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Asfalto no topo
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Ruas de terra somam mais de 228 Km no
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Reynaldo 6ionecchini e camilo Morgado
trllzem o peço Doce Deleite para Jilraguo
do Sul neste dOl11ingo. "
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'.'i Câmara analisa projeto de
minirreforma dô'Executivo
Texto assinado por Cecília Konell crio seis novos, cargos e reúne três Diretorias em uma.
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Mulheres que amamentam seus filhos·
podem' estar reduzindo seu próprio
risco de sofrer doenças cardíacos ou

derrames, indico pesquisa do Univer
sidade de Pittsburgh, nos Estados Uni
dos. Os pesquisadores norte-america
nos dizem ter verificado que mulheres
que amamentam por mais de um ano

estõo 10% menos propensos a sofrer
. desses problemas de saúde do que
aquelas que nunca amamentaram.

FAMEG

(47) 337$·9800
www.fameg.edu.br
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CHARGE

,

ALEM DA POEIRA E
FALTA 'DE ASFALTO,
QUAL ERA MESMO O
OUTRO PROBLEMA?

PONTO DE VISTA

'Previdência social e aposentadoria

A importância da
sustentabilidade

Atualmente a consciência do equilíbrio natureza, meio
ambiente e qualidade de vida tem levado vários setores in

dustriais a investir no desenvolvimento sustentável pesqui
sando e buscando novas formas de se relacionar e preservar
o ecossistema. Tratando-se do ramo dabeleza os cosméticos
são os representantes commaior investimento nas pesquisas
envolvendo sustentabilidade, visto que as formulações envol
vem desde a matéria-prima que.os constitui, até o marketing

.

para aceitação do produto na sua apresentação final. Vincu
lando os cosméticos a sustentabilidade dá-se subsídios para
que pequenos produtores locais agreguem valor à matéria

prima, gerando fonte de renda e melhor qualidade de vida
nessas comunidades. As, pesquisas atuais na área cosmética

.

estão voltadas para a obtenção de formulações ricas em ma

térias-primas naturais, .principalmente aquelas originárias da
flora'do nosso país. De origem vegetal: os óleos e manteigas
são oriundos de sementes e frutos; as essências extraídas das
flores e folhas das plantas. São recursos renováveis, de inte
resse industrial, pois são replantados em áreas de preservação
patrocinadas pelas próprias empresas.

Sabendo que os biomas brasileiros são considerados ver
dadeiros laboratórios da natureza, o cultivo sustentável das

plantas que podem difundir o nosso patrimônio natural,
cultural e social torna-se de fundamental iniportância para
garantir ao país o título de maior biodiversidade da Terra. En

tretanto, as riquezas naturais do solo brasileiro, especialmen
te vegetal, vêm sendo seriamente ameaçadas, Segundo infor- .

mações do Ministério do Meio Ambiente, a Mata Atlâlltica
hoje está reduzida a menos de 7% de seu tamanho original.
Do Cerrado resta um pouco mais da metade, e a Amazônia
também vem perdendo rapidamente suas florestas.

A indústria cosmética, com sua variedade de produtos,
tem procurado despertar a: consciência de que fazemos parte
da grande cadeia da vida, na medida em que nos nossos mo
mentos diários de cuidados próprios podem estar presentes
.as riquezas da biodiversidade brasileira, Assim sendo, verifi
ca-se que os novos produtos de impacto comercial possuem
muitos componentes do solo brasileiro, cujas. áreas de pre
servação são mantidas para produtividade e aproveitamento
consciente damatéria-prima.

.
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maticamente fília-se ao Regime Previdenciá
rio como segurado obrigatório e passa a fazer

jus a toda uma gama de benefícios e serviços
que visam lhe assegurar, e a seus depen
dentes, uma prestação pecúniáría quando
do preenchimento de algumadas hipóteses
previstas em lei. O sistema permite, também,
que omaior de dezesseis anos, ainda que não
desenvolva qualquer atividade econômica
usufrua de seus benefícios mediante inscrição
junto ao INSS e pelo pagamento das contríbui-,
ções previdenciárias. Dentre as prestações pe
cuniárias concedidas ao segurado destacam-se:
As aposentadorias (especial, por tempo de con

tribuição, por idade e por invalidez); o auxílio
doença; o auxílio-acidente; e o salário-materni
dade. Como dependente, destaca-se o benefício
da pensão pormorte.

