências, Terreno
com 360,00m2.
R$115.000,00 -

.

Aceita finan bancário.

ReI. 2055 - São Luiz -

Casa de madeira com

57,OOm' sendo 02

quartos e demais

dependências. Terreno
,
com 390,00m2•

'

R$ 90_000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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,

FIM-OE-SEMANA" t 1/12 DE ABRil: DE 2009

LINDA CA��, NO BAIRRO SÃO LUIZ,
CÓD. 301.1. - SITUADA NA RUA LUIZ BLOR�O.!'!G�S D� GARAGEM, ÁREA DE fESTAS,

CONTENDO 1 SUíTES MASTER, COZ�N��S :��EJADOS, PREPARAÇÃO PARA PISCINA.
PISO EM MADEIRA MACIÇA,MOV, '

WWW",LEIER.COM.BR

EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS

2107 - O 5 O O'

UNDA'
CHÁCARA

CÓD.191.1 - SIIlJADA NO

BAIRRO AMIZADE. NA RUA

JOÃO somR CORREA. A
MESMA POSSUI 47.000M'
ESCRITURAOA E TOD�

LEGALIZADA COM UMA�EA
VERDE DE PRESERVAÇAO
DE LOOOM'. CONlÉM UM

GALPÃO DE UNS 60M'. 1
LAGOAS REPLETAS DE PEIXES.

UM CÓRREGO E VÁRIAS
ÁRVORES FRuriFERAS. ÁREA
PLANA. RUA'CALÇAOAATE
A ENTRADA DA cHÁCARA.
VALOR RS 380.000,00

APARTAMENTOCONTENDO 91,321'1' DE ÁREAPRIVATIVA SENDO I sUÍTE CISACADA + 2 DORMITÓRIOSBWC SOCIAl., SALA EH DOISAHBIENTES. COZINHALAVANDERIA, SACADA �ICHURRASQUEIRA E I VAGADE GARAGEM. BAIRRO:
CZERNIEWICZ IENTREGA IUlH0!2009.
CONSULTE'NOSI

APTO
NOVO

NO CENTRO, PRÓXIMOAO ANGELONI NOVO
, CONTENDO I SUíTE'+ 2 QUARTOS, SACADA,COM CHURRASQUEIRAAREA.PRIVAnVA DE 95";'VALOR R$ ISO.OOO.OO

OPORTUNIDADE
DA SEMANA!

CÓD. 195.1 • TERRENO SITUADO NA BARRA

DO RIO CERRO, EM fRENTE A AURORA, �OM
350M', SENDO 14M' DE fRENTE E 15M

DE LATERAL. CONSULTE-NOSI

APTO MOBILIADO
NO EDIF.j4ESER II
BAIRRO CZERNIEWICZ, PRÓXIMO AO PAHA.CONTENDO I sum + 2 CIUARros, SACADA(/ CHURRASQUEIRA. I VAGA DE GARAGEMACAIIAMENTO EM PORCElANAro, ÁREA

•

PRlVAnvA DE 1f4Ht. VAlDII RS l8S.ODO,oo

APTO EM BALNEÁRIO
,

CAMBORIÚ
cQo.199.1-ÓTIMO DE FRENTE PARA

O MAR. ED. ALBATROZ, SITUADO NA

AV. A'nÂNTICA.,CONTENDO 3, QUARTOS,
1 BWC, SALA. COZINNA. AREA DE

SERViÇO. VALOR tl$l2o.ooo.oo

1l',"�. '
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IMÓVEIS

3372-1122 �

CRECI 2354-3 J

CORRETORA - ANNE BERTOLDI- 9927-6088
CORRETOR - EDSON PEREIRA - 9927-6069
CORRETOR - IRIO LUIZ VOLPI - 9979-6750
CORRETOR - OSMARI A. BERTOlDl- 9981-1122www.vivendaimoveis.com

RUA JORGE CZERNIEWICZ. N° 400, AO LADO 00 TEATRO DA SCAR

LOCAÇÃO
APARTAMENTOS:

REF 189 - Ilha da Figueira - R Santa Júlia

181, apto 02 dorm., sala, COZ., lavand.,

REF 2700 - Vila Vova � sobrado alv. 314m2,
Terreno 556m2. R$ 480,000,00

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

REF 306 - Centro - Barão do Rio Branca -

Edf. Fênix, apto. 01 dorm. com owc, todo
mobiliado e c eletrodom. R$1.500,00.

REF 321 - Centro - Rua Adolfo Sacani - Ed.

Amaranthus - apto com 01. suite, 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 oorm,

sala, COZ .• lavand., sacada com churrasq:,
2 vagas na gar. (ficam moveis na cozinha,
lavav., bwc) RS 1.100,00.

·REF 307 - üuararnínm ' Centro - Rua 28 de
.

agosto n" 297 - casa alv. 02 dorrn .. sala,
coz., 01 bwc, lavand., garagem. R$ 600,00

REF 326 - Garibaldi - Estrada Garibaldi '

casa alv, 03 dorm, sala, coz, bwc, lavand,
varanda, garagem. RS 500,00

REF 327 - Tita Martins - Rua Jaime Gadotli
305 _. (próximo a comunidade Madre

Paulina) Y, casa alv. 02 dorm, sala, coz, bwc,
lavand, garagem. RS 400,000
.REF 329 ' Rio Molha - Rua Adolfo Antonio

Emmendoerfer, 3701 - casa madeira com
.

100m', 03 dorm. sala, COZo lavand, bwc em

alv.•E garagem. RS 450,00

REF 336 - chico de Paula -Bua Joaquim F.

de Paula - Rua 112, lateral 111 - sobrado

alv., com 01 suite, 02 dormitarias, sala.

cozinha, lavanderia, 01 vaga garagem.

160m', murado. R$850,00
-t-------------t REF 335 - Chico de Paula - Rua Joaquim F.

de Paula -Pua 112. lateral 111 - casa

alvenaria, 01 suite, 02 dorm., sala de estar/

jantar, cozinha, lavanderia, área de festa,
120m'. Todamurada, portão eletr. R$ 750,00

REF 342 - Barra - Rua Benjamino Pradi -

casa alv. 03' quartos, sala, cozinha, bwc,
lavanderia, garagem. RS 850,00

'REF 343 ' Barra - Rua Benjamino Pradi -

casa alv. 02 quartos, sala, cozinha, bwc,

lavanderia, garagem. RS 780,00

r-:-----:::;;;:::;:--"""'_Mt-----------t;:;:::;;;;;:::=::-:-:-:-:-:-:-- -:-:-;-::-;;---::::::------T---....,;,,-------:-:r------------;
REF 345 - Centro - Rua Willy Manhke - Ed.

Athenas - dúplex com 530m' - 1 suite, 2

dorm, área de festa, gar. 2· carros, semi,

mobiliado, piscina própria. R$ 1.700,00 +

.

Gond. de RS 850,00

REF 348 - Vila Nova - Rua Exp. Emmerich

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

suite, 02 donn, Q2 salas, coz, bwc, lavand.

garagem 01 carro. RS 800,00

TEMOS CASAS DE ALTO PADRÃO:
No Champagnat;

No Centro;
Em condomínio ..

Rodrigues da Nova ' éd. Jacó
..-----------_-----------,.--------------1 Emmendoerfer, apto 802 - 01 suite, 01

dorrn, dependência de empregada, sala, coz,
bwc.lavand, gar.. 2 carros. R$1.000,00

CONSULTE-NOS.
l

REF 266 - Vila Nova - 25 de Julho, sala

REF 289 - Gzerniewicz - Rio de Janeiro 88-

sala comercial 120m' , 02 bwc , com

sobreloja 02 entredas cl portão eletrônico.

REF 330 - Vila Nova - Rua 25 de Julho,
- sala

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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HELIANO ORIBKA (47) 8428-2835
8412-8933

Corretor de ImóveisATO
CRECI14.407

RE
STEFANI (Lt7) 3371-8351 • 9993- 3881

CASAS:
01 • CASA ALVENARIA PROX. SALÃO
AMIZADE R$ 97 MIL.
04 - AGUA VERDE CASA MISTA PROX.
UNERJ R$ 95 MIL
06 - BAEPENDI CASA ALVENARIA 1 SUITE 2
QUARTOS TROCA TERRENO
15 - VILALENZI CASA 1 SUITE 2 QUARTOS
LINDA R$ 210 MIL·NEG.
22· AMIZADE CASA ALV 2 QUARTOS E
ÓEMAIS DE� R$ 100 Mil.
25 - AGUA VERDE CASA ALV 2 QUARTOS E
DEMAIS DE� 130 MIL.

.

31 - CORUPA CASA ALV SUITE E 3
QUARTO ,COPA, SALA,TER. 600 M2

APTOS:
07 - CENTRO 1 QUARTO SALA COZINHA
BANHEIRO,GAR. R$ 90 MIL
13 - CENTRO 1 SUITE 2 QUARTOS, SALA,
Cal. GAR .. PISCINA,.ACADEMIA

23 - RAU 2 QljARTOS, SALA,COZ.,
MOB.,BANH.,GAR-R$ 90 MIL
26 - RAU APTO 2 QUARTOS GARAGEM
COPA COZINHA R$ 80 MIL. ,

29 - CENTRO APTO. LINDO SUITE E 2
QUARTOS MOBILIADO R$180 MIL
24 - APTO. NOVO 1 SUITE E 2 QUARTOS
PROKJUVENTUS R$ 115 MIL
27 - APTO. NOVO 2 QUARTOS PROX
JUVENTUS R$ 90 MI L

10- FIGUEIRA 2400 M2 BONITO
CHAcRINHA R$ 130 MIL
17 - NEREU AREA DE 400 MIL M2 FRENTE
BR 280 NEGOCIAVEL
20 - PiÇARRAS PERTO PREFEITURA RUA

CALÇADA 320M2 R$ 35 MI"-
18 - SCHROEDER GALPÃO 600 M2 TER.
AREA DE 1200 M2 NEG.

CHACARAS:
11 - STA LUZIA 11 MILM2 CASA
ALVPOMAR LAGOA PLANO.
12 - STA LUZIA COM 50 MIL M2, CASA,
CAHOEIRA, LAGOAS, POMAR MUITA LINDA.
R$ 130 MIL NEG.
14· MOLHA COM 300 MIL M2 ,AGUA, LUZ,
ESTRADA BOA R$ 110 MIL
30 - MOLHA 250 MIL M2 MATA E
CACHOEIRA LUZ, ESTRADA, 100 MIL
32 - STA LUZIA MUITO LINDA CENTRINHO

.

LAGOA, QUIOSQUI,CASA NEG.

TERRENOS:
02 - AGUA VERDE 400 M2 COM ESCRITURA
R$50 MIL .

03 - FIGUEIRA 360 M2 PROX POSTO R$ 75
MIL
05 - GZERNIEWTZ 550 M2 PROX. PAMA H$

; 125MIL
,
08 - AMIZADE 1600 M2 R$ 210 MIL
09· SCHROEDER 400 M2 PROX GARTORIO
R$ 55 MIL ESCRITURA

BAIRRO: BARRA· PROX. SUPERMERCADO BRElTHAUPT.

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

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

DOCUMENTAÇÃO PI FINANCIAMENTO NA CAIXA
ECONOMICA FEDERAL

INTERMEDIÁRIA DE IMOVEIS LTDA3

Corretor de imóveis CRECI14999F

APARTAMENTOS

IRef201 Dapto 100m'Gentro emcorsn.Ref2015aptos a partrde 94m'Cerrtro
TERRENOS. !

Ref 401 O 300m' Centro, Carupa I4020 Ter. Vila Lalau409m' i

4018Amizade· Villede Lyon 330m' I
4035 Schroeder333m'R$ 28.000 I
403? TerrJigueira 720m'R$11 0.000

I,CHACARAS .

I Ref 4050 Rio da Luz I i 185 DOam' ,

'ideal para Reflorestamento i
Ref 4055 Hio Cerrn II 870.000m2idealI
para Reflorestamento I
Ref 4057 Fazenda em Corupá i
16.335.000m'.ldeal para Reflores!. i
I Ret3030 Chácarac!casa noAmizade I
jR.4025 VilaLa!au409m'R$85.000,OO I

1-211
Acesse outras opções em nosso site

www..interimoveis ..net
•

I'_�:�a�t����;��;o�����:�_:--��I�':if;�:��;��:�e�i��:·-I
II Epitácio Pessoa 1465 (Centro) Resid. das Tulipas. IIAlugueIR$475,00 .

I * Apartamento, 02 dormit., sala, COZ., área de serviço,
I bwc, sacada e garagem. Rua Domingos Rosa (Ilha da
I Figueira). Resid. Bela Vista. Aluguel:.R$ 550,00 '.

I * Apartamento, 02 dormit., sala, COZ., área serviço,
I bwc e garagem. Rua CeI. Procópio Gomes (Centro)
! Besld, Maguillú. Aluguel: R$ 580,00

.

II
* Apartamento, 02 dornü., sal.a, COZ., área serviço,
bwc, sacada e garagem. Rua Leopoldo Malheiro

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

I * Apartamento, 03 dormit (sendo 01 suííe), sala, COZ.,
i área serviço, bwc social e garagem. Rua Fritz Bartel-
Cond. Bartel (Baependl). Aluguel: R$ 600,00
* Apartamento, 03 dormit. (sendo 01 suíte), sala, COZ.,
área serviço, bwc social, sacada c/ churrasq. e 02
vagas de garagem. Rua Barão do Rio Branco (Centro)
Resid. Phoenix. Aluguel: R$9ÓO,Ob
* Sala comercial térrea, com área aprox. 80 m2• RUa
CeI. Procópio Gomes ele Oliveira (Centro). Aluguel: R$
600,00
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PLANTÃO
Fone: 9963·9830

Além
de uma bela arquitetura de traços modernos, o Emmendoerfer Home Club é inteligente: totalmente planejado para satisfazer

pessoas como você, que reconhecem a importância de lnvestr ern qualidade de vida. A tecnologia utilizada desde o inícío da
obra, a distribuição dos espaços, a preocupação com a sustentabilidade, o conceito de Home Club e outros cuidados fazem

desse Condomínio Inteligente a escolha perfeita para você e suafarnília. Portudo que oferece, o Emmendoerter Home Club é o espaço
que você nasceu para desfrutar, seu habitat natural.

Incorporadora. I Construtora I Realização

Localização nobre: Bairro Vila Nova.

G R U P o

ESTRUTURA

';e�
��

Entrega: 24 meses
Localização: Baependi
1 ou 2 vagas de garagem
Parcelamento em até 50 X
direto com o construtor

lipo 1: Suite + 2 quartos
.lipo 2: Suite + 1 quarto
'tipo 3: 2 quarlo$
Sacada cJ churrasqueira

Residenciet
Layne Fernanda

CZERNIEWICZ
Rua Roberto Ziemann

Aptos novos com Suíte
+ 2 quartos, sacada c/

churrasqueira, sala
estar/jantar, BWC,
cozinha, lavanderia,
garagem.

Czerniewicz
Entrega: 3 meses
Eritrada + pare.
direto com a

Incorporadora.
Consulte, possibili
dade de uso do.
FGTS e/ou financ

- Suite + 2,quartos�
sacada cJ churrasq.,
(jemais dependências

A partir de
R$ 135.000,00

,Pan:elamento direto
o ri a incorPoradora.

Consulte opção de financ.
bancário.

GRANDE
,OPORTUNIDADE I

Apto com suíte + 2 quartos, sala estar/jantar, i
cozinha, BWC, lavandería, sacada, . 1
churrasqueira, garagem.

'

Escriturado. R$ 150.000,00

CENTRO
Apto c!2 quartos, sala, BWC, cozínha,

o

lavanderia, 2 sacadas, garagem.
R$ 119.000,00 .

Escriturado - financiável.

AMIZADE
Apto com 2 oormfónos.sals, BWC, cozinha;
área de serviços, sacadac/ churrasqueira,
vaga de garagem.

o

R$ 105.000,00 Financiável

Apto com 2 quartos, sala, BWC, cozinha,
lavanderla.churrasqueita, garagem.
R$ 90.000,00
Diteto com a construtora. Entrega: 2·meses

VILA NOVA
TERRENO

Rua Olívio Brugnago
Área: 1.0001'112, sendo

20mx50m.
Excelente área comercial.

R$ 350.000,00
Consulte condições.
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.

TEL
Compra, Vende, Avalia, Alu9a, Ad.inlstra

Casa, Lotá, Apartamento, Chácara.

(47) 3275�1133 I 'PLANTÃO 9658-5584
www.bartelimove.is.com.br

-

Rua Exp .. João lapella, .88 - Centro - Jarapá da Sul .

; .

. � -

"Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a
verdade e a vida. ninguém vem ao Pai, .

senão por mim" João 14:6
Que nesta Páscoa você possa comemorar;
acima de tudo, o seu encontro com Jesus!