. É diante destes inilmeros benefícios - e

das inúmeras de situações que envolvem a

concessão ou revisão de cada um deles - que
se deparam diariamente os milhares de segu
rados que percorrem as filas do INSS em bus-

- ca de benefício ou de mero esclarecimento.

Infelizmente, é do conhecimento comum de
todos que não possuí este órgão tão impor
tante a devida estrutura para atender (e bem
atender!) o sem-número de solicitações que
lhe são propostas.

Corriqueiro, assim, o surgimento de dúvi
das quanto à lei ou de distorção desta quando
de sua aplicação'pelo Ente previdenciário.

Nasce daí a necessidade da busca por in
formações quanto ao direito à percepção fu
tura de benefício previdenciário, da conces

são ou revisão judicial de benefícios quando
se nega o órgão competente a fazê-lo através
de profissionais habilitados para tanto.

Previdência Social e aposentadoria, já
que intimamente relacionados, são assuntos

que permeiam a vida do cidadão brasileiro

independentemente de' sua condição 'social,
econômica, cultural, de seu credo ou idade.
Isso porque o Regime Geral de Previdência

atinge quase que a totalidade da população
brasileira, seja na condição de segurado seja
como dependente de segurado. .

Como segurado, todo o maior de dezes
seis anos de idade que desenvolve qualquer
atividade com repercussão econômica auto-
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-FALA Aí!

"É preciso
fazer uma anólise

crlterlesa "
FERNANDO HADDAD, MINISTRO DA

EDUCAÇÃO, anunciando um 'pente fino'
no concessão de bolsas paro
estudantes universitários.

"Não, não
nnbnlhe na

vida com

plano B. "
AÉCIO NEVES (PSDB),

GOVERNADOR DE MINAS
GERAIS, negando que trocaria
candidatura ii Presidência do

Repúblico pelo Senado.

" Começou· com
uma maconhazinha

no colégio. "
-FLÁVIA COSTA HANN, 60, que
matou o filho viciado em crock,
que o agredia, no domingo de

Páscoa, em Porto Alegre.

COM SALÁRIO
A Comissão de Assuntos Sociais do Senado

analiso projeto de lei do senador catarinense
Raimundo Colombo (DEM) qu.e prevê remu

neração paro conselheiro tutelar. do criança
e do adolescente que exercer o função em re

gime de dedicação exclusiva. A proposição
estabelece ainda que os recursos poro
garantir o funcionamento do conselho
tutelar estejam previstos no lei orça
mentário municipal.

Mensalão é mixaria
Enquanto o plebe rude fica se batendo sobre o poeirinha nos olhos que é o questão

. dos possogens aéreos, muito mais proveitoso para o Noção seria cutucar fundo numa

formo de extinguir o prerrogativa dos parlamentares de apresentar emendas 00 Or
çamento do União. Esse seria o verdadeiro toucinho no beme.Mensolão? Mixaria ante
00 que pode render uma emendinho bem rachado. E o liberação de recurso? Outra
polpudo e intocado fonte de caixa 2. Ou acham que os songuessugos eram só aqueles

. dos ambulâncias? Mexer nos mecanismos que movimentam o máquina do Orçamen
tO.lsso sim aliviaria irremediavelmente o bolso de algumas excelências, com o possi
bilidade de constituir-se até em fator de seleção natural de futuras condidoturas. Mos
quem se habilito? Não bostasse o gritaria contra o sujeira varrido para debaixo do
topete nos gabinetes do Câmoro, o deputqdo Paulo Bornhausen (DEM) protestou
contro o imundície que, se acumulo no forração do plenário do Coso. Alérgico,
Paulinho pediu o Temer, providências poro o retirodo do corpete que cobre o piso
do plenário. "Este topete é anti-higiênico. Isto que está colocqdo aqui foz mal à
saúde. Monde fazer um exame nesse chão e verá o quantidade de porcarias que
aqui estão, de bichos, ácaros e outros coisas mais." (Arthur Monteiro/ABC Digi

. tal). Acrescente-se: razão poro o deputado..
É sujeira demais num só lugar. ,

NÃO MERENDA
Por unanimidade; os juízes do Tribunal A previsão é do secretário do Educação
Regional Eleitoral negaram provimen- Silvio Celeste: o Prefeitura, de Joroguá
to de agravo regimental do coligação deve economizar em 2009, com o me-