Feliz Páscoa!
Um abraço de toda equipe

BARTEL IMÓVEIS

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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o o CORREIO DO POVO•

FlM-DE-SEMANA, 11/12 DE ABRIL DE 2009 IMÓVEIS
COMPRA - VENDA - ALUGUEL - ADMINISTRAÇÃO - ASSESSORIA EM FINANCIAMENTO

PLANTÃO VENDAS 9977-4652 I 9977-4654 I 9977-9336R. João Januárió Ayroso, 531 - si 2 Início do Jaraguá Esquerdo PLANTÃO ALUGUEL 9977-9337 I 9934-0687

0238 - Rau. 680,63m2. R$ 80.000,00
0485 - Barra do Rio Cerro. 79.220m2. R$
520.000,00
0771 - Estrada Nova. 340m2. R$ 45.000,00
0116 - Rau. Terreno próximo a Associação da

CELESC,c/373,1M. R$50.000,OO (negOO ..... I).
0553 - Terreno com 132.500,00m' em

Schroeder, Bairro Schroederl. R$ 900.000,00.
0721 - Rau. Condomínio Renacença area

364,70m'. R$ 82,000.00
0754 - Ilha da Figueira. Com 400m'. R$
135,000.00 (neg)
0354 - Bairro Amizade. R$ 75,000.00
089Ó - \fila LenzL 498,09ni' R$ 78,000.00
0886-Três RiosdoSul. 325m'. R$42.000,00
0908 - Terreno em Massaranduba medindo
4.960m'. R$130,000.00 (neg)
0294 - Terreno no Amizade. 318,50m'. R$
75.000,00
0922 - Terreno, Ilha da Rgueira com 50Óm'.
RS150.000,00

.

0919 - Terreno na Ilha da Rgueira, com 420m'
por RS130,000.00

REF.: 0917 - Casa no Vila
Nova. 3 dormítórios.

R$ 175.000,00

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

'527,70m2 R$ 470.000,00

Casas:
Barra do Rio Cerro, 02 dormitórios R$ 750,00
Barrado RioCerro,03dormitórios R$800,OO
Barrado Rio Cerro -3dormitórios. RS900,00
Centro, 03 dormltértcs R$U 00,00
Centro casa comercial RS2.500,00

----------1 Jaraguá Esnrerdo. 2dormiórios. R$1.200,00
Vila Nova. 2 dormitórios. R$500,00
Vila Nova. 2 dormitórios. RS 630,00
Vila Nova. 3 dormitórios. R$ 750,00
Vda Nova. 4 dormitórios. R$ 780,00
Vila Nova. 3 dormitórios. R$ 800,00
Vila Nova. 3 dormitórios. R$1.000,00
Vila Nova, 04 dormitórios R$ 2.000,00
Vila Nova, 03 dormitórios R$ 2.500,00

Apartamentos:
Barra dó Rio Cerro, 02dormitórios R$450,OO .

Barrado Rio Cerro, 02dormitórios R$750,OO
Centenário, 02dormitórios RS500,00
Centro, 04 dorrritórios R$ 900,00 + condomínio
Centro. 1 dormitório. RS 480,00
Centro. 2 dormitórios. R$580,00
Centro. 2 dormitórios. R$ 700,00
Czemiewicz, 2dormitórios. RS670,00

----------IG.aramirim, 02dormitórios R$500,00
'lIha da Rgueira, 2 dormitórios. RS 660,00
Ilha da Rgueira. 3dormitórios. RS 800,00
Jaraguá99, 02 dormitórios RS 500,00
Jaraguá Esquerdo, 02 dormitórios RS 620 +
condomínio
Nova Brasília 03 dormitórios, duas vagas de
garage R$1.000,00
Nova Brasília. 2dormitórios. R$ 500,00
Nova Brasílla. 3dormitórios. R$ 550,00
Rau,Ol dormitório, mobiliado R$ 450,00 +
condomínio
Vila Lalau, 02 dormitórios: 600,00
Vila Lalau. 3 dormitó-rios. RS 630,00
Vila Nova, 01 suite + dois dormitórios R$
750,00 + condomínio �
Vila Nova, 02 dormitórios RS 620,00 +
condomínio

..... ----------_-----------.... VilaNova,mob.,Ol dormitÓrio R$ 1.800,00
\fila Nova.l suíte mrus2 quartos. R$1.300,00

Salas Comerciais:
Centro - Rua Marina Frutuoso RS500,00
Centro - Jorge Czemiewicz RS 450,00
Centro - Rua Eugenio Bertoldi R$ 800,00
Centro - Rua Guilherme Weege RS 550,00 +
condomínio
Centro - Av Marechal Deodoro da Fonseca RS
550,00 + condomínio
Centro - Rua Jorge Cerniewicz R$ 500,00 +
condomínio
Centro - Rua Reinoldo Rau R$ 950,00
Centro-Rua Reinoldo Rau RS1.l00,00
Centro - Rua Henrique Piazera R$ 950,00
Centro -Rua Henrique Piazera R$ 550,00
Centro - Marechãl Deodoro da Fonseca R$

. 500,00
.

----.....------,...,...-..:...---1-------,..-----+------------1------,..=",---,..--1-------,..--,..=-,..-==iCentro -Av. Marechal Deodoro da Fonseca R$
900,00
Centro -Av. Marechal Deodoro da Fonseca R$
3.500,00
Jaraguá Esquerdo - RuaJoãoJanuárioAyroso
RS4'15,00
Guaramirim -Buahineu Vilela R$ 330,00
Ilha da Figueira - José Theodoro Ribeiro R$
1800,00
Nova Brasãia- Gustavo Hag�rdom R$1.000,00
Vila Nova- Rua25deJulho R$ 650,00
Vila Nova- RuaArthurGumz R$800,00

RE�.: 0920 - Apartamento:
Barra do Rio Cerro. 1 suíte

com closet mais 2 dormitórios.
R$ 230.000,00 •

REF.: 0249 - Apto: Cierniewicz, 2
dorm. R$102.300,OO (legalizado pI

financiamento).

REF.: 0923 - Apartamento, Barra
do Rio Cerro. 1 suíte masz
dor.mitórios. R$ 210.000,00

Galpão:
Nova Brasilia: 800 m' R$ 4.000,00
Nova Brasílía: 1050m' R$ 5.250,00
Schoroederl:l.l00m'R$ 3.500,00
Guaramirim. 1.000m' R$ 4.950,00
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Plantão de Vendas
9965-9934 CRECliliC 9.419

Rei. 400'- Jaraguá gg - Casa mista
a nee e terreno c/388m'- 02
dorm., sla, COZ, BWC, área de

serviço e garagem. R$ 68.000,00
negociável

Corretora de Imóveis

Rua: Angelo Rubini, 972� - Barra do Rio Cerro i�acaf(lini@hotmail.com

d!ipisêcus
NOVO CONCEITO

TERRENOS

Apartamento
02 Dormitórios
, . 2

Area: 85,94 m

07PAJlIMENf{}S
-

R/C/(UrAR/O
HAU DEEM'RADA. SAlA PARA F/TNESS
SAlAoDEFESTAS BR/NQlIEDOl'ECA

Apartamento
01 Dormitório
Área: 54,30 m

Ref. 1012- 325m'- Três Rios do
Norte - R$ 60.000,00

Ref. 1014- 455m2- Barra do Rio
Cerro - Jguá do Sul - R$55.000,00
Ref. 1034- 340m2-Amizade - Jgu'
do Sul - a partir de R$ 79.500,00

Ref. 1035- Amizade -

Jaraguá do Sul - R$ 106.600,00
Ref. 1059- 4AOOm2 no Jguá 99
Jaraguá do Sul- R$ 180.000,00
ReI. 1068- 1200m2- Vila Nova
Jaraguá do Sul- R$129.000,00
Ref. 1069- 364m' no Jguá 99

Jaraguá do Sul - R$ 49.000,00
ReI. '1074- 360m2 no Jguá 99
Jaraguá do Sul - R$ 46.000,00
Ref. 1082- m' em Schroeder
próx. a Marisol- R$ 27.000,00
Ref. 1084- 1712m' BR-280
Guaramirim - R$ 280.000,00

I ReI. 1096 - Casa em alvenaria
! Guaramirim -3 domi,1 suíte,
I salas,cozinha,2 bwc,3 vagas

I de garagem,area de festas,
, 2 varand 2

!
j

Ref. 1086- Sobrado alto padrão, 4 suítes,1 suíte master com
closet e banheira de hidromassagem,sala de jantar estar,
sala de café intima,cozinha,lavabo,sala de festas,2 bwc,
home cinema,area de serviço,portão eletrônico,vagas

para 3 carros na garagem -A50m'.
Consulte-nos.

.

Parceiro:

3376-5004

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

terreno1390m' (pode ser ,

desmenbrado) - Barra do Rio .:
Cerro em Jaraguá do Sul' ;

(:�AJtnK
I ii � s • {IE N;:!

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

living, home theàter, ampla sacada
com churrasqueira, lavabo,
cozinha, área de serviço e

Meia Praia -Jtaperna
-------------------------

WWW_ P re>j�tc:::l ,i ..,....... e>�E3 i E> _ c;e>m _ b r,
.

com edícula - na

Barra do Rio Cerro
350m2

Ref. 1091 - Casa alven. em Nova Brasilia -

Jaraquá do Sul-2 dorm.+1 suíte + escritório,
3 vagas garagem.Aceita financiamento
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-

INTES- SE AbREM PARA QUEM ,TEM

iRAdo, COM ViSTA PARA ctdxdr.

·VILLfnfUVf
R E S I DE' N .c E

Área útilapartamentoTipo 271/14 rrl
" Area Total 503,53 rn"

,

4 SUJTES opçÃo 7 SUíTES .

'
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276..3231 I 9133·

MOVEIS

Rua Angelo Schiochet, 280 Sala 4
�

Jaraguá do Sul- se
.
falecom@trindadeimoveis.com

.trlndadeim

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

. madeira possuí 2 quartos.

COD 194 - Vila Nova· .Apartamento novo de
luxo medindo 330,00m2, 1 suíte máster

(closet rnoblllado e banheira de

hidromassagem), 2 quartos (um mobiliado),
cozinha mobiliada, lavanderia mobiliada,

banheiro social, sala em 2 ambientes, área de
festas privativa, área de piscina privativa, 2

.

vagas de garagem. Valor R$ 420.000,OO.�;

I
COO 312 - Centro - Apartamento com 3

suítes, 2 salas, cozinha, lavanderia, banheiro
social, lavabo, dispensa, área de serviço, (3
vagas de garagem, Valar R$ 700.000,00.

COD 316 -Ilha da Figueira � Residência possui
72,OOm2; 2 quartos, sala, cozinha, lavanderia,
banheiro, garagem, estrutura para dois pisos.

.. Valor R$165.000,OO.

COO 1001 - Ana
Paula - Loteamento
Firenze; 4 andares,
3 quartos, sala, 2
banheiros, cozinha,
lavanderia,
garagem
(residência nova).
R$ 125.000,00.
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3 55-3413i

'KeatqaI1d<J,S�(}4 �

Plantão de Vendas
9652-6484 I 9988-1520 I 9934-0311
9934-0304 I 9934-0019 I 9651-3412

HORÁRIO DE EXPEDIENTE
Seaunda a Sexta - 8:0D às 12:00,13:30 às 18'15

�

Aos sábados plantão de vendas
'

e-mail: itaivan@itaivan.com.br

PROJETOS ARQUITETÔNICOS I INTERIORES

REFORMAS I ADMINISTRAÇÃO OE OBRAS

Ref 6395 - Amizade - Casa alv cl
155.00m' - suite cl closet - 2 dorm

- churr - gar p/2 carros -

porcelanato - jardim planejado -

inst. agua quente - R$290.000,OO
1-··_-·"

Ref 6385 - Casa aw nova

c/137.47m' - suite cl closet -.2
dorrn - 2 bwc - area festas - 2 vagas
gar - agua quente - teta de gesso -

R$246.000,OO

Ref 6443 - Schroeder - Duas
Mamas - Casa Enxairnel cl

1 05.00m' - 3 dorm - 2 bwc - sótão -

sacada - 1.500 pés de eucalipto - 6
margas de pasto - nascente agua -

agua corrente - cl terreno 20.000m'
- R$155.000,OO

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

cioseI - 2 dorm - 3 bwc - 3 salas -

escrít- coz - despensa - dep
empregada - lav - depósito - area

festas - gar pI 4 carros - móveis
. embutidos e sistema de agua

quente - R$750.000,00
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Duplo prazer em morar bem

•C]lurr"squeira na sacada,
·Área de tazer com quadra de areia,
playground 19 salão de testas,

-Locejzação privilegiada em em excelente'
bairro, perto de creche e supermercado.
• Finé1nciamento do imóvel na planta, em
parceria com a CAIXA e PMJS.

-
_III

Faça seu cadastro. Informações "473275·1447

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

HEXAGONAL
engenharia&construções

Construindo qualidade de vida

·Churrasqueira na sacada, 'ELEVADQR
hidráulico com Nobreak,
-Área'de lazer com duas piscinas,
playqround e saJão de festas
• Localização privilegiada em local

nobre, na rua 13 de maio (Champagnat)
• Financiamento Direto

.

com a Construtora.

2e3
DORM'TÓRIOS

Agende uma Visita
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Tel: 3055 0070
PLANTÃO DE VENDAS

Delean 9923-6174 I IIsan 9142-4641 I Keli 9923 7090

BELLEVIE

ÁREAS CENTRAIS.
Lateral da Av Mal Deodoro.
Ótima oportunidade para
construção de edifício.

� 00 " Terreno"
Guaramirim "

2�.613,00 mZ -

Área Industrial.
Later.�1 da 8R 280.
Sob Consulta.

�053 - Apartamento - Barra
do Rio Cerro" 77,00 m2 - R$
110.000,00 - 02 qtos, sala,
cozinha, bwc, garagem,
sacada cf churrasqueira.

2051 - Apartamento" Vila Nova
- 90,00 m2 - R$150.000,00 -

03 qtos, sala, cozinha, bwc, .

sacada, área de serviço, 02
vagas de garagem.

6070 - Terreno - Vila Lenzi -

312.00m2 - R$ 70.000,00

6089 - Terreno - Vila Rau -

300.00m2 - R$ 69,000.00 -

Terreno cf casa de madeira.
Murado nas laterais.

6085 - Terreno � Amizade -

333,50 m2 - R$ 73.000,00 -

Terreno Plano.

6028 - Terreno - Água Verde -

756,00 m2 - R$ 90.000,00.

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$ 200.000,00.

6095 - Terreno - 10,000.00 m2-
R$ 500,000.00 - Terreno Plano.

6060 - Centro - 2,355.63 m2 -

R$ 715,000.00 - Terreno na
.

área central.

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

6077 - Terreno - 1.426,50 m2 -

Terreno Comercial - Sob Consulta

1 /n.a.rter- cooe c/o.s;a e- sacaaa:
2 cIenu;-.rttiée&(��

cJ�·.
2�cfe_,.�

1135-Casa-__..... -

9O,0lJrJJZ - R$118.000,OO -

suíIe, 02 q!os, bwc. sala.
COZÍIIIIí!. área de sefYÍÇO,

garagem.

1117 - Germinado - Amizade -

139.67mi -.R$172_000�00 -

suíIe ..(sacada, 02 qtos, área de
fesIas ri� área de
serviço. co2DIa, sala de esIarI

janIaI; varanda, escritório.

L-2004 - Apartamento " Uh!
da Figueira - RS 550,00 - 02
atos, sala, cozinha, bwc, área
de serviço, garagem, portão
eletrônico, interfone

L-1004 - Casa - Estrada Nova -

�ní�b�c,���o�a,
L-2fI05. -·APartamento - Centro -

RS 550,00 - 02 qtos. sala de
--......--.....--------'IP"""--....----_------------------t

estar·1 jantar, áreà de serviço,
bwc, garagem.

.

L-2008 - �ento - Ilha da
fllluelra - R$ 630.00 - 01 suite,
02 qtos, bwc, copa, cotillha,
sala, área de serviço, sacada e/
churra., garagem, intertone.

-20.03 "Apartamento"
B�endl - R$ 8�?IPO " suite,
02 qtos, bwc' liiWS, cozinha,
área de serviço, sacada e/
churrasqueira.

L-1002· Geminado" Barra" RS
850,00 - suite, 02 qtos, sala, 02
bwcJ cozinha, áreà de ssrvlço.,
garagem.

1129 - Sobrado-�241.00 mZ-
R$ 390.000,00 - 03 qtos, 01
suíte, todos com saeaea, 02
salas, .copa, cozinha, 02 bwc,
03 vagas de garagem, piscina,

amplo palio.

1123 - Casa -11"- da Aguelra-
152,00 m2 - R$170.000,00-
suite, 02.qtos, saJa, cozinha,

área de serviço, despensa, bwc,
garagem, chur., portão _

.

eletrônico, interfone.

1143 " Casa" Guaramirim - 250,00 m2 " R$ 220.000,00 "03
qtos, 02 bwc, sala, cozinha, área de serviço, -garagem, despensa,

área de festas, �cula, piscina.
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'ReI. 915- Apto em

construção cl área
privo 149,49m', 01
dorm. + 01 suíte e

demais
dependências, 02
vagas. de garagem,
terraço. Aceita
propostas.