"Joroguá Nosso Gente", que pretendia rendo escolar gerenciado pelo municí-
incluir testemu,nhôs no ação contra o

. pio, algo ao redor de RS 1,5'milhão. Se-
preféita Cecília Konell (DEM), onde pe- gundo ele, se comparado com o gosto da
dem a. cassação do mandato. Alegando terceirizoção que havia com o empresa
que teria vínculos empregatícios com SP Alimentos, de São Paulo. Mantido o

o Detron durante o componho eleito- ' controto, despesa de RS 4 milhõe�ono.
rol de 2008. Mos o ação prossegue no A flexibilização do cardápio também se-

âmbito do TRE. rio uma dos vantagens.

VER E CRER
Com os escândalos envolvendo o Câmoro dos
Deputados e Senado, o Mesa Diretoro do As
sembleia legislativo de Santo Cotorino resolveu

� se antecipar. Suspendendo os R$38 mil mensais
� que os 40 deputados têm direito paro o manu

� tenção de seus gabinetes. São lOas itens de
� gabinete pagos pelo Ccisa legislativo: correio,
� telefone, locação de automóvel, combustível,
� gráfico, almoxarifado, inscrição em cursos e
:::>

:; eventos, viagens, diários e passagens, estas ex-

� clusivamente 00 deputado ou servidores legisla
@ tivos por ele autor�zados e em viagens oficiais.
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!�o�?�s���efo!�nt!s no plenário do Câmara de Vereadores
d.eJaraguá antes do audiência público do dia 16 deste mês e diante

.,. do 'desinteresse geral de depu·tados e�laduais, embora votados em. i;)

:2006, além de secretários estoduois, era de se esperar que o legis
lativo reagisse à olLIHo no mesma hora. No mínimo cancelando o

audiência por motivo'mais que justificado: o falta de respeito com

o cidade inteiro .

. RECONSTRUÇÃO 2
.

Ao contrário, passivamente engolirom os explicações de represen
tantes dos políticos e secretários de Estado convidados, todos eles
filiados a partidos com. r�pre ção ·na Câmara e poupados ��,�,

,i' aqueles que deveriam ter o'p inorredável de exigir satisfaçõ��
de quem de direito. Mos, nesta inta-feira e uma semana depois do
audiência, vozes se levantaram de novo no plenário do Câmara. Com'
todos "cobrando" os obras.

RECONSTRUÇÃO 3
A Comi�ão de Reconstrução do Câmara ainda não tem informações pre
cisos sobre os estragos causados pelas ,çbuvas de novem�ro em Joraguá.

tampouco informaçõ.es sob ência em Brasília com pres
éputada Ano Paulo Uma'1f eside o Fórunfda So
o Assembleia legislati Il veio à. audiência púb
, emb9ra tivesse concord om o data agendado .

RECONSTRUÇÃO 4
Segundo o vereador Justino do luz {�T) o levantamento ainda será
feito junto à Prefeitura, numa próximó etapa. Perguntar não ofênde:
como cobrar com tonto veemênclp Ó demoro no execução de 'obras
:de responsabilidade do Estado,'· com recursos vindos de verbos

erais ainda' não lib�ra( ,nem se sobe o montante ne-

rio?
.

O projeto do lei de piretrizesOrçamentários do Prefeitura de Jar
começou o ser discutido no quinto-feiro. Houve quem reclamasse,
por:entender que o debate deveria ter começado nos comunidades
agt� das manifestações no legislativo. Nã'o hã como negar porque

da definição de prior � poro o ano, envolve,gdo investi
e dinheiro públ·ico.

"

/

Q o empreiteiro contrat o Deinfra terminar os reme
� 'ni) asfalto do SC-413 até MÔsSaranduba, já será o hora de voltar'bo

trevo de GiJaramirim. Poro remender o que está sendo deixado par�
trás. É por isso que os rodovias, estaduais ou federais, nunca têm
pistas boas. Só se foz o estritamente necessário. E é por isso, tam
bém, que nunca se tem dinheiro pafose fazer asfalto novo.