Ref. 820 - Casa cl 3 dorm. Interfone,.portão, eletrônico,
dispensa, varanda na frente, área de festa com churrasq.,
03 vagas de garagem, Próximo de posto de saúde, terren

Ref. 832 - Chácara sem casa com rancho e fogão a

lenha, com terreno todo plano de 13.488,OOm'. com dois
rios, lugar isolado. calmo com bastante árvores. 15km de

Edifício cl 70 aptos e

Centro Comercial'

Independente
37 Salas Comerciais

Piscina, Fitness
'.Salão de Festas'

s, Eleyad
....�
I churràsq

ale com um Corretor Onlh1e acesse o site: www.espeditoimoveis.com.b
::-'PT'�7w'lo/2'ffitr::'�i#i:w Wk �'"&�;;�1,,,,;!%�7Tr*r:mJ%?��"'�-iWk %%R-:�;-- W'j\Ç":-��''',-",;",-
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Fone/Fax: (47) 33,70-0700 Plantão: (47) 8408-0700

Rua Maria Um�belina da Silva, 120 Vila Lenzi - Jaraguá .do Sul - se

www.imoveisemjaragua.com.br

IMÓVEIS o CORREIO DO POVO m
FIM-DE-SEMANA, 11/12 DE ABRIL DE 2009 11:.1

dependencias R$135.000,00
ReI. 3041 - Apto - Nova Brasília -1 suite, 2 dormitórios, 1 bwc, sacada c/éhurrasqueira.
Entrega em setembro 2009 R$135.eOO,00
ReI. 2401 - Centro - Ed. Isabella c 1 suite, 2 dormitórios, 1 bwc, 1 vaga de garagem R$
160.000,00
ReI. 1661 - Centro - apto em construção, Residencial Aquarela, com 1 suíte, 2
dormitórios, bwc, cozinha, lavanderia, garagem, sacada c/ churr. R$ 170.000,00.
entregajunho/2009
Ref.e'321 - Centro - suite, 2 dorm., bwc,.l vaga de garagem. R$167.000,00
ReI. 2341 - Bombinhas -1 suite, 1 dorm., sacada c/chur., prédio c/ piscina, play ground,
área de festas, elevador. R$ 250.000,00 - Aceita troca c/ imóvel em Jaraguá.
ReI. 2001 - Vila Nova c/l'sulte,2 dorm., 1 vaga de garagem R$250.000,00
ReI. 2621 - Balneário Camboriu - próximo igreja Santa Ines - 1 súlte, 2 dormitórios', 1

bwc,l vaga de garagem R$340.000,00
ReI. 2441 - Balneário Cainboriú, COBERTURA, alto padrão, 4 suítes, 1 dorm., dep. de
emp., 4 vagas de garagem + espaço p/jet ski e 1 moto, piscina privativa e demais dep.
R$1.500.000,00 (entrada de R$ 500.000,00) e saldo em 72 vezes.
TERRENO
Rei. 2471 - Terreno - Rau - com 413,81m2 R$ 49.000,00
ReI. 3061 - Jaraguá 99 com 325m2 R$ 55.000,00
ReI. 2461 - Terreno - Barra do Rio Cerro - 510m2 - R$ 65.000,00
ReI. 2671 - Terreno - Figueira - 380,80m2 - R$ 65.000,00
Ret. 31 Bl - Terreno - Tifa Martins - com 330 m2 R$ 69 000,00
ReI. 517 - Comercial R$ 74.000,00 - Chico de Paula com 458m2
Ref.'2691 - Terreno - Amizade - com 429 m2 R$ 76.000,00
ReI. 774n75 -Jaragua Esquerdo -prox. arena -R$ 80.000,00
ReI. 3131 - Terreno - Vila Lalau - 409m2 R$ 85.000,00
ReI. 22 - Terreno - Vila Lenzi - com 435m2, Rua asfaltada, R$110.000,00 -,

ReI. 2931 - Terreno - Vila Lenzi com 442m2 -115.000,00
.

ReI. 3111 - Terreno - "Otimo ponto comercial" - centro com 300m2 R$11 8.000,00
ReI. 2731 - Terreno, Água Verde - 900m2 R$160.000,00
ReI. 3051 - Terreno-Amizade-1620m2 R$190.000,00
ReI. 3021- Nereu Ramos - 'industJial" frente para BR 280 - 3400m2 R$ 240.000,00
Ref. 1941 - Vila Lenzi 250.000m2 R$ 250.000,00
ReI. 2431 - Area - Braçinho - 22.0001112 R$ 280.000,00
SiTIO /CHÁCARA
ReI. 861 - Molha/Massaranduba- 260.000m' R$135.000,00
Ref .1141 - Garibalde -area de 5777m2 com casa R$ 220.000,OQ
Rel.1741- Garibatdi 75000m2"R$320.000,00
ReI. 663 - Massaranduba - 71agoas casas, area de festa 238.000m'. R$ 600.000,00
SALACOMERCIAL
Rei. 2701 - Sala comercial- Rau, salão de cabeleireira completo R$ 65.000,00

Valores válidos até 10/04/2009

CASAS·
ReI. 3161 - Casa de madeira - Tlfa Martins - 3 dormitórios, 1 bwc, garagem, demais
dependências R$ 78.000,00
ReI. 2721' - Vila Lenzi - 3 dormitórios, 1 bwc R$ 95.000,00
ReI. 322.1 - Estrada Nova -1 dormitório, 1 bwc, demais dependencias R$ 99.000,00
ReI. 3201 - Tifa Martins - 1 suíte, 2 dormitórios, 2 bwcs, demais dependencias. R$
109.000,00
ReI. 2411 - Figueira-3 dormitórios, bwc, garagem R$110.000,00
ReI. 2491 - TifaMartins- 4 dormITórios, 1 bwc, garagem e demais dep. - R$110.000,00
ReI. 2371 - Chico de paula - 3 dorm., 1 bwc, 1 vaga de garagemR$ll 0.000,00
Re1.1901- Rau-l suíte, 1 dormitório, bwc, garagem p/dois carros. R$110.000,OO
Ref.2681 - Estrada Nova - 3 dormitórios, 1 bwc, 79m2 - OFERTA R$ 110.000,00
ReI. 3141 - Vila tenzi - 2 dormitórios, 1 bwc, garagem e demais dep. R$ 220.000,00
Rel.l091 - 3dorm. 2bwc, 2 salas portãoeletr., piscina R$125.000,00
ReI. 3) 21 - Nereu Ramos - com 2 casas R$150.000,00
ReI. 1811 - Chico de Paula - Casa mista com 3 dormitórios, 2 salas, área de festas
c/chur episcina + 1 kitinet + areade 60m2-oiicina R$160.000,00
ReI. 2581 - Vila Lenzl- 2 surres, 3 dorm., 2 bwc, demais dep., garagem R$160.000,00
ReI. 3162 -'Tila Martins -170m2' 3 dormitórios, 2 bwc, garagem p/3 carros, demais
dependencias R$160.000,00
ReI. 831 - Vila Lenli - 5 quartos, sala, copa, bwc, suite, chur., cozinha R$ 200.000,00 .

ReI. 1512 - Barra,Velha - Sobrado c/ suíte, 2 dorm., lavabo, chur. R$200.000,00
ReI. 2141 - Figueira - Sobrado c/ suite, 3 dorm., 2 vagas de garagem R$ 21 0.000,00
ReI. 3091' - Água Verde - 3 dorníitórios, 2 bwc, garagem p/2 carros - R$ 21 0.000,00
Rei. 1831 - Chico de Paula, 4 dorm., 2 bwc, 2 vagas de garagem R$ 245.000,00
ReI. 1511 - Barra Velha - sobrado "alto padrão" R$ 260.00à,00
Ref. 1911 - Figueira - sUíte,:í dormitórios, 2 bwc, garagem 2 carros R$ 270.000,00
ReI. 2601 - Centro - 206m2 -1 suite, 4 dormitórios, 2bwc R$ 420.000,00
ReI. 1521 - Baependi - sobrado alto padrão "interno inacabado" prox recr. Marisol R$
450.000,00
ReI. 281 - Penha - casa alto padrão "frente p/ omar" R$ 550.000,00
ReI. 2631 - Jaraguá Esquerdo - 3 suites, 3 dormltóros, lavabo, dependência

.

empregada, piscina - Casa alto padrão - R$750.000,00
.

APARTAMENTOS
ReI. 2291 Apto - Vila Nova � entrega em janeiro de 2010. A partir de R$ 85.900,00
Entrada + 639,20CUB atualizado pelo CUB
ReI. 3171 - Apto - Figueira - Ed. Jardim américa � 2 dormitórios, 1 bwc, garagem e

demais dependencias R$ 90.000,00
ReI. 3152 - Apto - Ed. Di Napoli - Próximo.lgreja São Judas - 2 dormitórios, 1 bwc,
sacada c/churrasqueira R$ 95.000,QO

.

ReI. 3102 - Apto - próximo Fatej, com 1 suite, 1 dormitório, sacada c/churrasqueira,
demais dependencias, garagem R$114.000,OO
ReI. 2301 - Apto - Resid.Dom Pedro -'Nova Brasilia -1 suíte o/sacada, 1 dormitórios, 1

bwc,l vaga de garagem e demais dependencias R$120.000,00 Pronto para morar.
ReI. 3151 - A�to - Ed. Veneza - Próximo a WEG - 1 suite, 2 dormitórios, bwc, demais

ReI. 3071 - Casa - Barra do
Rio Cerro - 1 suíte, 2

dormitórios, 2 bwc, area de
.

festas com piscina,
churrasqueira R$ 265.000,00

Rél. 3211 - casa - Nova
Brasllia - 3 dormitórios, 2

bwcs, demais dependencias
"Otimo para comercial"

R$ 225.ÍlOO,00
.

LOCAÇÃO:
04 APARTAMENTOS NOVOS DE ALTO
PADRÃO NA VILA NOVA COM 01.suíTE + 02
QUARTOS, 02 VAGAS DE GARAGEM COM
COZINHA SEMI-MOBILIADA.

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

01 casa alvenaria Barra do Rio Cerro. 03

quartos, demais dependências. R$ 750,00
01 apartamento Leopoldo Mahnke - 03

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

quartos, demais dependências. R$ 850,00
01 casa resldenclal ou comercial no Centro.
Rua Ferdinando Pradi. 03 quartos, demais

depen�ências.·
.

01 casa comercial naVilaNova, com piscina e

espaço para estacioriamento, Valor: a

negociar.
01 casa comercial ampla no Centro, com

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

dependências. Localizada no Centro. Valor R$
2700,00
02 apartamentos no Centenário. 02 quartos,
sala, cozinha, banheiro, área de serviço e

garagem. Valór: R$ 570,00 (sem condomínio).
02 apartamentos no Ed. Lilium.:01 quarto e

cozinha conjugado. Preçoespecal,
01 excelente sala comercial. Com ambiente
rústico, bem localizada e ampla. Valor: a

negociar.
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Precisamos urgente de casas e apartamento para locação, temos clientes já com cadastros aprovados.

REF.142-Barra do Rio

Cerro-Apartamentos
novos com 2 dorrnltónos,
banheiro social,sala
e/sacada e churrasqueira,
cozinha, lavanderia
o/sacada, garagem.
R$ 110.000,00. Entrada
de 30% + parcelas direto
imobiliária.

REF.143 - Czernievicz . Apartamento
-

novo com 2 quartos e demais

dependências. R$130.000,00

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

r
t

. ;.�J'

LDCAÇÕES

APARTAMENTO COM 01 QU4RTO, SALNCOZlNHA,
BANHEIRO, LAVANDERIA, GARAGEM, SACADA.
EDIFK;IO BRUNA MARIANA. PRÓXIMO:' UNERJ.
VALDR: R$450,00 + COND..

APARTAMENTO 01 SUITE, 1 QUARTO, SALA,
COZINHA, BANHEIRO, LAVANDERIA E
GARAGEM, SACADA COM CHUR. EDF:
CALIANDRA. BAIRRO: VILA NOVA. VALOR: R$
580,00 +CONO.

APARTAMENTO 2 QUARTOS, SALA, COZo
BANHEIRO, LAVANDERIA, SACADA, GARAGEM.
RUA: BERTHA WEEGE, N° 525. BAIRRO: BARRA
DO RIO C ÉRRO. PROX: APÓS A MALWEE
VALOR: R$ 560.00 + CONO.

APARTAMENTO 02 QUARTOS, SALA Cf SACADA,
COZINHA, LAVANDERIA, GARAGEM. BAIRRO:
JOÃO PESSOA VALOR: R$ 450,00

APARTAMENTO 02 QUARTOS, SAlA/COZINHA,
BANHEIRO, LAVANDERIA, GARAGEM, CHUR"
AREA DE FESTA COM PISCINA ( +- 70 m'· COM
ELEVADOR) CENTRO. RESIDENCIAL AGATA.
VALOR: R$ 750.00 + COND.

APARTAMENTOS 03 QUARTOS, SALA, COPA,
BANHEIRO, LAV. ,SACADA, ESTACIONAMENTO.
BAIRRO: VILA LALAU. VALDR: 'RS 750,00.

APARTAMENTO 02 QUARTOS, COZINHA,
BANHEIRO, LAVANDERIA, COM ESTACIONA
MENTO. BAIRRO: BAEPENDI. VALOR: R$520,00
APARTAMENTO 02 SUITES, 01 QUARTO,
COZINHA MOBILIÀDA, SACADA COM
CHURRASQUEIRA. 3 VAGAS DE GARAGEM.
CENTRO.
VALOR: R$1.350,00 + COND.

APARTAMENTOS COM 02 E 03 QUARTOS, SALA,
COZINHA, BANHEIRO, LAVANDERIA, SACADA
COM CHURRASQUEIRA E GARAGEM. BAIRRO:
ILHA DA RGUERIA.

CASA MISTA 3 QUARTOS, SALA, COZINHA
GRANDE, LAVANDERIA, GARAGEM, BANHEIRO,

. JARDIM (CERCADA) BAIRRO: VILA RAU
VALOR: R$ 660,00

CASA DE ALVENARIA 5 QUARTOS (SENDO QUE 1
É SUITE E 3 QUARTOS COM SACADA NA PARTE
DE CIMA) 2 BANHEIROS, SALA, COPA,
GARAGEM PARA DO CARROS, LAVANDERIA·E
AREA DE FESTA. BAIRRO: J.ARAGUA ESQUERDO.
VALOR: R$1.200,00

SALACOMERCIAL 180 M'. BAIRRO: VILA NOVA.
VALOR: R$1.670,00 (NEGOCIAVEL)

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

SALA COMERCIAL 220 M' PROX:
TRANSMAGNA. GUARAMIRIM. VALOR: 3000.o0�

SALA COMERCIAL 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 1.150 M' DE
CONSTRUÇÃO, COM PÁTIO DE 5.000 M'.
GUARAMIRIM. PRÓXIMO: LADO MARLAN
MALHAS. VALOR: R$ 8.000,00

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

APaftamerno: 2 (Íoonitõrios� sara de estar'e -.
,.

� social,� grifl {com ehHrr�Lt..r) 00IlJUgã(faS, cozinha, '

n:acompradeum�à�� .vagade�.· �

-
" .. � ,ganhe uma televisão 29' tela J>laéàf:Apartam�ntos a partir de, .

�'.,
' •

: R$ 89.900,00 ou à vista ..'..com desconto.

PretnIer
•

CONSTRUTORA

CA�e4-viL:!
-
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imoverspia Rua Barão do Rio Branco, 557 - Centro'
CEP 89251-400 - Jaraguá do Sul/SC

Chácara - Bairro Figueirihha
- Aluguel promocional

R$450,OO.

A 150M DO CALÇADÃO
APARTAMENTO 2 QUARTOS

(aluguel R$590,OO) e LOJA
35m2 NO MESMO PRÉDIO

(ahiguel R$490,OO).

TERRENO NA RUA ACRE -630m' •

R$200.000,00.

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

ocalzado na Rua Manoel frarclsco da
Costa, próximo ao Ferro velho Spézía

de Alvenaria suite + 2 quartos,
200m2 área construída, terreno

400m' R$220.000,00 .

·Cód. 225 - Excelente casa, em final
de rua, com vista maravilhosa.

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

sala, 2 quartos, 3 BWC, 2 vagas de

garagem, edícula, área de festas,
piscina. R$350.000,00

CÓD: 254 - Casa de esquina, em
alvenaria, ótima localização.área
nobre na Vi� Nova, 3 quartos, 2

banheiros, sala, cozinha, lavanderia,
garagem, toda murada.

suíte + 2 quartos, 140m' área
construída, terreno 450m', próximo

Arena Jaraguá.

H O M E C L U B

Praia da Armação/Se
PREÇOS ESPECIAIS
DE LANÇAMENTO

Ap�rtament(is a partir
146.055,00

n/. T02··Apar,L i �4

.

Lançamento Janeiro 2009
• Apartamentos de 4, 3 e 2 dormitórios mais cobernraspanas.
• Área do terreno: 35.000 m2

.

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

�.'

na,..-..ftA-SA.-·n���ofporadO!'a
,

Joinville - se .

www.roggasa.çom.br

Financiamento Vendas

(@ Imóvelsplaneta
www.imoveisplaneta.com.br

(47) 3275-0100

CAIXA
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Seu imóvel está'aqui.