_4.,

politica@ocorreiodopovo.com.br
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MINIRREFORMA

dos sé mostraram favorável à

proposta, que deve ser lida em

plenário já na próxima terça
feira, quando ele deve receber
uma cópia do projeto. Até lá,
o presidente também espera a

resposta da Secretaria de De
senvolvimento Social sobre o

número de famílias que esta
riam habilitadas para receber

.

o auxílio. Estima-se que seja
em torno de 15Q.

O problema está em definir
a origem dos recursos, uma

vez que os R$ 40 milhões ar

recadados pela Defesa Civil
estadual já foram quase to

talmente destinados para ou

tras cidades atíngidas. Quem
informou foi a deputada Ana
Paula Lima (PT), que preteriu
a audiência realizada semana

passada pela Câmara para par
ticipar de reunião em Brasília
sobre os recursos para a re

construção. Entretanto, segun-
.

do Leutprecht, ela não trouxe

nenhuma informação nova da

capital federal.
.

·POLÍlICA---�------

Proposta cria seis

cargos no governo
Texto foi enviado em regime de urgência
JARAGUÁ DO SUL

Projeto do Executivo envia
do à Câmara em regime de ur
gência cria seis novos cargos

.

de provimerlto em comissão
na atual estruturá administra
tiva da Prefeitura. A proposta
também extingue os cargos de
diretor de Cultura- e diretor de
Esportes, criados no final de
janeiro pela lei complementar
84/2009, e que no novo texto

são incorporados ao de diretor
de Turísmo.. com a mudança
de nomenclatura.
. ,Tramitando nas comis
sões permanentes da Casa,
a matéria tem prazo de 30

dias.para ser votada em ple
nário. Na mensagem que
acompanha o projeto, a pre
feita Cecília Konell (DEM)
afirma que o texto reveste-se
"do mais imediato interesse e

da mais alta relevância".
Mas o vice-presidente da

Comissão' de Legislação, Jus
tiça e Redação Final, Isair
Maser (PR), demonstrou que
não há intenção de agilizar a

entrega do parecer e ameaçou
votar contra. ''A comissão irá

aprovar projetos quando da'
sua totalidade, mas não em

frações como este", afirmou o

vereador anteontem na tribu
na, ao cobrar o envio da pro
posta que define a estrutura
das entidades da administra
ção indireta, que inclui autar
quias e fundações, com prazo
de 90 dias.

Maser também afirmou
. que ele e outros vereadores

ALMOÇO

Tucanos têm
encontro hoje

o PSDB promove hoje um encontm
regional com o presença de integrantes
do executivo estadual do partido. Será
no salão do Igreja Católico de Corupá,
o partir dos 10 horas. O presidente es

tadual e vice-governador Leonel Pavan
e o vice-presidente tucano Marco Te
baldi são presençês confirmadas.

Moser diz que vereadores têm sido pressionados por supostos beneficiados·

r'

Diretor do Procon
Sub-gerência ilo Proton
Sub-gerência de Compras

-

Sub-gerência de' Contratos e Licitações
Sub-gerente de Orçamentos e �rojetos.
Sub-gérente de Tecnologia da Informação

estão sendo pressionados por
pessoas que estariam desem

pregadas e a quem os cargos
no" governo teriam sido pro
metidos: "Venho recebendo

ligações de pessoas dizendo

que o senhor Ivo Konell (mari-

Reunião sobre
revisão salarial
Vereadores se reunimm ontem com

o presidente do Sinsep, Idiney Petry,
poro trotar do projeto do Executivo que
concede reajuste salarial de 7% aos ser

.

vidores públicos. A decisão é de esperar
O· resultado do assembleia do categoria
de ontem à noite poro decidir se voto o

propo�tn no oróxima terça-feiro.

CARGOS EXTINTOS
Diretor de Cultura
Diretor d.e Esporte

c

MUDANÇA DE NOMENClATURA
Diretor de Turismo vira diretor de Turismo,'
Cultura e Esporte

do da prefeita) havia prometi
do emprego para eles e só está

aguardando a aprovação da lei

para fazer a contratação", con
tinuou o vereador.

CAROLINA TOMASELLI

HOJE

Ujam'elege
nova diretoria
A Ujam (União Jaraguaense dos As

sociações de Moradores) elege hoje, a'
partir dos 14 horas, a novo diretoria do

.

entidade. A eleição acontece no Siticom
e teve apenas uma chapo..inscritâ, com
Agostinho Zimmermann sendo recon

.

duzido à' presidência. Ele também é o

atual vice-presidente da Famesc.