[bJ
HABITAT

.. ., .

CRECI1583.J .�
oVENDE oALUGA
"ADMINISTRA

www.imobiliaric;lhabitat.com.br

3371.8009

"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. MilliumJ Centro_

www.ivanaimoveis.com.br
iyana@ivanaimoveis.com.br

Ivana
·1111DVei!i

3370·1122 19117,,1122'-----

Rua Guilherme Dancker, 161 - Sala 05 - .centro
Esquina com a Rua Marina Frutuoso

.

CEP 892?1-460 - Jaraguá do Sul- SC

Ofertas válidas até a data de 14/04/09.

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

Ref 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 2031- 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

Ref 2037- Apto no Bairro
Barra do Rio Molha, Res
Orion, com 2 quartos, sala
de estar, jantar, cozinha,
sacada com Churrasqueira,
bwc social, área de serviço,
1 vaga de estacionamento.

Preço R$ :130.000,00

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

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

. serviço, 1 vaga de estacionamento. Preço R$ 9,5.0.00,00

/1J_<,I ReI. 3014- Terreno
no Bairro Amizade,
Lote. Champagnat
com 376,42m2.
Preço R$
159.000,00
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VENDAS

www.atlantaimoveis.com

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

Residencial Nova Vor!<· CENlRO Apartamentos: 1
suíte, 2 dormitórios, bwc social, sala de estar e

jantar.sacada cí churrasqueira, cozinha, área de
serviço, garagem, R$ 151.000,00

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$ 171.242,14

RESIDENCf

Residencial Aspen -

Centro
,

Apartamentos em

construção com 1
suíte, 2 quartos, sala
de estar e jantar com
sacada e

churrasqueira,
cozinha, área de '

serviço, bwc social,
2 vagas de garagem.
R$ 159.000,00

�

2�rk�
:/ /JUMéU<- cunv cIo.Sa ",.raàitk '

2,duni-.stLÍ.te.P(��
,

Que a alegria da Páscoa invada o seu

coração e o daqueles a qvem ama,

irradiando luz "ara iluminar,e fazer
brilhar o mundo em que vivemos;
enchendo-o de ÀMOR, .ÇAÚDE, PAZ'
F-eliz Páscoa

É. o que a equil'e Atlanta Imóveis lhes desejai

ReI: 3232 Terreno Arnizada- Lot, itacolumi II
355,25 m2 (14,50X24,50) R$ 79,380,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



de alv. cf 170m2 de área construída e

. terreno cf 499m2, cf 04 dorm., área de
festas c/churr., garagem e demais dep.

Valor R$168.000,00.

Ref. 162 -ILHA DA FIGUEIRÀ - Casa de alv
-

c/195m2 de área construída e terreno cf
420m2, cf suíte + 02 dorrn., dispensa,

escritório, área de festas cf churr. garagem e

demais dep. Valor R$ 199.000,00:

Ref, 151 - RAU - Ótima casa de alv.

próx. a UNERJ, cf 185m2 de-área
construída e terreno de 545m2, o/suíte
+ 53 dorm. cozinha mobiliada, área de
festas cf ehurr., garagem e demais dep.

Valor R$ 240.000,00.

ReI. 140 - VilA lENZI - Casa de lav.
em ótima localização, cf 156m2 de área

.

construída e terreno cf 495m2, cf 04
dorm. área de festas cf ehurr. garagem
e demais dep. Valor R$155.000_,00.

Casa de alv. cf 83m2 de área construída
e terreno cf 400m2, cf 02 dorm., sala,
cozinha, 01 bwe, área de servieo e

garagem, Valor R$ 105.000,00.

Em O CORREIO DO POVO
FIM·OE·SEMANA, 11/12 DE ABRIL DE 2009 IMÓVEIS

Ref. 191 - TRÊS RIOS DO
NORTE - Terrenos no
Loteamento Vicenzi
Gadotti, cadaterreno

possui área de 324,00m2.
Valor R$ 35.000,00 á
vista ou R$ 5.000,00 de
entrada + mo parcelas de
465,00, cada terreno.

Rei. 167 - CHICO DE PAULA...:. Terreno
escriturado, em rua asfaltada, cf 5.500m2.

Valor R$ 230.000,00.

ReI. 186 - RIO CERRO 11- Terreno cf
área aprox. de 100,000m2, cf casa de

madeira bem simples e cf infra
estr-utura pf cultivo de verduras'

hidropônicas, Vende o total ou somente
uma, parte. Valor a combinar.

Rei. 195 - FLORIANÓPOllS/ Bom Abrigo - Cond .:
Resid, Ilha do Sol- Ap. 12 'Bloco 05. Apto. c/ Q2
dorm., sala, cozinha, 01 bwc, área de serviço e 01
vaga de garagem. Possui excelente área de lazer c/
piscina, salão de festas, churr., quiosques, bosque,
quadra esportiva, tudo integrado a natureza. Possui

.

guarita c/ vigia, Valor sob consulta.'

ReI. 197 - BAEPENDI -

Sobrado cf aprox
.

300,00m2 de área
construída e terreno cf
1080,00m2, cf 05 dorm. .

-02.bwc, 04 salas, varanda,
.

churr. garagem pf 04
carros e demais

dependências.
Valor R$ 45Õ.000,00..

'1mobil iária CRECI: 2716J

SonhoInvest
I nvista em seu 50n ho!

-3274-8844
PLANTÃO

(47) 9929-8265
(47) 9973-3581
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IMÓVEIS o CORREIO DO POVO mFIM·DE·SEMANA, 11/12 DE ABRIL DE 2009

1077 - AMIZADE - SOBRADO cl
suíte master + 2 demi-suítes + 1 qto

e demais dependências.

1117 - CENTENÁRIO - CASA ALV. cl
230m2, terreno cl 463m2 - suíte

master cl closed + 2 qtos, cozinha
mobiliada, 2 vagas de garagem,
aquecimento solar. R$ �90 mil.

1014 � IMÓvEL CENTRAl- DE
ESQUINA - EXCELENTE LOCALIZAÇÃO
PARA FINS COMERCIAS, CONSTRUÇÃO
DE PRÉDIO terreno cl 700m2 cf casa +

sobrado + sala comercial.
Venha conhecer.

133m2 - surre + 2 qtos, churrasqueira
e demais dependências. Casa

construída nos fundos do terreno. Área
livre na parte da frente c! aprox

250m2, onde poderia ser construído
ponto comercial, etc. R$ 224 mil

2125 - TERRENO NA BARRA CI
18.000M2. R$195 mil.

5035 • IMÓVEL COM EXCELENTE LOCALIZAÇÃO - PRÓX. PREFEITURA
• TERRENO c/ área de 2.026.60m2 + GALPÃO ALV. c/666m2 + casa

de alv. Ótimo local para estabelecer sua empresa. Agende sua visita!

APARTAMENTOS

RUA 25 DE JULHO (em Irente

Recreativa Duas Rodas)
APARlAMENTOS NOVOS

Aptos com suíte c/ sacada + 2 quartos,

sala em 2 am\:Íientes, sacada ampla cf

cnurrasqueira, bwc soeial, cozmna,

lavanderia, 2 vagas de garagem.
a tos

Prédio com salão de lestas ', Os p
.

terão espera para ar-condicIOnado.
S lit em todos os ambientes, medidor

d� água individual. Com elevador.
I

Condição de pagamento: 50% do va ar

de entrada e o saldo em 24 parcelas.

A partil de R$165 mil 0/1 vaga de f,

galagem.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Schoereder: Terreno com 14.550,00m'
Av. Marechal Castelo Branco LOTE 796.

IMÓVEIS

Coloque seu imóvel a veQda conosco,
Condi' ,éspecial m :de abril!

Resideooial Champagnat
CÓd. 00017.020 - Residencial cf
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 cf 2
ambientes, 3 quartos (1 s +
2q), cozinha e lavanderia. AU:
120 m2 AT: 170m'

Residencial Maranatta Cód.00129.001
Apartamento no centro próximo ao' Angeloni antigo. Com 1 suíte + 2 qtos ou 2

qtos, sala, cozinha, sacada com churrasqueira, 1 vaga de garagem
'

*Residencial·Veszprém
Cód. 00130.001- Apartamento na Barra
do Rio Cerro, Com 2 quartos, sacada cf
churrasqueira, 1 vaga de garagem c/ opção de 2a .

Jaraguá Esquerdo: Terreno com

1.640,00 + casa de afvenaría com 3

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

Rio Molha: Casa de madeira
(místa) com 100m2, 03 quartos,

sala de estar, sala de jantar, área de

festas,lavanderia, área externa,
garagem para 02 car.ros,

churrasqueira elétrica, Semi
mobiliada!

Próximo a Prefeitura.

São Luis: Terreno com 2 casas: Casa 1 -

mista cl 99m2, 3 qtos, sala de estar e

[antar; 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.

Residencial Yachiyo
:t 2 quartos, salão de

festas cf
churrasqueira, 1

vaga de garagem
- R$ 90,000,00.

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

Vila Lenzi: Sobrado com 390m' de área
útil. Área Infenor:2 saias, 1 suíte + 1

lavabo, biblioteca, cozinha (mobiliada),
área de serviço (roobiliada), área de

festas cl churrasqueira. Área Superioc 3
suítes, sendo 1 com banh�ra detalhada
em granfto, sala de televisão. Fundos cl
cozinha + 2 suítes, Forro todo em

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

-saa comercial no calçadão -

Aluguel:R$20.000,OO
Venda:R$2.000.000,OO

-Terreno próximo ao condominio azaléia-
420m' R$125.000,OO

Com 16_532,52m2
contendo 2 casás de

aluguel, 1 de alvenaria c/6
quartos, sala, copa,
cozinha, escrtõno,

lavancería e sótão. 2a
de madeira. Localizado na

Rua Mal. Castelo Branco,
centro. R$360.000,OO

-saía comercial em frente ao Bom Jesus
com 600m' - Aluguel R$8.600,00

-Sala comercial próximo à Oachaçaria
Água Doce, 155m' -AlugueIR$6.800,OO

-Residencial Bela Vista, Vila Nova: 86m', '

3 quartos, 7° andar R$150.000,OO

-casa Ilha da Figueira, próxrno ao

colégio Waldemar Schimitz
R$320.000,OO

-Terreno na Vila nova com 301 m' de

esquina (rua da Igraja Rainha da Paz) -

R$135.000,00
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WWWmscheUercorretordeimoveis.commbr".'•.p

.'

Rua Prefeito 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 de garagem.
R$127.000,00

Apto. nO 403 - Suíte mais dois
.

dormitórios, sala de estar e janta,
bWG solal, cozinha, lavanderia,

sacadacom churrasqueria e uma

vaga de garagem. R$ 145.000,00

Apto com suíte mais um dormitório,
bwc social, sala de estar e jantar,

.

cozinha lavanderia, sacada com
.

churrasqueira e uma vaga de

garagem. R$135.000,00

AMIZADE - RESIDENCIAL JULIANA -

AMIZADE - LOTEAMENTO
ITACOLOMI II - Lotes a partir de

R$ 79.380,00
.

J

RICARDO IIALERIO!
. u

�

WMWM�� 4_m�_�1�����!_*������������_m���������

ricardodmoveis@hotmail.com

Corretor de Imóveis

I� 8808-5378
.� 8837-8299

R:João Marcat'Í:o nO 265 • Sala 05 Ed.Mônaco • Centro

Cód.160 - Chácara com

46.760,00m2 contendo. casa.
de madeira no bairro Nereu
Ramos ". R$ �35.000,OO

Cód.186 - Casa de alvenaria
com 1 suíte + 2 quartos-no .

bairro Ilha da Figueira.
R$ 145.000,00

Cód.138 - Casa de
madeira c/4 qtos no

Santo Antônio.
R$ 69.000,00

Cod, 056 - Terreno cl
17.680m2 no centro
de Guaramirim. Próx -------.......--------'

ao trevo principal.
Consulte-nos.

!-------_.,.------.,....----,.....,.".=="."...,...-----4 Cod 11-6 - Terreno cl
337,00m2 em Três
Rios do Sul, R$
40.000,00.

Cod121 -Terreno cl
5.0.00,00m2 na

- BR280 sentido

·Corupá.
R$500000.,00

Cód.168 - Terreno
com 360,00m2 em

Guaramirim.
R$ 44:000,00

Cód.178 - Casa de
alv. c/3 quartos, toda
reformada no bairro
Tifa Martins. Pode

serfnanc.
-R$'12Q.OOO,00

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

da Figueira. R$
190.000,00

Cód.164 - Imóvel
dividido em 5 partes pi
locação no bairro Três

Rios do Norte.
R$ 90.000,00

Comercial" - Casa de
alvenaria cf 4 quartos no

bairro Czerniewicz.
R$ 230.000,00

Cod.146 - Casa mista cf
3 quartos + galpão de

.170m2, e terreno com

774m2, na bairro Vila
Nova. R$ 250.00b,OÕ

cÓD.172 - Casa de alvenaria com 1
surte + 3 quartos no bairro Agua

verde. R$ 212.000,00

Codt07 - Casa de alv cem

3 quartos, na Ilha da-
.

Figueira. Enlr. de 55.000,00
+ saldo com proprietário.

Cod089 - Apartamento
semi mobiliado com 1
suíte mais 2 quartos.

Amizade. R$130.000,00

Cod135 - Casa de alv
. cf 4 quartos, bairro São
Luis. Pode ser financ.

,
Valor R$170.000,00

Locação: Casa
de 'alvenaria com

2 quartos no

bairro Vila Lalau .

R$ 650,00
CM 174 - Casa de alvenaria
com 3 quartos no bairro Vila

Lalau. R$180.000,00
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. RESIDEN'Clâl
DINAMARCA.
E COPE,NHAGEN'

LEIER
EMPREENDIMENTOS.

,

IMOBILIARIOS
(47) 2107-0500
CO'MPRA • VEND'É • ADMINISTRA
AV��,MAL. 1)EODORO,]IA FONSECA, ·1698

>

(E� FRENTE AO REGISTRO DE IMÓVEIS)

Localizado na Vila Nova

(próximo fi Gatos & Atos)
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IMÓVEIS

CONFIRA OUTROS IMÓVEIS EM NOSSO SITE!

•
CINCO ANOS DE BONS NEGÓCIOS!

Rua Prof'. Marina Frutuoso, �56 - Centro - Jaraguá do Sul - se

(47) 3055 ..2400

Ref. 20.313 • Centro - Apto duplex c/ 1
sute c/ closet + 2 dormi!. . bwc . sala
TV/estar· cozinha/copa- lavanderia cf

sacada- garagem p/ 2 carros- 2 po rtaria
de segurança c/ interfone . piscina- salão

de testas- fitness. R$ 370.000,00

Ref. 30.630· Amplo terreno coineroiaV",sidencial
cl 1.875,00 m2, próximo a MALWEE. Localização

privilegiada. Pode ser tinanciado junto com a

construção, assessoramos todos tramttes junto ao

banco. RS 71.500,00 -

Ref. 1.0.659 - G�aramirilD - Excelente casa
de alv. c/3 dormit. • sala de tv/jantar·

cozo • área de §ervço • varanda

garagem. Pode ser financiada e usar-o

FGTS. R$110.000,00

Ref. 60.018 - Schroeder- Terreno
totalmente plano c/ 8.250,00 m' . c/
galpão pré moldado c/750,00m'.
R$ 1.300.000,00. Estuda Propostas

Ret. 10621 . Vila Lenzi - Cosa com 139,00 m2
. Casa cl suite - 2 dormtt . sala- cozinha -

bwc: garagem pi 2 carros .• R$ 150.000,00.
Estuda Propostas

Ref. 60051 - Rau -

Casa com 150,00
m2 - Sobrado 100
% novo - Alto

padrao cf suite +
2dormitorios. -

R$ 280.000,00.
Estuda Propostas

Ret. 19607 . Hau- Casa com 130,00 m2·
localizada a 500m da Unerj cl sutte + 2 dorrntt.

. sala- CaL· bwc- garagem: R$120.000,00.
Estuda Propostas

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



IMÓVEIS
FINANC lAMENTOS

,
CAIXl\ ECONÔMICA FEDERAL
Facilitamos seu crédito junto a

CAIXA. Regularizamos seu

imóvel para financiamento.

I
www.franciscovende.com

3370..6480 I. '60'..0736
imoveis@franciscovende.com

Casa Alv,

Águas Claras
c! 1 suite + 2

quartos, área
de festas,
murada, rua de

,

lajotas, etc .. ,

R$ 180,000,00
(neg,)

ilho'
Orecl 9414

COMPRA I, VENCE I ALUGA
nernezicirnoveistôpop.corn.br

Florentiine Redlar
cor·mETORA DE [f'J/1ÓVEIS

Crect nO 9839

-

Tina

REALIZE SEU SONHO DA CASA PRÓPRIA

""I=V��
---- - -_-.�====::..._ .. -- .......... ,........,Im;

I
I

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

fEL.. 3370-6624 I 91 02 ...5299 www..deo�arimovei�..(om�br

019 - Czerniewicl, alv. semi
mobiliada é/279,tlOm2 e terreno

c/525,OOm2. (aceita imóvel em

Blumenau).R$ 280.000,00

106 - Nereu Ramos, casa de
alvenaria com 118,OOm2 e

terreno com 847,94m2• (aceita
apartamento).R$160.000,00�

R$ 500,000,00
R$ 120.000,00
R$ 750.000,00
RS 100.000,00
R$ 55.000,00
R$ 50,000,00

003 - Santo Antonio, terreno com área de .89.268,OOm2 .

007 - Santo Arrtonio, com área de 62.352,OOm2.
•

008 - Nereu Ramos, Sr 280, terreno c/33.947 ,25m2.
009 - Santo Antonio, terreno cl área de 2.230,OOm'

, 036 ' Nereu Ramos, terreno com 409;68m2.
037 - Nereu Ramos terreno com 357,00m2
073 - Amizade, terreno com 360,ODm2
074 - Amizade,·terreno com 425,51 m2
075 - Amizade, terreno com 373,97m2
083 - Schroeder, terreno com área de 500,OOm'. «.. R$ 50,000,00'
084 - SChroeder, terreno com uma área aproximada de 500,00. R$ 40.000,00'
109.:. Nereu Ramos; área de 11 A70,DOm' (ótimo pi indústria) R$ 300.000,00
115 - Nereu Hamns, com área de 1.10b,OOm2• R$ 97.000,00
127 - Ribeirão Grande do' Norte, terreno c/3.75,00m2• R$ 28.000,00
235 -Schroeder, terreno com 2.357,60m'. R$ 53.000,00
236 -Schroeder, terreno com 1.171,OOm' R$ 38.000,00
�l?c4B'fln!'!�.lli.;i@.•I:IIJú*&U�:iii!íiw:a.@�lM':'tl;I:.1 �r:�:"_t!_
053 - Vila Lalau, c/área prvativa de 1 09,37m'. Aceita apto de 02 quartos como forma de pagamento. RS 160.000,00
162 .:Czerniewicz, com 75,26m2 de ·área .privativa, R$ 120,000,00
�Jm.· ilZJI;�:;�2••0I_;•••_�.;;:liJiW2'0·JR:;f;J
016 - Três Rios do Norte, casa de madeira com 63,OOm', terreno com 390,OOm2• • RS 50.000,00
024-Vila Rau, sobrado c/219,OOm'eterreno c/390,OOm2. Mais uma edícula de 70,OOm2, Negociável. RS 165,000,00
028 -OURO VERDE - casa de alvenaria c/200,OOm' e terreno c/329,OOm2. RS 200.000,00
031 -Ilha da Figueira, casa de alv. c/132,OOm2 e uma de mad. de 60,OOm2 cl terreno de 525,OOm2 R$150.000,00
(aceita apto de menorvalorem Jaraguá, Florianópolis, praias ... )
032 - São Luis, casa de alvenaria com i 40;ODm2 e terreno com 421 ,61 m'. R$160.000,00
063 - Nereu Ramos, casa mista com 144,OOm' e terreno com l60,OOm2. Aceita imóvel em Corupá R$100.000,OO
080 -:Vila lenzi, Sobrado c/258,00m' e terreno cl área 4J8,12m'. aceita apto de (-)valor, casa ou terreno. R$ 280.000,00
091- Tila dosMonos, casa de'alvenaria com 156,1 Om2 e terreno com 380,70m2. RS105.000,00
092-Tifa Martins, casa mista com 40,OOm2 e terreno com 322,00m'. R$ 70.000,00
120 -Jaraguá 84- com área aproximada de 7.500,DOm2, com casa mista, lagoa. R$ 90:000,00
164-Rio·Molha -casa e alvenaria c/I OO,OGm2eterreno c/735,ODm2. R$ 80.000,00
159-Praia do Ervino, casa de alvenariacorn 1 DO,dOm2 e terreno com 300,DOm', R$ 40.000,00
169 -Barra do RioMolha, casa demadeira de 80,DOm2 eterreno com 636,25m2. RS 175.000,00
171-Vila Lenzl-casa de.alvenariacorn 100,OOm' e terreno com 370,5Dm' R$115.000,OO
188 - SantoAntonio, sobrado com área de '170,OOm2 e terreno com 2.500,00m2• R$150.000,00
240 -João Pessoa, casa de alv. é"i área de 11 9,33m' e terreno c/513,44m2' aceita tinanc. bancário. R$130.000,OO
241-Jaragua 99, casa de alv. c/área de 140,OOm2e terreno c/318,OOm' aceita financ. bancário. R$125.000,OO
242-Jaragua 99, casa de RS
?�íUQ$.·ti.:.'1Wf� I.'lliitjlili@\ 0�lf0t.íl?;(j0iiftll;íliJÍ,\�1
026 - Santo Antonio, com área de 475.650,OOm'.
030 - Santo Antonio, Gf casa de alv., rancho, lagoa, .c! área de 175.000,OOm'. aceita imóvel de menor valor
044 - Nereu Ramos, c/ área de 60.000,OOm', cl casa, área de festas, rancho, lagoas.
123 - Sanlo Antonio - com área de 80.000,DOm>: aceita carro,lia negociação.

-

163.- Guaraniirim - cl casa de alvenaria, área de festa, pastagem, lagoas ... ci área de 126.600,OOm2.
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Financiamentos

c P I V DE
Fone/fax': (47) 33731113404.
E-mail: vendas@imobiliariaws.com.br

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Facilitamos seu crédito junto a CAIXA

Rua: Norberto Silveira Junior 233 Centro Guaramirim: se www.imobiliariaws.com.br

* Casas Prontas
* lotes a venda em

diversos pontos da cidade.
* loteamentos Próprios

AmizadefGuaramirim Residencial São
Luis, lotes cf ampla infra- estrutura,
pronta para coostruir. 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 0106 Rio brancofGuaramirim - casa

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

TERRENOS

• Ref. 0053 Vende-se chácara em

Guaramiriml Bruiderthal, cl
200.000m2 de area, clmata nativa,
2 lagàas, nascente de agua, otimo
para lazer, há 2.000 metros da
rodoviado arroz. R$168.000.00.

• Terrenos com 360m2, ruas

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

• Ref0114Ávai/GiJaramirim vende
se terreno cl 450m2, legalizado pI
Financiame-nto pela caixa
economica federal. residencial

Kapanema. R$50.000,OO
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OPORTUNIDADE

REF068 - Amizade -

Geminados c/ suíte +

2 quartos, sala 2
ambientes, área de
festa c/ churrasqueira,
garagem.
PRONTO PARA
MORAR, ÓTIMO
ACABAMENTO.
CONSUlTE-NOS.

REFO!i4 - Estrada Nova - Apto cf 53,OOm2 cj2 quartos,
bwc, sala, copa/cozinha, área de serviço, garagem.

OPORTUNIDADE I!!! R$ 10.0QO,00 entrada + parcelas
iniciais de R$ 300,00. Realize o sonho do 10 ímével,

REF101 - Vila Rau - Casa alv. c/
2 quartos, bwc, sala, cozinha,

garagem, murada: R$ 99,000,00

REFll00 - Centro· Schroeder - Casa
alv. el 130m' el \3 quartos, 2 saias, 2
bwe's, cozoba, área de serviço, área
de festa el garagem pi 2 carros.

R$ 180.000,00

REF090 - Tifa Martins - Casa de
alvenaria c/3 quartos, demais

dep. +.sobrado em construção e

277m2. ConsuHe-nos.
.

RERl21 - Amizade - Casa mista e/2
quartos, demais dependências lote -

.

327m', plano, rua asfaltada. R$
SSMO,OO

RERl77 - Ribeirão 'Cavalo - Casa alv:
cl2 quartos, 2 bwcs, saa, cozinha,
área de serviço. R$ 36.000,00 +

parcelas, ""eifa terrene/earro.

Hãus
Fone/Fax (41) 3373-2135

Rua � Ci'e Agosto.. 1 .45
�"

� '�R.!IJ.�' i.; �
. , .

rrnovers
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ii; Notebooks

3273 ..6859
R. Reinoldo Rau, 67 • Centro
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COMPRA, VENDE, ALUGA
E ADMINISTRA SEU IMÓVEL

CRECI-i3252

sa com 2 ,

terreno 575m2, residência
com duas salas
c o m e r C i a is. B a irr o
Seminário valor R$
210.000,00. Corupá

4%'

Chácara com área de 601.767m', com 02casas,
Terreno com 5665m2, com ranchos e 250.000rri' desmatado. Área para' mais de'
50m 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 Aves de 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
valarem imóveis.

Casa de alvenaria com

125m', com 03 quartos, 02
banheiros, 02 salas,
garagem , lavanderia,
cozinha. Terreno 17x30m.
Bairro Seminário, Corupá.
Valor R$145.000,00.

Chácara 258.087m',agua corrente, ranchos
pastagem, l1mil pés de banana, 4800 pés de
eucaliptos, 2000 palmeiras, excelente área para plantas
ornamentais ou reflorestamento. Estrada Pedra de
Amolar, Corupá. Valor RS 260.000,00.

Terreno com 135.000m',
com 18mil pés de· banana,
Bairro Ano Bom, Corupá.
Pelo valor R.$ 145.000,00.
�

Casa de alv. com 210m',
04quartos,e demais
dependências.Bairro Ano
Bom. Valor R$155.000,00.
Terreno com BOOm'.

Terreno 2.680m'. Galpão
pré moldado com 319m',
Bairro Ano Bom. Valor RS
'195.000,00. Conupá.

.

Terreno com S8.200m'

(126x700), localizado na SR
280, Km 82, ao lado do
Tureck Garten, Corupá.
PelovalordeR$350.000,OO. Casa de alv. 126m'.

Terreno 1656m'(36x46), 282m', 03 moradias, 03

Terreno com 25.000m', água corrente.Ol. suite salacomerciais(110m'). Terreno 453,60m', com uma

urbano, (50x525) com
mais 02quartos, lareira, Ótima vista, propício para casa de alv. com 63m', e

8mil pés de banana garagem, churrasquelr�, clínicas e ótimo ponto mais casa de madeira nos

. .' Bairro Ano Bom, Conupa. comercial. Valor R$ fundos. Bairro Seminário.
localizado n<? Bairro Ano

V I R$ 125 00000 295.000,00. Corupá. Corupá. Valor R$ 68.00000.Bom, Corupá. Pelo Valor a ar
,

.

'. '
.

R$45.000,oo. Roberto Seidel. 1142. Corupá. Fone: 3375-2031 /9135-4977_

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

- Residencial Villagio (próx. ADV Aurora)
- Casás Geminadas, João Pessoa.

IMÓVEIS------------

Cód.2010·0FERTAApto
B.Camboriú - quadra do mar,2
qtos., sUestas! jogos play

ground, cam.seg., sauna úmida,
Portão Eletr. Valor: R$ 210 mil

Aceita carro até 35 mil

Cód.l059 - Nova Brasília -

.1 suíte, 2 qtos, 2 banh.,
ampla cozinha, 2 salas,
lavand., despensa,

churrasq., garag. p/2 carros.

Vaiar: R$ 250 mil

Cód.4010· Chácara Rib.Gde.do
Norte. 125mil m', casa c/500m',
piscina, slfestas, garag.6 carros,
17lagoas, pastos, pomar, galpao.

Valor: R$1.300.eOO,00

térreo: 1 suíte, 2 qtos, bwc,
copa/cozinha, garag.2

vagas, lavand., churrasq.;
t.piso: sala, 2 qtos e bwc

(s/acabamento). R$170 mil

AreaJTerreno' Construção' V:dor'
300m' 350m' 450mil
600m' 600m'3pav. 400mil
300m' 260m' 255 mil
530m' 150m' SOOmil

casa+quãinete 130m' 88mil

Local
� quadra do mar 70m'ISuite+2q 75mil
Próx.Marambaia S50mil
Vila Lenzi Suite+1q 120mil
Centro Suite+2q 210míl
Próx Arsepum 63m' 3q 83'míl

Are.

1047"
1048

CM 3039 . Terreno - Joao .
1054Cód. 1044 VENDE casa Rio

Molha· Area.constr .. 156m'
Terreno: 375m' Obs: Em Alv. 3
qtos + 1 suite, 2 bwc, 1 coz. (+)

.
2 Salas, cbur garagem p/2

carros. R$ 130 mil Negociável

Pessoa, lol.Baviera, próx.
entr.Schroeder, Rua 1195·
Joao Jahn, II 64. Área

310,2 m'. Valor: RS 46 mil.

Apartamentos
2002 SFSIUb:duba
2011 Baln.Camboriú
2012 Entrega 20q9

-------.-_ 2013 Entrega2009
2014 Amízadelol.rI..

Terreno

.' 3030 Jaraguá Esquerdo 400m'

LOCAÇAo Cód. 1050 casa 3025 Contro(PróxSfudio)390m'
Centro - Atea +/-260,00m' LOCAÇAO - Cód.8003 - Galpao Chácara

terreno: 1.140,00m'. Ótimo ponto aprox.1000 m' na Barao, próprio 4041 SFSIRiboira 172.000m'

comercial(restaurante, clinica e p/ depósito, indústria ou comércio. 400'4· Barra do Rio Cerro 90.000 m'
.

etc). Possui escritório, refeitório, bwo, e 4005 RioCerrol1 25.009m'
Valor R$3.000 00 estacionamento. Valor RS 6 mil 4006 Mass.!RibGustavo201.0001)1'

PROJETOS E CONSTROÇOES 4400°087 São Bonifácio' 242.000m'
Mass.! 60.000m' ,

Temos projetos com equipe de arqunetos e engenheiros, com grande
experiência no mercado de consíruções.Deixe todas as preocupações e os LOCAÇAO
desgastes estressantes e emocionais de lima construção por nossa conta,
enquanto isso você desfnrta os sabores da vida até a entrega das chaves.'
FINANCIAMOS PELO SISTEMA (SFH).

90mil
550mil

180mil
180m�
200.mil
150m�

'(ProxPalhoça) 150m�
150mil

90m2 1.500,00

1200,00
6000,00

Projetos Estruturais e Arquitetônicos Centro (Box)
Contra

250m2
1.000m2

elaborados por e �tender as necessidades d
Projeto Estrutural: E o ,djmensionamento das estruturas, geralment e

ustentar a edificação, transmitindo as suas cargas ao solo. Elaborado por U!in&
e fundamental importância. Além· da economia em .aço e concreto, é o'

responsável pelá seg da Edificação contra rachaduras (trincas>, e desabamentos, evitando altos
custos, podendo até não. cair; -mas que são, na maioria dás vezes, de solução muito difícil e cata.
- O Projeto de Instalações Elétricas: deve ser elaborado por um engenheiro eletricista e vem a ser o

fctimensionamento das cargas elétricas, fios, eletrodutos, disjuntares e vários outros elementos com seus

respectivos detalhamento.
- O Projeto de Instalações Hidro-sanitárias e Preventivo contra incêndio: pode ser feito por um

engenheiro civil ou sanitarista e é o responsável pelo bom dimensionamento das tubulações de águas e
esgotos sa�ifários e pluviais, e proteção contra incendidos. ' '. '

Nunca deixe.de fazer 0li.projetos complementares, 'estes repre�entam menos-de 5% do custo total da
e com certeza "eles sepa!ilam,,!'

" .

l' fi;.
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ALBERTO G. MARQUARDT/'
. Corretor de ImóveisCRECI12152

3376·1804
9904·2076

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, garagem - 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,
garagem, área de serviço - Terreno

c/405m2 - R$ 210.000,00

lOYAMA - Jorge Toyama
CREA 057719-6

. ,

..

ENGENHARIA
CNPJ. 07.687.822/0001-31

Projetos Arquitetônicos
Administração e Regularização de Obras

Avaliações, Períciàs e Laudos
Cálculos Estruturais

Convenção de Condomínio
. Rua Guilherme Dancker, 145 - Centro - Jaraguá do Sul Fone: (47) 3275-6871 (47) 8408-7809

www.toyamaengenharía.blogspot.com I e-mail: toyamaengenharía@íg.com.br

ALUGA-SE
kitinete e quarto
mobiliado com

proprietária, próx. a
Weg II. Reserve
também na praia.
Tr: 3370-3561
99'58-3197

��T'�

Leilão Público Extrajudicíal

Edital, fotos e maiores informações: www.licitari.com.br - (47) 3344-6475

3372-0777
9918-9996

CONFIRA MAIS IMÓVEIS E FOTOS NO SITE

www.thecitti.blogspotcom

AGUA VERDE - proximidades dos escoteiros .

. Casa de Alvenaria de 112mts, sendo 3 domitórios - 1
suíte - sala e cozinha ampla e conjugada - bcw social
area de serviço - garagem - esquadrias ,em vidro

temperado. Terreno de 652mts2 sendo 15mts de frente.
Possui galpão em madeira medindo 216mts2 nos fundos
( LOCADO) R$230.000. Aceita imóvel/apto.