Promessa de projeto para
vítimas receberem auxílio'
:JARAGuÁ DO SUL

O líder do PMDB na Assem
bleia Legislativa, deputado An
tônio Aguiar, deve entrar com
um projeto de lei para que VÍ
timas das tragédias em [araguá
do Sul possam receber o auxí-

. lia-reação. O benefício consiste
em seis parcelas de R$ 415,00,
dinheiro oriundo de depósitos
feitos por pessoas e empresas
uma conta criada pela Defesa

. Civil do Estado.
A promessa foi feita pelo

deputado ao presidente da
Câmara, Jean Leutprecht (PC
do B), que anteontem percor
reu os gabinetes dos líderes
na Assembleia pedindo apoio
dos parlamentares, uma vez .

que o município perdeu o pra
zo para inscrição, enterrado
em 31 de março. Dos nove, fa
lou com seis líderes, aos quais
formalizou o pedido de inclu
são da cidade, ofício entregue
também ao secretário estadual
dê Articulação, Lírio Rosso.

Segundo Leutprecht, to-

f!I"�
leutprecht deve retomar à Assembleia para acompanhar andamento do prajeto

Cadastro a cargo da Prefeitura
O secretário de Desenvol-.

vimento Regional, Lia Tiram,'
encaminhou optem, no final da
tarde, uma nota à imprensa ex

cluindo a responsabilidade da
SDR pelo fato dê os moradores
da cidade atingidos pelas tra
gédias não terem sido contem

plados com o auxílio-reação.
O fato só veio à tona na audi
ência ocorrida semana passada
na Câmara, quando o deputado
KennedyNunes (PP) indagou os

representantes do município.
Em nota, o secretário dis

se que as informações sobre
o cadastramento para o auxí

lio-reação foram repassadas
diretamente pela Secretaria
Executiva da Justiça e Cida
dania no dia 18' de dezembro

de 2008 e em 9 de janeiro de
2009 para todas as Prefeituras
dos municípios em 'situação
de emergência.

'� Prefeitura de Jaraguá do
Sul recebeu por fax, no dia
18 de dezembro de 2008, às
18h20, ofício circular número
337 com pedido pai-a definição
de pessoa para realizar o cadas
tramento no município. Esse
procedimento não passou pela
Secretaria Regional, ficando·
sob responsabilidade de cada
Prefeitura a obtenção dos dados
solicitados. A Defesa Civil Esta"
dual cadastrou apenas. as pesso
as designadas pelas Prefeituras
dos.municípios para acessar o

sistema, sem qualquer interfe
rência daSecretaria".
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Inicia obra de recuperação na Barra
Deinfra começou a retirar eseombros da tragédia que matou nove pessoas
JARAGUÁ DO SUL evitar erosão. A expectativa é

Passados cinco meses dó' de que os trabalhos sejam con-
,

deslizamento que matou nove cluídosdentro de 15 dias. Os

pessoas na Rua 'Feliciano Bor- parentes das vítimas receberão
tolini, na Barra do Rio Cerro, da Prefeitura um documento
as obras de recuperação final- com a avaliação geológica da
mente começaram. Ontem de área, para saberem o grau de
manhã, o Deinfra (Departamen- estabilidade do terreno.
to de Infraestrutura de Santa Na estrada JGS 481, no [ara
Catarina) começou a retirar os guazínho (limite com Rio dos
escombros do terreno de 6 mil Cedros), as obras incluem a re

m2. A tragédia aconteceu no moção da barreira, a contenção
dia 24 de novembro de 2008. do barranco e o plantio de ve-

O trabalho de remoção está getação. Também será preciso
sendo realizado com o auxílio canalizar uma nascente de água
de uma escavadeira hidráulica que existe nomeio do barranco.
e quatro caminhões. Entre os A previsão é de que os trabalhos '

entulhos já encontrados pela sejam finalizados em 15 dias.