� VIEIRAS - 80 mts de área construída com 3 quartos, bwc, sala
....;- de tv, jantar, cozinha e varanda com pintura externa nova e

moderna. Construída com tijolos estrutural, madeira de lei, telhas
esmaltadas e estilo chalé, piso eliane. Terreno de 393 mts é de

esquina com rua asfaltada à frente do imóvel, permite
ampliaçôes nos fundos, onde por exemplo pode-se construir
área de festas e garagem. Local bonito e agradável próprio para .

residência, rua familiar e com localização privilegiada, apenas 3
km do centro da cidade. R$138.000

Vila Nova - Rua
.

•

25 de Julho -

859,56m2 - R$
145 mil - entrada
+ parcelamento.
Cond. Azaléia -

698,30m2 -

TERRENOS NO AMIZADE
Com área de 300m2 ( 12 X 25)

R$ 45.000,00 a vista ou

Entrada de-H$15.750;00 + 36 X

R$ 1.023,00 fixas.

Ligue neste fim de semana para uma

visita ao local.

!
Res. Ren�scença

• - Rau
I 430,54m2 - R$
87mil - cond.

especiais de

pagamento.
Trê-s Rios-
9.800m2 - 75 m

de frente - ideal.
1 para indústria -

R$ 200 mil.
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CAEP - Central de Atendimento Espec_ializado Peugeot: 0800 703 2424 -www.peuqeot.corn.br

UI De Segunda � Sexta das 8h às 19h Sábados até às Ilh. - www.strasbourg.com.br DIRIJA ESSE PRAZER

r

Strasbourg
Fotos para fins ilurtra�vos.campanha Quem disse que oVerão Acabou - orertas Quentissimas Strasbou'1J.Peugeot 207 Pallion XR 1.4 Aex, 05 portas - Ar condiciónado - Di"",o Hidráulica - Vidros etravas eléllicas -·Ano/Modelo.: 2009/2009 - Pintura sólida - Frete lnduso - Preço à vista a partir ..
de RS 39.990,OO.Peugeot206 Sensation 1Al Flex, 3 portas, pintura metálica Preto Peda Nera, ano/modelo 2008/2008 e 2008/2009. Preço público sugerido para venda à vista a partir de RS 27.300,00, todo o Brasil (exceto Zona franca de Manaus) com frete induso. Plano de 60 meses sendo:

n Entrada de RSl4.646,45 (53,65%) à vista, mais 60 parcelas mensais totais fixas de RS 299,00 com vencimento da l' (primeira) parcela para lO dias.laxa Intema de Retomo (nR) de 0,99% am. e 12,55% e.a, a CET (Curto EfetivoTotal) da operação deanendamente mercantil é de 14,94% a.a e

..
BANCO PEUGEOT

.
1,1L')6 am com incidénda de ISS e TC inclusa na CtT (Custo Eferivo Total). Valor total do veiculo a prazo de RS 32.586,45. Sujeito à aprovação de crédito. As condições acima poderão ser alteradas se houver alterações significativa,-no mercado financeiro, sem aviso préviQTaxa de 0,99% a.m, de

juros para a linha Peugeot 307 HB Presense e 307 HB Presence Pack, Ano/Modelo.: 200812009, lTlodalidade leasing pelo PSA finance A"endamentoMercantil SA com entrada a partir de 50% e saldo em 24 parcelas.Na linha de Utilitários Peugeot, para preços emndições, favor consultar uma
das Concessionárias 5trasbourg.Peugeot 207 ESCAPA0!: 1.6 flex - 5 portas - Ano/Modélo.:2009/2009 - Ar condieionado Digital- Direção Hidráulica - Vidros e travas elétricas - Computador de Bordo - Sensor dedlUva - Bancos Esportivos - Retrovisores elétricos - Acendimento Automático
dos faróis - Pintura sólida - Frete Induso - Preço à vista a partir de RS 46.600,00.Estoque nas Concessionánas Strasboury.:Peugeot 207 Passion XR 1.4l Flex- 5 portas, ano/modelo 200912009 - lS unidades} Peugeot 206 SeoS<1tion 1.4l Aex·3 portas- pintura sólida-ano/modelo 200S/200s e
2008/2009 - 03 unidades; Peugeot l07 HB Presence Pack 10 unidades; Peugeot 207 Escapade 1.6 flex-$ portas - ano/modelo 200912009 - 10 unidades.Unha d� utilitários estoque contonne disponibilidade das conceslÍonárlàs Strasbourg.Prazo de vigêneia da promoção de 03/84/2009 à

30/04/2009, ou enquanto durarem osestoques. RJtos semente para fins ilustrativos. Não cumulativa para outras promO'ÇõeS. Par� mais informaçõ� sobre preços e condições especiais,mnsulte a Rede de (oocessionárias Strasbourg ou ligue para 0800-7032424 ou�acesse: www.peugeot.(om.br.

jaraguá do Sul - (47) 3274-1900 Rua Reinoldo Rau, 414 Centro
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Palio ElX 1.3 Fira 2005
AD/.lDT R$ 24.500,00

Você não consegue guardar DINHEIRO?

Obs.: Dispomos de outros prazos e créditos.

1

(I
Consórcio
UNIAO· 3371.8153/9186-7223

Novos e seminovos. Antes de. comprar seu carro

novo ...Consulte-nos
.

Fone: (47) 3370-3015
Acesse nosso site e confira nossas ofertas
'.

.

www.fachiniveiculos.com.br

Promoção válida ate dia 30106/2009 - Sujeito a aprovação, parcelasem entrada e sem troca e não está incluso tac de R$ 650,00
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A FORD NÃO ESTÁ' PARA BRINCADEIRA:
...

AGORA E, A MELHOR HORA
PARA COMPRAR Q'SEU,FORO ZERO

{t���re��
{FORD FIESTA HATCH1.0L}=
Rexj2009 [RS-i6.900],

CAT.FAK9

{FORDKA 1.aLi'
Flexf2009
+Tr.wase�désérie J

Moretti Automóveis Ltda (47) 3274-2800 ,

Rua Henrique, Pía1ern, 199 - Centro· .IaIlIguá do Sul
foJdmorellí@morelliaLto.oom.br

,

Promoção 'Agora é a melhor hora paràvocê comprar q seu Ford Zero" (válida até 13/04/2009 ou enquanto deraremos estoques). Ford Ka 1.0L Flex 2009 (cal. KBC91 a partir de Rs23.900,00 à vista. Fiesta Hatch 1.0l Flex 2009
(caí. FAK9) a-partir de R$ 26.900,00 à vista. Fiesta Sedan 1.OL Flex 2009 [cat, SM9) a pártir de R$ 29.200,00 à vista. !lI Toda Linha Ford com Zero de Entrada, Saldo em até 60 Meses e tàxa de juros de 1,85% a.m. - 24,60%
a.a na modalidade Leasing com 30 dias de carência e Custo Efetivo Total (CEl) a partir de 1,lH% a.m ., 26,37% a.a através do Prograni� FoJd Credit*. Para este cálculo, foi considerado o valor fina.[lciado do Fiesta Hatch 1.OL
Hei< 2009 - cat. FAK9 - (R$ 26.900,00) com Zero de entrada, financiamento na modalidade Leasing em 60 meses cóm carência de 30 dias para pagamento da l' parcela, inclusão de tarifas, taxas ii impostos (ISSI. Valor lotai
a praza: R$ 46.120,20. (2) Novo Ford Focus Sedan 2.0l2009 (cat. B822) a partir de R$ 56.435,00 á vista ou financiado com Taxa 0% a.m, 50% de entrada e Saldo em 24 meses na modalidade leasing com 30 dias de,carência
para pagamento da 18 parcela, inclusão de tar�as, taxàs e impostos (ISS). - Valor total a prazo - R$ 57.256,84 - Custo Efetivo To!;!! (CH) a partir de 0,23% a.m - 2,80% aa através do Programa da Ford Credito Condição de
Financiamento e Anendamento não cumulativa. Não abrangem'seguro, acessórios, documentação e serviços de despachánte, manuten�ão ou qualquer outro serviço prestado pelo Distribuidor. Sujeito à aprovação de crédito.
Essas condições de financiámentil e arrendamo podem oscilarde acordo com a região ti o perfil de crédito do consumidor. EStas ofertas não abrangem os veículos destinados a locadoras, auto-escolas, autarquias e órgãos

'

públicos, táxi, test drive, transporte de passageiros ou qualquer outra modalidade de venda direta. Contratos de Financiamento e Arrendamento Ford Credit são operacionalizados pelo Banco Finasa BMe S.A.lmagens somente
para fins ilustrativos. As informações e aferias nesse anúncio substituem e invalidam o anúncio publicado em 07/04/2009.

-
,

CARTÃO FORD UN1CARD. SOLlCITE'JÁ O SEU.
Aeumule até 11$10.Il00 em lIesoontO$ na�mpra de SBr FQrO Zero.
�.�me!lOJ!')Iila_ 4001-1960 I !!em..__:Q8001231900_ •• ...

SegurosFoJd
"

VIVA ° ,NOVO
Ford Empresas.f

í

t) 4174.3929
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(

·3275·0045
3275·1055

..........

j

! MAIS OPÇÕES
! ASTRA GL 2P GNV 99
, ASTRA SEDAN GL 1.899
, BLAZER OLX 2.2 gnv 96

.

. ! VECTRA GL compL 00
, VECTRA GL compL 97

" CELTA 4p com ar 07
·

CELTA 4P 04
CELTA 2P 05.
CORSA SEOAN 16V AR + OH 01

·

CORSA SEOAN 00
• CORSA WINO 4P 01
i GOL G4 OPS 4P 07
! GOL G4 2P ar + opcs 06

i g8t �:::1m� j� 81
i GOL special 99
·

STILO COM TETO 06
i PALIO 4P FIRE FLEX C. AR 07

.

PALIO WEE. HLX 1.8 tlex compL 05
PALIO WEE. CITY 1.5 8v compL 99
PALIO ,WEEK. ELX 1.3 • ar 03
PALIO ED 4P ar + trava 98

·

PALIO EOX 4P 96
i UN'O CS 89
i ECOSPORT XLS 1.6 05
! FlESTA personalit completo 04
, FlESTA personalit c/ar 05 .

, KA CLX 1,3 vnro trava + opes 97
: KA Gl opcs + vidro e trava 97
, COURIER 1.607
, COURIER 1.3 97

i ��gg�J �W�0'8� 97

; VERONA LX 92
i AUOI A3 2P 98
·

M. BENZ CLASSE A 190 01
BMW 325 I 2P 94
CLlO EXPRE. 1.6 compL 07
.Ç.Llg l.,º��rnpL.:p.H.º�, .

i j
_ Cij,TA 2.!19H!.�NIRAJl.ll"±_�'!!Jª!!.I!J l.CL!P.A!'J�PJlmllN 1,6 2Ql!7J;J!MP�El!L�

! I
__tINO SJ.JJ'.Jª!I.!!J�:!!I!!!�.±i�ª-I!.!!J!.J

UNO flRE 2004 ENTRADA + 601 398,00 I
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ClASSIMAI---------�-----·

PROMOÇÃO
DE CARROS E MOTOS
100% FINANCU:\DAS

.. MlCimA
'" .C.III!l!i\'llIiO

., aÇMilll� (íliV;\(O
.. B�E rBA Pm:�$t (usr�

e/Fax: (47)
www$)ma ua

Celular: (47) "176-1008

�QllÍr9iéG MarquOll'dt tido
RUI!: BElltllide5 dê Pôul!l1ltudll.nfó Ribeirtl,
n" 80 IPi${! Inferior' • Guul1lill'liriót· se (El'� 3921':0,.000

Wfi_@mlrIi1mwd�.�[!Id.fi

I
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' o CORREIO DO POVO n

FIM-OE-SEMANA, 11/12 DE ABRIL DE 2009 II1II

.��de��
. Transporte e Turismo

Edemar Grings CEder)

Rua Julio Pedn, 131 - Vila Nova

Jaragua do Sul
.

Venha conferir- nossos seraiçosl
(047) 3376-0251
Rua Ângelo Rubini, 9.00

Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul - SC

(47) 3370-9457 I (47) 9929�5885

SOCIEDADE CULTURA ARTíSTICA - SCÀR
Edital de Convocaç�o de Assembléia Geral Ordinária

O Presidente da Sociedade Cultura Artística - SCAR, no uso de suas ambuíções, com fundamento no art24, alínea III do seu Estatuto,
resolve convocarAssembléia Geral"Ordinária de que trata o Art. 13 do mesmo Estatuto, a ser realizada nas dependências da SCAR, à rua
Jorge Czerniewicz, 160, bairro Czerniewicz, nesta cidade de Jaraguá do Sul/SC na sala 215, segundo piso, no dia 13 de abril de 2009

(Segunda-Feira), às 19:00 em primeira chamada e às 19:30 horas em segunda chamada, os membros do Conselho Deliberativo, para
deliberarem sobre a seguinte Pauta:

-

1) Prestação de Contas do Exercício de 2008 ..-

2) Balanço Social das Atividades do Exercícío de 2008

3) Assuntos Gerais

Jaraguá do Sul, 02 de abril de 2009

: Udo Wagner
Presidente da Scar

Loiras na casa

*
Loira Mirella
18 anos - iniciante

Rolaine Moren
19 anos

Sara Loira
19 anos - SAPECA

Duartos novos na casa

Temos motorista que leva e traz

(47) ,9624·8410 .

Atendimento 9hOO a, 1 hOO I Temos local

Fiiial: Shopping Center BreilhaupJ - 2' Piso
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NANCIE SEU CHEVROLET O M

COM A liARANTIA DA RECOMPRA
PELO MESMO PREÇO QUE
VOCÊ PAliAR NA NOTA,FISCAL.
CONSULTE TODAS AS CONDiÇÕES.'

ÇERTIFICADO.
DERECOMPRA
GARANTIDA

. R$2,3�4190
> à vista

,� � �

.

Ar-condícíonaoo, OH,
conjunto elétrico, 4 portas

.'

. CELTA1.0 LIFE
.2OD9�

. <;l partir de

ASTRA 2.0 ADVANTACiE
2009� "

- Taxa de 0,99% arn, - a partirde'
.

�
.

rODA UNHA CORSA 1.4
2D09�

mm desconte de

PRISMA2009
� apartirde

Rs26�990
avista ,

- -
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.A fun(gJ J(g JflJef JEflfC(gfffl ffefflfflffl�
(g @enff(g fflffl fl ChegflJfl J(g C(gefhlmh@

. As turmi
nhas do Centro de

Educação Infantil Jader
Marcolla, de Jaraguá do Sul, co

loriram a unidade de ensino para
receber o coelhinho neste domingo.

Faz 15 dias que as crianças e os profes
sores começaram a produzir os trabalhi
nhos alusivos a páscoa .

.

Os alunos da professora Rosane Vera
Maia Pereira decoraram as paredes da creche
com desenhos coloridos, recortes e pinturas. O
protagonista na folha de papel só poderia ser:

o coelhinho da páscoa.
Segundo a educadora, o objetivo com

essas atividades é resgatar a história reli
giosa da páscoa e ensinar o significado
da data comemorada. '1\s produções
artísticas deixam os alunos alegres
e estimula a fantasia deles. É
um momento importante

para eles",
pletou

As crianças não poúparam as tintas e decoraram as casquinhas

Duronte O semono OS olunos dos turminhos do
Centro Infontil Joder Morcollo pintorom os cosquinhos.
Mos, em troco eles esperavom o chego do _coelho e dos
ovinhos de choco lote.

"Vou pintar os ovinhos para ganhar
chocolate do eeeíhe, E o mais legal,
vou cciçar a cestinha que o coelho escondeu".
Pamela Schuster, 4 anos.

"Pintei os ovinhos e vou procurar a cestinha
que o coelho vai deixar". Joõo Victor Alves
dos Santos, 4 anos.

Esse é O' coelhinho que a professora Rosane
Vera vai entregar para cada um dos alunos na
segunda-feira. A novidade é que o coelhinho
será entregue junto com o chocolate!!

Nós crescemos porque
você confia!

.

Colégio Evangélico Jaraguá
lições para toda a vida.

Fone: 3055 3022
www.colegiojaragua.com.br.

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

CARLOS HENRIQUE SCHRGEDER, ESCRITOR

Volúpia
Numa sociedade sexocrata, o deseje> é a

medida de todas as coisas, e concordar com
Michel Houllebecq faz cada vez mais sentido:
"A sexualidade é um sistema de hierarquia
social". Domingo retrasado assisti uma peça
de teatro que mergulha exatamente no mais
sombrio dos mundos (para a nossa cultura oci
dental): o desejo, chave motora isenta de ma
niqueismos que conduz aleatoriamente a hu
manidade. Fazia tempo que não me empolgava
com uma peça de teatro produzida no Estado,
e olha que sou rato de palco. Assisti "Volúpia",
da Cia. Carona de Teatro,' e gostei do que vi:
um bom texto, uma boa direção e uma propos
ta segura. Fui assistir esperando algo mais no

estilo de "A solidão dos campos de algodão"
do Bernard Koltés, com o desejo velado, mas
vi uma mistura de David Lynch com Tenesse
Williams, e uma pitada de William Faulkner.

A peça explora os desejos mais recônditos
de -seis personagens, encarcerados em suas

próprias ambições. O espectador é convidado
a participar de um cabaré selvagem, onde o

vermelho e o negro misturam-se à cor da pele.
A dramaturgia leva a assinatura de Cregory
Haertel (que têm outros dois textos encenados
pela companhia), uma dasgratas surpresas na

dramaturgia contemporânea dó Estado. Haer
tel nasceu em Blumenau e desde 2004 colabo
ra com a Cia. Carona. A peça acendeu a von

tade que tenho de retomar'meus estudos de
literatura japonesa, principalmente Junichiro
Tanizaki, Yukío .Míshíma e Yasunari'Kawaba
ta, que tão bem levantaram o tema do desejo.
Do primeiro, gosto muito de " A chave", onde
um professor e sua mulher mergulham em

.

suas fantasias sexuais através de um diário;
"Voragem", obra- prima na qual a lógica im

placável da perversão conduz uma estudante
de artes, uma jovem voluntariosa e seu marido

, a um jogo mortal; e "Diário de um velho lou
co", memórias de um homem de 77 anos recu

perando-se de um ataque cardíaco que se vê
frustrado diante das limitações do seu corpo.
Do Mishima poderia citar "Confissões de uma
máscara", romance autobiográfico em que um

jovem assume seu homossexualismo e "Cores
Proibidas", onde um escritor quer se vingar
das mulheres que o desprezaram. Já Kawaba
ta, ganhador do �rêmio Nobel, nos legou dois
clássicos, "Beleza e tristeza", com a nostalgia
de um amor perdido, e ''A casa das belas ador
mecidas", a narrativa definitiva sobre o avan-

. ço do tempo sobre o corpo.
A literatura japonesa tem uma identidade

forte, mergulha no sexo sem o caretismo judai
co-cristão, e devia estar presente na cabeceira
de todo adulto, evitaria alguns antidepressi
vos, terapias e livros de auto-ajuda (que na

.

verdade só ajudam os autores destes livros).
Fica: a dica, "Volúpia" no teatro (a peça fica
em cartaz de 14 a 17 de abril no SESC [ara
guá do Sul), e um pouco mais de volúpia no

dia-a-dia. também.

VARIEDADES��������-

JARAGUÁ DO SUL

CINEMA .

'

• Cine Shopping 1
• Monstros vs Alienígenas (Dub)
(17h40, 19h30, 21 h20 - qui) -

• Velozes e Furiosos 4 (leg) (17h, 19h1 0,21 h20 -to-
des os dias)(14h40 - sexo sob, dom, quo) /

.• Cine Shopping 2
.
• Ifm Hotel Bom pra Cachorro (Dub)
(17h, 19h, 21h -qui)
• Monstros vs Alienígenas (Dub) (17h40. 19h30, 21 h20
- tódos os digsT{14h. 15h50 - sex. sob, dom, quo. qui)

':;;C

• Cine Shopping 3
• Quem quer ser um Milionário? (leg) (19hl 0,21 h30
-todos os dias) (1 �h50 - sex, sob. dom, quo, qui)
• Um'Hót pra Cachorro ,(Dub) '14fi40 - sex,
sob, dom, qua,:jJui) (16h50 - seg, tei)
• Velozes e Furiosos 4 (Lag) (17h, 19h1 O, 21 h20 - qui)

JOINVILLE
• Cine Cidade 1
• Um faz de Conlá que Aconlece (Dub)
(15h -todos os dias)
• Jogo Entre ladrões (Leg) (19h, 21 h - iodos os dias)
• Um Hotel Bom pm Cachorro (Dub) (17h. -todos os diaS)

• Cine Cidade 2
• Monstros vs Alienígenas (Dub) .

(14h, 15h50, 1 (h40, 19h30, 21 h20 -todos os dias)

• Cine Mueller 1
• VelÔ'zes e FuriôSos 4 (Leg)
(14h, 16h15, 19h,21hI5-todosos,dias)--...,

.

Fugindo do

passado
o respeitado professor universitário e

Jack Owens mudou-se com seu filho. Danny.
poro o cidadezinha de Gilbert.lndiana. poro
fugir de um passado e de uma traição crueis.
Nessa tranquilo cidade. Jack acreditava que
ambos estariam seguros poro recomeçar e.

_

durante dez anos. isso pareceu ser verdade.
Entretanto. num dia comum. tudo se trans
formou, pois um pesadelo acontece.

'�!ÍI eine Mueller jj!

1. Grôn Tofino ( 40, 19h15 -Iodos os dias)
• Sim Senhor (leg) (14hI5,21 h30 -todos�s dias)

Mantendo o

casamento
Misturando comédia e' romance o

filmé mostro de uma formo nodo con

vencionai como manter um casamento.
Uma vez por ano quatro cosais amigos
viajam juntos poro renovar seus votos
de casamento. Desta vez, uma surpreso.
o presença de uma lindo jovem solteiro
crio situações inusitados e hilários.

NOVELAS

PARAíso
Zeca tenta se explicar, mas Rosinha não se in
teressa e avisa que Ricardo e Otávio vieram lhe
fazer uma visita. Antero e Maria Rita se apres
sam para ir à casa de Zeca. Ricardo e Otávio
revelam para Zeca que venderam seu berrante
para Zuleika e ele fica apreensivo, pois nôo quer
que ela o encontre. Eleutério recebe Antero e a

Sanlinhjl e manda Rosinha acompanhar Maria
Rila até o quarto de Zeca. Santinho começa sua

reza e Zecº fica hipnotizado olhando para ela.
Antero diz para Eleutério que nôo acredita que
a filha possa fazer milagres.- Zeca �escobre o

rosto de Maria Rita e os dois ficam perturbados
quando seus olhares se cruzam novamente.

TRÊS IRMÃS
· REPRISE DO ÚLTIMO CAPíTULO.
CAMINHO DAS íNDIAS
Gopal leva Raul e Yvooe para conhecer Dubai.
Dario pergunta a Ramiro sobre Tarso e ele des
conversa. Tônio vai à casa de Ramiro à procura
de Tarso e Melissa diz que ele viajou. Inês fica
desconfiada. Puja mostra o traje que comprou

·

paro Hari ir à festa do restauranle. Bahuan en
contra Deva e manda por ela um convite parjl
Maya e o marido. Raul demonstra iensão ao

ser fotografado e Yvone o. répreende. Inês diz o'
·

Cadore que os pais escondem algo sobre Tarso.
Cadore resolve procurar Castanho. Opash com

bina com Indira sua ida ao Brasil, sem que a

família desconfie. Hari é barrado na festa de

inouguraçôo do restaurante de Bahuan. Indira
convoca Maya para ir a Dubai fazer o exame

pré-natal.

CHAMAS DA VIDA
Léo, Manu e Bealriz invadem a mansôo, nr

rombam o cofre e roubam o dinheiro. Gastão e

Tadeu 'aguardam num restaurante, um cliente,
contratado por Beatriz, que dizia querer com
prar uma frota de carros. Diego e Marreta dôo
cobertura para Léo, Manu e Beatriz saírem da
mansão. L�o, Beatriz e Manú são pegos por um
dos segurança�. O segurança os ameaça, mas

Léo reage e atira matando o segurança. Manu
fica paralizada, l1)as é puxada por Beatriz e Léo
e eles conseguém escapar. Carolino fala para
Pedro que está preocupada com seu estado
depressivo. Pedro promete a Carolina que vai

· melhorar.

,

PROMESSAS DE AMOR
Tonho resolve investigar o vida de Sofia para
tentar separá-Ia de Amadeus, Sofia e Amadeus
se declaram um para o outro. Isabel vê Cristi
na chorando e pergunta o que houve. Cristina
disfarça e diz que está triste por causa do seu

ex-marido. Ela conta que foi abandonada por
ele. Isabel é solidória com Cristina e Renala
ficil preocupada. Eugênia falsifica alguns docu
mentos e entrega as crianças. Felipe diz qºe só
assinf eles conseguirão provar que Pepe e Érica
são pais delas. Noti lembra que Leonor deixou
o manlo da invisibilidade com ela e entrega o

Valente. Elo abre a porta do barco e os agentes
perguntam onde está Valente.

(O resumo dos capílulos é de inteira responsa
bilidade das emissoras).
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DIVIRTA-SE

Espelho ,

Ero uma vez um espelho mágico antimenti
ros. Oualquer um que dissesse uma mentira
em frente ao espelho, puff... Sumia!
Certa vez uma gorda parou na frente ao

espelho e disse: .

� Eu estive pensando... Acho que estou mais
magro!
Puff! Desapareceu.
Um pouco depois foi a vez de uma mulher
bem feia:
- Eu estive pensando... Até que sau uma
mulher bonita!
Puff! Escofedeu-se.
Então uma loiro chegou em frente ao
espelho. '

- Eu estive pensando...
Puff!!!

SUDOKU

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

repetir números em cada linha e cada coluna. Também
nõo se pode repetir números em cada quadrado de 3x3.

Ivete Sangalo
aprende pilotar
A musa Ivete Sangalo tem comenta
do com os amigos que está aprenden
do a pilotar helicóptero. Apaixonada
pela terra onde nasceu, Ivete diz
que adoraria levar seus amigos para
conhecer a Bahia a bordo de uma

aeronave, pilotado por elo! A danado
também não poro de comentar sobre o

projeto que vai realizar, juntamente
com o Xuxa: um Carnaval foro de
época, só para os baixinhos.

Kayky Brito
está solteiro

, Acabou o noivado entre Kayky Brito
e Bárbaro Evans. Segundo o Jornal
Extra, o casal - que já morava junto
- não divide mais os escovas de dentes.
A publicação afirmo que Bárbaro foi
para o apartamento de uma amigo.
Segundo o Extra, Kayky está inconfor
mado. Monique Evans e Sandra Brito,
mães dos pombinhos, preferiram não
falar sobre o assunto, já que acreditam
em reconciliação.

SOLUÇÃO.

,

'G. ÁRIES

��. (20/3 a 20/4)
Você estará mais

.

([ fechado. Relaàona-
mentos com pessoas

de seu passado continuam sendo
o foco da sua vida. As energias'
são difererites, a foÍ'ma de lidar
com as dúvidas também, mas os
objetivos continuam os 'mesmos:

rompimentos necessórios..

TOURO
(21/4 a 20/5)
Com a regente de
seu signo ade�tran
do o sensível peixes,

algumas coisas podem mudar.
Procure não entrar em ener-

gias que já deixou. A fase é .de

rompimentos. Olhe para frente e

trate de terminar a limpeza que
começou há quase um mês.

'

De

7 u 11 de'ubril
o melhor click

será presenteado
pelo

BANHO E TOSA
AMIZADf

PREVISÃO DO TEMPO Fonte': Cirom/Epagri

A mosso de ar frio e seco mantém o tempo
estável com formação de nevoeiros ao amanhecer !> Fases lia lua
e predomínio de sol em SC. CRESCENTE CHEIA MINGUANTE NOVA

(\V4 9/4 17/4 25/4

• Jaraguá do Sul e Região

HOJE DOMINGO SEGUNDA TERÇA
MíN: 1lo C MíN: 14°C MíN: 16° C MíN: 14° C
MÁX: 27° c MÁX: 27° c ,MÁX: 28° C MÁX: 28° C

. Sol Sol - Sol Sol

)(
GÊMEOS
(21/5 a 20/6)
Recomeça uma

ótima fase profis
sional com algumas

mudanças necessárias. Procure
não se assustar se perder algo

, neste momento, pois estão sendo
feitas algumas limpezas para que
o novo possa entrar em sua vida.

L� lEÃO

�,.J (22/7 a 22/8)
'.: ') Dia ótimo para

� u.--: ficar em casa junto
de seus familiares

e de pessoas que confia. Suas
emoções estarão mais intensos
e você pode. precisar de cólo e

aconchego. Há possibilidade de
finalizar alguma relação que não
tem dado muito certo.

,.,,,
CÂNCER

�?_.;� �!�u6s�!1��:xes
: ; junto com a lua em

escorpião ame

niza um pouco suas emoções
sensibilizando e dando o 'tom
do momento. Muita água pode
fazer com que você se perca
em meio a tanto sentimento.

nr
VIRGEM.
(23/8 a 22/9) ,

Relacionamentos
voltam a ser foco
de preocupações

e você deve refletir sobre o que
precisa ser feito. Pode haver

rompimento, mas também pode
acontecer de existir apenas a

necessidade de encaixe e acor

dos em alguns pontos.

SAGITÁRIO
(22/11 021/12)
Algumas mu-

( danças na vida
. doméstica podem

fazer você refletir qual o melhor
caminho a seguir, já que alguns
do!. antigos planos foram por
água abaixo. Você sente também,
necessidade de mudar algumas
coisas em sua vida profissional.

LIBRA
(23/9 a 22/10)
Em semana de lua
cheia os relaciona
mentos são·o foco

principal de suas preocupações.
,
Procure ser racional e entender
o que precisa ser mudado, pois
pode haver excesso de emocional
ismo e você colOcar tudo a perder.

ESCORPIÃO
(23/10 a 21/11)
Vênus em peixes traz
a você mais dOOIi
dade e necessidade

,
de relaàonamentos

baseados na paz e na entrega.
Você estará no geral mais sensível
e com vontade de se dar a todos
os que ama. A vida doméstico está
particularmente agradável.

CAPRICÓRNIO
J (22/12 a 20/1)

�
, Nesta,fas� você

estara mms

romântico e com

pensamentos voltados ao amor

e suas reais necessidades nesse

sentido. Controle apenas a

tendência à fantasia, pois neste
momento você não pode dar
nenhum passo errado.
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ANIVERSÁRIOS

11/04 '

Adriano Junkes
Alfredo Hanemann Neto
Aline M. Venceslau

.

Amélia Langer
Ana Beatriz Leal
Atinir Adolar Egger
Carla C. R. Rahn
Carla Cristina Reinke Ranh
Carlos Roberto Thuss
Claudia Hansen
Douglas Pasquali

.
Edla Fagundes
Euclides Cristofolini
fatima Marilel Ceconeti
FerniJ'ndo Francisco Grim
Frederico Mayer
Inaeio Meier
,Irene Hanemann
Julien Nunes da Silva
Lucas B. Dama
Lucas Matheus Leal
Luci Rahn
Maicom Mareiel Sapele
Marlene.Schmidt
Norina Krenke
Reinilda Sandra Riediger .

Renato L Furlani
, Renilda Sandra Rudiger
;;.Ricardo Alex Jacob
!; Sandro Bartel
ii, Schirley Maas Barg
(, Soraia de Brum Krueger
Suelen Schmitz
Suzana M. Martenechen
Thiago Mengarda
'Venilda Rode
Venilda Rode
Vivian Karoline A. Koch

12/04
Alesander Neumann
Aline Mazutti Venceslau
Angelino Sevegnani
Arlete C. 'Jahnlaube

� 'Cleverson Roberto Voelz
'"Deivis L. Silva .

; Denny Cristian Schwartz
Doraci Braun '

Eduardo da Silva Junior
Eduardo de Assumpção
Eduardo de Assunção
Elizangela Mueller
Elizete R. O. Andreatta
Errol Maiochi
Gabriela Luana Schiochet
Geremias C. Petri '

IngoRomig
,

Jónerci Godoi dos Santos
, Juliana Franzner
Kely Andressa Kath

'

��,teda Mora Lescowicz '

t thtdalva Reinke '

Lion Grawieski tomas
, L.uis Eduardo Petry
Lurdes Modro
Maiime Oliveira Berch
Marlene Herrmann,
Marta Maria S. Pfiffer

,

.

; Núbia Ruan
"Raulina Z. Constantino

drigo Cardoso
dinei Sasse
ele formlgari
ia Stefanes Pacheco'

AQUÁRIO
(21/1 a 18/2)

,

Procure.não -

, I

.

acreditar em pro-
jetos mii1Jbolantes

que prometam crescimento fóàl.
Mantenha seus pés bem firmes no
chão no que diz respeito às suas

finanças. A fase de cura continua,
porém a de confusão também.

PEIXES
� (19/2 019/3)
.']f, Com a entrada
�� de Vênus em seu

signo fazendo
aspecto com marte e urano, você
deve controlar suas reaçõesi es
pecialmente no que diz respeito
aos seus relacionamentos. Esta
é a fase final e definitiva de algo
que iniciou há um mês.
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UMA HISTORIA AMERICANA
Um indicador chave para avaliar o cresci

mento da economia americana é o consumo,

que está relacionado na outra ponta com a

taxa de poupança (household savings rate).
É a decisão que temos de consumir ou pou
par, e que irá determinar os rumos, os mo

vimentos, da econoniia. A média histórica
de consumo dos EUA é em torno de 65% do
PIB. Hoje está em 70% - bom sinal! Outros
bons ventos sopram em nosso horizonte,
como a recuperação da China, o encontro

positivo do G20 e a situação global corno
um todo, que não melhorou, mas que parou
,de piorar - o que já é grande coisa. Ao que
parece, a sangria foi estancada.