equipe do Deínfra estão dois Segundo o secretário de
automóveis e uma máquina Reconstrução, Ingo - Robl, o

usada em uma gráfica. NcIo- Governo do Estado deu 3.887
cal havia oito edificações, das horas/máquina para realização
quais duas residências, uma dos' serviços de terraplanagem
gráfica, uma revendedora de e prevenção na Barra do Rio
veículos e um comércio de Cerro e no Jaraguazinho. A re

melado e geléias. cuperação nestes locais custará
Depois de terminar a lim- , cerca de R$ 2 milhões. "Mas nós

peza da área - com a retirada estamos esperando o Deinfra
de cerca de 17 mil m3 de terra fazer também as outras obras
- o próximo passo é a drena- solicitadas", cobrou Robl.
gem no barranco e o plantio de

gramas e árvores nativas, para' DAIANE ZANGHELlNI Depois que trabalho no local for concluído, obr�s começàm no Jaraguazinho

Cristiano Tomelin (no detalhe) desapareceu na noite de segundo-feiro

Jovem de 22 anos é e'ncontrado
morto no rio, em Guaramirim

'

GUARAMIRIM

o corpo de um jovem de 22
anos- foi encontrado no Rio Ita

pocu, nos fundos do Posto Rud
nick, emCuaramírim, por volta
das 16h de ontem. O mecânico
Cristiano Luís Tomelin estava

desaparecido desde a noite
de segunda-feira. Segundo in
formações da Polícia Militar,
o corpo foi encontrado por
populares e não apresentava
marcas de violência. No en

tantã, a Polícia Civil de Guara
mirim trabalha com a hipótese

, de homicídíopor causa de di
vidas por-drogas.

De acordo com o investiga
dor Eleandro Felícío, familiares
da vítima registraram boletim de
ocorrência, do' desaparecimento

- na quarta-feira, 22, e disseram à

� polícia que o jovem era usuário

� de drogas. Também há informa
� ções de que ele teria se envolvido
em uma briga no restaurante de

um posto de combustíveis da çF
dade na noite do crime.

O tio de Cristiano, Antônio
Trombin, acredita que o sobri
nho tenha morrido ao tentar

fugir de uma turma que que
ria agredi-lo. "Um colega que
estava junto com o Cristiano
disse que ele percebeu que
estavam armando uma 'tocaía'
e se trancou no banheiro"; co
mentou. Familiares suspeitam
que, depois disso, o jovem
teria escapado do local e ten

tado fugir nadando, quando
se afogou. Ele teria sido visto

pela última vez no restaurante
por volta das 23h.

O corpo foi levado para o

IML (Instituto Médico Legal) de
Jaraguá do Sul. O laudo sobre a

causa da morte deve ficar pron
to na próxima semana. Confor
me o investigador Eleandro, o

exame ajudará a investigar se

realmente houve crime.

, Outras obras
solicitadas
Conforme o secretário Ingo Robl,
outr9s 13 obras -1Ie recuperação
foram listadas pelo município para
.serem realizadas com recursos do .

Deinfra, totalizando RS 9,7 milhões.
Confira os locais:

• Bairro Rio Molha
.

• Rua Irmão leandro (Vila lenzi)
• Estrada Ribeirão Grande da luz
• Rua Gustavo Otto Welk (Barra do
Rio Cerro)

• Estrada São Pedro (Garibaldi)
• Estrada Goribaldi lado Pequeno'
(Campo do Flamenguinho)

• Rua Francisco Hruschka mfa
Martins) ,

• Rua Joaquim Francisco de Paula
• Rua WolfgangWeege (Barra do
Rio Cerro)

• Estrada Ribeirão Cavalo
• Rua Domingos Rosa (Morro da
Boa Vista)

• Rua Pedro Floriani
(Tifo da Pólvora)

• lateral Rua 666 mfa Martins)

-Ex�delegada
depõe na terça
JARAGUÁ DO SUL

A Justiçamarcou os illterro
gatórios dos acusados da Ope
ração Game Over. Os 12 indi
ciados serão ouvidos pela juíza
Patrícia Nolli nos dias 28, 29 e

30 de abril, e 5, 6 e 7 de maio.
Entre os denunciados que
prestarão o depoimento estão
a ex-delegada regional, Jurema
Wulf, na próxima terça-feira,
o bicheiro José WodzinSki, na
quarta-feira, 'e a escrivã aposen
tada DilvaDonzan, na quinta.