O pior foi controlado, mas ainda' estamos
em uma sinuca de bico. A todo o momento

para que -a alta seja consistente, precisa-se A inflação, por ora, está controlada. Duas
que o cenário fique mais claro. Além disso, forças, a capacidade de utilização das fábri
olhando o médio/longo prazo, o epicentro . cas e o desemprego, a pressionam pra baixo.
da crise (e do sistema financeiro mundial), O sutil equilíbrio dessas duas forças é que
os Estados Unidos, precisa comprovar que determinará o sucesso da política econôrni

conseguirá lidar com seu déficit fiscal e a ca. Para isso, o Banco Central dos EUA (o
inflação. FED) terá que usar suas ferramentas para
,

O problema fiscal americano, qu� é o pro- injetar liquidez no mercado" (como está fã- .

blema de se gastar mais do que ganha, hoje zendo) para dar vida ao enfermo sistema fi
em 10,1% ao ano, vai chegar ao nível mais nanceiro, mas com todo o. cuidado-de não
alto desde a II Guerra. Para pagar essa conta, estimular em excesso a economia e com isso
'os EUA emitem Títulos Federais e os ven- ocasionar inflação. Não é a. situação mais
dem nomercado de capitais. Hoje, o? yields confortável, mas é impossível saber exata
(juros) pagos por esses títulos são baixíssi- mente qual estratégia usar..Cada passo deve
mos, mas -quando as taxas voltarem aos pa- ser acompanhado atenciosamente. Como
tamares normais a conta ficará bem cara. escreveu Voltaire, "a dúvida não é uma con

Toda essa necessidade extra de dinheiro irá dição prazerosa, mas vivenciar sempre e

em que o cenário mostrar relativa estabili- causar um cenário inflacionário, em caso de apenas a certeza é absurdo".
zação, haverá momentos de euforia.' Porém, 'uma melhora na economia.

)'

LUIZ MARINS, CONSULTOR"
,

E PALESTRANTE

Conheço pessoas que tratam mal pes
soas simples, Falam rispidamente quan
do se dirigem a garçons, manobristas,
ascenseristas; manicures, cabeleireiros,
porteiros; frentistas de postos de com

bustíveis, caixas de supermercados,' etc.
Quem essas pessoas pensam que são?
Conheço chefes que humilham su

bordinados na frente de seus colegas e

secretárias que saem chorando das salas
de seus mal educados chefões. Quem
eles pensam que são?
Ao mesmo tempo vejo essas pessoas

bajulando pessoas "importantes", deten
toras de cargos e poder. Para conquistar

AOS QUE TRATAM
MAL PESSOAS SIMPLES

a amizade dos poderosos essas pessoas mais ainda devemos ser humildes e '

fazem qualquer coisa. Querem estar en-
. rn.elhor ainda. devemos tratar as pes

tre os "ricos e famosos" e para tanto pa- soas simples. Ninguém é melhor que
.

gam qualquer preço. ninguém. Somos .tod o s humanos e se-

Todo ser humano, seja ele quem for, remos mais humanos quanto mais' nos
a qual classe' social pertença, tenha ou respeitarmos e nos tratarmos, uns aos

não cargoe poder, exerça a profissão que' outros, com polidez, gentileza, educa
exercer, merece nosso mais profundo ção e mesmo amor, que genuinamente
respeito. Nada é mais degradante do que consiste em amar ao próximo como a si

, assistir a um ser humano humilhando mesmo.
outra, tratando mal um seu igual. Acabe com a arrogância. Trate bem

E, se por acaso,' fomos capazes de todas as pessoas, especialmente as

conseguir mais bens materiais ou me- mais simples. Nãose iluda: você, preci
lhor educação e' estamos hoje' numa sa tanto delas, quanto elas de você.
posição social ou profissional elevada, Pense nissó. Sucesso!

.

ANA'fEL COBRÀ OPERADORASIJE TELEFONIA.MOVEr·
�. 0_,_' , LOTERIA

,

Brasílio- A Procuradoria Federal Es- branço de créditos devidos à União. A diofreqüêncios nssociades. Segundo o

pecializodo, que atuo no Agência No-· primeira' grande punição aplicado foi procuradora-geral do Anotei, Ano lui-
cionol de Telecomunicações conseguiu de RS 191,7 milhões, centre-e Cloro, zo Valadores Ribei'ro, há mais de mil
suo primeiro grande vitória no análise referente o uma parcelo o ser, p,ogo, processos com valores superiores con-

de processos pendentes no autarquia 'com correções monetários, pelo direito tro todos os operadoras, totalizando RS
desde 2001 e quê desaceleram o co-' de exploração do serviço e uso. de ro- 2,5 bilhões em multas.

CONCURSO N° 2035 13-�'15",:
20-- 54 -11 �
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FOFOCODROMO
Recebi por e-mail que o médico Sharlom Ehlke, um dos solteiros mais cobiça
dos do pedaço, estaria de casamento marcado para dia 2 de maio. O enlace
será na cidade de Criciúma, pols a moça que roubou o coração é daquela _

cidade. Em Jaraguá tudo se sabe.
'

SERTANEJO
-

UNIVERSITÁRló
, ,

Amanhã, mais conhecido como domingo, os promoters Thiag(}
Mattos e Pepe, da Fuel, promovem na Estação do Tempo uma

Boiada de Páscoa, com a excelente dupla sertaneja universh
tório Mazzo e Gabriel e mais a participação do DJ Fernando'S.
E o que é melhor: as lodies free até às 22 horas e rodas de

champanhe durante a festa. Festa memoróvel!!!
"

" O invejoso se

queimo por dentro e

, por for� pela própriO,-,inveJo.
, (ALBERTANO DA BRESCIA)

LEITORA FIEL
A leitora fiel de hoje é Cristiane
Bona. Ela lê a coluna todos os dias
para ficar super antenado nas notí-
cias da nossa sociedade.

'

FILA
Emboro seja lei, tem gente com 60 anos,
na sua mais plena forma, que faz questão
de usor da regra paro ficar na frente das
filas de banco. Deixando lá no fim pes
'soas idosas que realmente necessitam do
atendimento urgente. Pode? Babado que
gero confusão quase todos os dias.

NIVER DO NETO
O meu querido amigo e renomado
ortedentísta José A. dos Santos Neto
certamente será o aniversariante
mais festejado deste sábado. Não
ousem esquecê-lo. Por favor, liguem
para 'ele, ele vai adorar. Parabéns e

que sejas plenamente feliz.

TE CONTEI
Marlene Barbi Dalri, esposo do meu ami
go Leonir Dalri, o Zoinho, lá de Guaromi-·
rim, preparo os quitutes parta comemoror
no próximo dia 19 a idade nova.

Korin & Willion jovens que vivem um belo romance

l
; :-:,SPOFlT��íI
;�t:?<@S!<JO:

, f�'t..·#
jGinástica é moda

c'i Av. Mal:' Deodoro da scnsece

��,�� -

c:ntro• �ragué do Sul �

....<'; �;"J�
As bonitonos Pouline Menegotti, Korino DrocZynski, durante tarde
festivo, no ,loja Voilil

o ortodontisto Dr. Neto e suo filho Amando festejam hoje idod'e novo

Quem comemoro

140 anos de feliz
matrimônio, no
domingo, são os

queridos Alzira e

Adol�erto Jacobi

Sabor.ear com os amigos o

delicioso chope na Choperia
Scondidinho.

NAS RODAS
• O casal Sérgio e Dulce Urli
eh está a mil com detalhes do
casamento da filha Débora,
com o engenheiro Carlos'
Carvalho, no próximo dia 2
de maio.

• No prórlmo dia 18 de abrJI,
acontece na Sociedade Diana,
em Guaramirim, a famosa
festa Green Beals.

• Ronaldo Domingues e a

bQnita loira Mariana Lair Reis
estão apaixon'adíssimos. Em
'outubro, trocam alianças na

mão direita.
"
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A Malwee já entra como favorita em qualquer competição que
disputar. Mas a liga Futsal tem um apelo maior. êspecíulmen-:
te porque o time jaraguaense venceu as duas últimas e�ições e

chega aindli com maior "obrigação" de vencer.. Ferreti já admite
. que neste ano as disputas prometem ser mais equilibradas, pois

.

a crise mundial trouxe muitos atletas que estavam na Europa .de
volta para o Brasil. O Praia Clube tem como principal arma o pivô
índio. Já a Intelli, adversária de segunda-feira, teoricamente tem
mais qualidade.

ESPORTE-.---------

LIGA FUTSAL

Humberto dizque o time está concentrado poro o competiçõo, mos é preciso ter cuidado com o adversário

Começa·hoje a busca
do tetracampeonato
Primeiro desafio é contra o Praia Clube

JARAGUÁ DO SUL
A atual campeã do princi

pal campeonato de futsal do
Brasil estreia na Liga Nacio
nal com uma certeza:' tem a

responsabilidade . de chegar
em primeiro e conseguir o te

tracampeonato. O técnico Fer
nando Ferretti tem consciência
dessa "carga extra", como ele
mesmo definiu. E o primeiro
passo será dado hoje, frente ao

Praia Clube, às 17 horas, na ci
dade de Uberlândia (MG).

Para Ferretti, conseguir a

.melhor posição na tabela já
é fundamental. "Terminar
em primeiro foi determinan
te para conseguir o título em

2008, pois trouxemos a .van-
.

tagem de decidir em casa.

Por isso vamos entrar para
fazer a melhor campanha
na primeira fase", garantiu o

técnico.
Sobre o time mineiro, Fer

retti .espera um jogo difícil,
mesmo contra uma equipe re
cém-formadà. "Eles perderam
os dois primeiros jogos e ago
ra dentro de casa vão jogar na

pressão", analisou.
O ala Humberto também

disse que o time terá que to"
mar cuidado para perder para'
os mineiros, mas a Malwee
está concentrada e consciente
de que é sempre bom estrear

vencendo. Pàra ele, a equipe
precisa tornar cuidado' nos
contra-ataques do Praia, já que
o timemineiro tem em seu elenco

.
o jogador Índio, ex-Ulbra, .

A Malwee não estará com

o plantel completo para a es

treia.. Dos três jogadores que
estavam no departamento mé-

dica - Franklin, Falcão e Lení
sio - dois já estão disponíveis e

devem entrar em quadra: Mas o
camisa 12 ficará em [araguâ do
Sul fazendo treinos físicos.

Assim que terminar o jogo
contra 'o Praia Club o time ja
raguaense embarca para Or
lârrdia, interior de São Paulo,

.

para enfrentar o Intelli, na se

gunda.feíra (13/4), às 20h15.
Os jogos terão transmissão das
rádios [araguá AM, Studio FM
e Amizade FM.

GENIELLI RODRIGUES
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Tempo cronometrado é o que conta
Jaraguá do Sul sedia rally de regularidade aberto para todo tipo de carro

JARAGUÁ DO SUL

Pela primeira vez na his
tória, Jaraguá do Sul será sede
.de uma prova de regularidade.
O Jeep Clube traz nos dias 17 e

18 de ábril o 10 Rally de Regu
laridade Cidade Jaraguá do Sul,
válido pela 2� Etapa do Campeo
nato Catarínense da modalidade.

, Apesar de ter o aval da Licia

(Liga Catarinense de Automo
bilismo para Esporte Off-road e

Regularidade) o evento é aberto
ao público geral. "Rali de regu
laridade, como o próprio nome

diz, é voltado para veículos de

passeio. Não precisa ter um carro

preparado, um veículo original é
o, que basta", informou o presi
dente do Jeep Clube de Jaraguá
do Sul, Giovanni Junckes.

A competição é disputada em
dupla (piloto e navegador) e o ob
jetivo da prova é a regularidade e

não a velocidade. A competição
é dividida em quatro categorias.
Três delas, master, graduado e tu

rismo, terão os pontos computa
dos no rankíng catarinense e por
isso têm um custo de R$ 100 de

inscrição por veículo. ,

Já .a categoria cidade custa-

rá R$ 70 (sem a taxa de filiação
da Licia). Nela qualquer pessoa,
residente ou não em Jaraguá do ,

Sul, poderá competir com qual
quer veículo. "Para se ter uma

idéia, no afio passado o vice

campeão da categoria graduado
competiu com um Fiat 147",
lembrou Junckes.

.

O presidente explica que
regularidade é, "fazer uma na

vegação, com maior metragem
por décimo de segundo e vence

quem tem o melhor tempo ideal
ao passru: por um PC (posto de

Controle)". Ou seja, não pode
estar adiantando e nem atrasado
durante a prova. Os PCs serão
distribuídos por todo o percurso,
.mas a quantidade e os locais só
serão divulgados meia hora an-

,

tes da prova. O roteiro também
não foi apresentado, mas [un
ckes adianta que os competido
res passarão pelos bairros do Rio
da Luz, Jaraguazinho, Rio dos
Cedros, entre outros. A largada
será na Arena Jaraguá.

As inscrições são 'lírnitadas
- apenas 250 carros - e podem
ser feitas no endereço: www.
rallyregularidade.com.br.

. Primeira etapa do Catarinensede.Regularidade aconteceu em Itajaí

Ma..quil'!hos está doente e ficará de fora do fogo com o Joinville amanhã

Marquinhos deve 'desfalcar
Avaí contra JEC no� domingo
DA REDAÇÃO

O meia Marquinhos, do
Avaí, pode ficar de -fora do
jogo contra o [oínvílle amanhã
(12)" às 16h, na Arena [oinvil-
.Ie, pela penúltima rodada do
quadrangular do Campeona
to Catarinense. Após ajudar
o Leão da Ilha a conquistar a

classificação para a final com
a vitória sobre o Criciúma, no
Heriberto Hülse, o jogador
confessou que estava gripado
e precisou atuar no sacrifício.

"A gente vem numa sequ
ência de jogos e eu, particular
mente, estou exausto. Estamos
jogando no sacrifício, eu vim

gripado, mas a gentevai con
versar para se manter focado",
declarou o meia.

,

Marquinhos disse que ain

,� da não sabe quem vai entrar '

� em campo contra o JEC, mas
iS acredita que não estará entre

os relacionados para o con-

fronto. "Não vamos desres

peitar o campeonato de jeito
nenhum, quem for lá vai rf)
presentar muito bem. A gen
te não definiu quem vai, mas
acredito que nesse jogo con

tra o Joinville eu vou ficarde '

fora", afirmou o jogador, que
está em tratamento de antibi
óticos para ficar bom até a de
cisão do Estadual.

Para o jogador, o Avaí está
em uma situação confortável
na competição, CO]Jl 11 pontos
e classificação garantida, po
rém, é preciso evitar euforia.
Agora, o time de Florianópo
lis está à espera do adversário
e da definição de onde será o

jogo de volta na final. '

Também amanhã, pela pe
núltima rodada do quadran
gular do Catarinão, a Chape
coense enfrenta o Criciúma. O

jogo acontece no clube Índio
Condá, em Chapec�, às 16h.

• HOJE
18h30 - Vasco x Botafogo
• AMANHÃ
16h - Flamengo x Fluminense

, t

(

j
: I

• AMANHÃ
, f6h - Joinville x Avaí
16h - Chapecoense x Criciúma
CLASSIFICAÇÃO: Avaí 11, Chapeco
ense 5, Joinville 4 e Criciúma 3.

• HOJE
19h -Coritiba x Paraná
• AMANHÃ
15h30 -Iraty x Cionorte

!�. 15h3Ô - J. Molucelli x POfonovoí�
51 15h30 - Atlético x Nacional
o • ClASSIFICAÇÃO: Atlético 8, Co

ritiba 8, J. Malucelli 7, Paraná 7,
Nacional 5, Cionorte 1, Iraty O e Pa-
ranavaí O.

'

l
,i

!
I

• JOGOS DE IDA
'

• HOJE
18hl0 - Santos x Palmeiras
• AMANHÃ
16h - Corin,thians x São Paulo,

• HOJE
'11 h - Vasco x Kron�/Joinville
11 h - Minas x Cortiana/UCS

,

17h - PraJa Clube x Malwee
18h - Colegial x Carlos Barbosa
20h15 - Unisul x São Caetano/Co-

'

rinthians
20h30 - Umuarama x Copagril

• SEGUNDA-FEIRA
19h15 - Vasco x São Paulo (SporlV)
19h30 - Petrópolis x Cortiana/UCS
20h - Minas x Joinville

'

20h15 - intelli x Malwee
2,Oh15 - Unisul x Carlos Barbosa
20�30 - Umuarama x Atlôntico

(. QUARTA-FEIRA
1'9h30 - ÁlvaresJVitória x Vasco

'

20h - Copagril x Praia Clube
20h - Cascavel x Intelli
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www.autoelite.com.brIGrupo Auto Elite 40 anos de credibilidade. 4732746000

/

Novo Go11.0 VHT (5U11C4), Total Flex, MY 09/09, 4 portas, com preço à vista a partir de RS 27.320,00. Pele Hatch 1.6 VHT (9A3�**), Total Ftex, MY 08/09, 4 portas, com preço à vista a partir de RS 42.890,00 ali entrada de 60% (R$
25.734,00) e-parcelas em 12 meses de R$ 1.595,88. Taxas de juros de 0,99% a.o;. e 12,55% a.a. Total da operação: RS 44.884,53. CETmáximo para esta operação de 23,10% e.a. Condições válidas até 1 1/04/09.

www.autoelite.cam.br
/

Grupo Auto Elite 40 anos de credibilidade. 4732746000
Caraguá Auto Elite
Uma relação de confiança.
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