Jurema é acusada de aco

bertar o esquema de jogos de
azar na região e está detida no
14° Batalhão da Polícia Mili
tar, Dos 21 denunciados pelo
Ministério Público, sete estão,

presos e o restante responde
em liberdade. A Operação
Game Over foi deflagrada
em novembro' do ano pas
sado. A expectativa da juíza
Patrícia é que o julganiento
aconteça no próximo mês.
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Moradores querem pavimentação
Situação das estradas de terra batida deixa população revoltada e desgostosa •
JARAGUÁ DO SUL

Poeira em tempo seco e

lama em dias chuvosos. Estes
são os principais incômodos
de quem mora em ruas jara
guaenses que, ano após ano,

permanecem sem pavimenta-
. ção, apenas. com a terra bati
da. Sem encontrar uma saída
para resolver o problema, por
vezes a população demonstra
revolta, mas logo em seguida
acaba se sentindo obrigada' a
lidar com a situação através
do 'conformismo.

.

Em períodos de sol escal
dante, por exemplo, a aposen
tada Dinorá Candido, 60, gasta

. centenas de litros de água na

tentativa de minimizar o pó
que invade cada centímetro da
casa. Já em semanas molhadas,
o muro. da residência, às mar

gens da Rua Ervin Rux, no Rio
da Luz, fica coberto pelo barro
expulso dos buracos com a pas
sagem dos carros. "É impossível
manter, as coisas limpas, mes
mo deixando todas as janelas
fechadas", reclama.

Para a auxiliar de produção
Sonía Martins, 30, a questão é
ainda' mais preocupante. Ela
afirma .que o filho de quatro
anos não consegue se curar de

bronquite, asma e rinite alérgi
ca' somente por causa da falta
de pavimentação na estrada.

Segundo os moradores da
localidade, uma manifestação
está por vir. Isto porque a cober
tura asfáltica foi tema de inú
meras coletas de assinatura nos
arredores, mas até agora não
saiu do papel. "Tivemos reuni
ões e nos falaram que o dinhei
ro tinha sido liberado, porém,
ninguém faz nada", critica a do-

. méstica Ivete Rodrigues, 42.
A mesma reivindicação

também habita O cotidiano dos

que residem no Bairro Estrada
Nova. Conforme Miguel Cola
ço, da Associação de Morado
res, diversas vias foram tema de
abaixo-assinado ao longo dos
últimos dez anos. No entanto,
apesar da adesão massiva de
quem vive no local, nenhuma
delas deixou de ter lama e po
eira. Atualmente a lista de pe
didos é. extensa. As ruas Clara
Verbinen, 10 de Maio, Urubici,
Jefferson Machado, Geni de
Lima e Alcebíades Verbinnen
são apenas algumas das quene

. cessitam da melhoria, de acor

do com Colaço.

KELLY ERDMÁNN
,

No Ervin Rul(, no Rio do Luz, moradores se dizem indignados com a poeira

Também no Estrada Nova, a Ruo Urubici é, obstáculo para quem transita pelo bairro

Mesmo pavimentado,
Rua Joaquim
Francisco do Paula,
continuo com

problemas

A estrada Arthur
Müller, no Bairro

Vieiras,
está entre as

que recebem

pavimentação
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A Rua 1°
de Maio, no

Estrada Nova,
integra as

-

reivindicações
dos habitantes

há anos

INFRAESTRUTURA

Em dias de chuva
forte, moradores·
da Rua André
Vitkowski sofrem
com a lama

Buracos são comuns nas ruas do João Pessoa. Exemplo disso é a Paulo Eggert

Ruas de terra somam cerca de 228 km
Para conseguir asfalto, é preciso 80% de adesão ao programa municipal
JARAGUÁ DO SUL

De um lado moradores se

juntam em grupos isolados e

organizam protestos exigindo
a pavimentação de ruas. Do

outro, todo esse volume de

reclamações gera listas quase'
intermináveis de pedidos so

bre a mesa do Secretário de
Obras Públicas, Valdir Bordin.

\ Segundo ele, existem solicita

ções de anos, mas que ainda
não atingiram a adesão neces

sária à realização. Ao todo, o
perímetro urbano de Jaraguá
do Sul conta com Ú8 quilô
metros de estradas de terra.

Para qualquer requerimen
to sair do papel, a regra é sim

ples e pautada por legislação.
A soma de habitantes interes
sados em arcar com parte dos
custos gerados pela obra deve

chegar a 80% do total. Do con
trário, não adianta abaixo-as
sinado nem inúmeras reivin

dicações individuais.
Atualmente, às pavimen

tações são gerenciadas pelo
programa Nosso Asfalto. Ele

funciona com a parceria entre

a população, a Prefeitura e a

empresa Infrasulrque coloca o

serviço em prática. Para o mu

nicípio, cada metro quadrado
de material representa R$ 49

a menos no orçamento. Já aos

moradores, o valor gira em

torno dos R$ 29,50. Essa di

ferença acaba sendo custeada

por financiamentos feitos pela
administração junto a outros

órgãos públicos, como o Ba
desc (Agência de Fomento do
Estado de Santa Catarina).

-

Durante o primeiro trimes
tre de 2009, conforme Bordin,
moradores de três localidades

conseguiram acabar com a po
eira e a lama. As vias asfalta
das até agora foram a Orestes

Bortolini, no Bairro São Luís, a
15 de Setembro, na Vila Rau, e
a Orestes Tecila, no Amizade.

Já com obra em andamento,
existem mais seis ruas: Arthur

Eggert e Alwim Muller, .ambas
no Vieiras, Carlos Hruschka e

Hermann Purnhagen, no Rau,
Catarina Gitolla, no Barr-a do
Rio Cerro, e Paulína Picolli, no
São Luís.

- .

.

KELLY ERDMANN

Lotes ilega,is
não, têm direito

I

De acordo com Valdir Bordin,
secretário de Obras da Prefeitur{l,
os moradores de loteamentos

.. irregulqres não podem ser be: (

neficiuHos pelo prognima Nosso
Asfaltq. "Por lei, não poderíamos

.. -

nem n;lesmo fazer melhorias nes-

acais", comenta. .

Entre estradas legais - ou

não, temm patrolados 822 qUI
lômetros de 750 vias jaragua
enses desde o começo do ano.

Já de macadame depositado
ODre as estradas do

tg�te gosto é de
cúbicos de jane'
os dias de abri

Pedidos de asfaltamento de.ruas somam folhas e mais folhas sobre a mesa do secretário Valdir Bordin
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JARAGUÁ DO SUL

A - E - I - O - U. Com as vo

gais, as professoras da escola

municipal Cristina Marcatto,
de Jaraguá .do Sul, deram lar

gada no ensino para alfabeti
zar os alunos da educação in
fantil. O projeto 'Aprendendo
Brincando", realizado há três
anos,

. está dividido em teoria
e prática.

O trabalho é desenvolvido
em conjunto com as educado
ras Denise Moreira e Nadja de'
Lima. Com a base teórica pas-

. sada pela professora Nadja em

sala de aula, as letras são apre
sentadas aos estudantes. O pro
cesso de memorização fica sob
a responsabilidade da profissio
nal de educação física Denise.

De acordo com a professo
ra, nas aulas de educação físi-

.
ca, os alunos praticam ativida
des recreativas que estimulam
o aprendizado, a socialização
e, a memorização, das letras
e dos números. Na prática, a

InstitUto Educacional

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

CORREIOESCOLAR---------

ALUVW$ c{{;J$ tuV-VVC{;JS àejcmi�vvc {;J� v-eV\,c{evvc {;J$ LetV-{;J$
.. t&1VVlbéVVl V\A�l$ &1lÁL&1$ de,edlÁCt&10�O fLsLCt&1 .

educadora propõe as crianças
que formem com o corpo algu
mas vogais e consoantes.

Ela também desenha um

círculo no pátio, onde as letras
ficam espalhadas. Depois as

crianças têm um determinado
tempo para pegar a vogal ou
consoante e adivinhar qual é a

letra. A'dança da cadeira é ou

tra brincadeira, mas realizada
urn pouco diferente: quando a

música para de tocar a educa
dora anuncia urna letra, então,
o aluno deve sentar no espaço
que estiver identificado pela le
tra que foi expressa por Denise.

Na opinião de Denise, esse
projeto traz resultados. E, o

principal objetivo é ensinar os
aluneis de uma maneira dife
rente, como o nome do próprio
trabalho exibe: 'Aprendendo
Brincando". Participam da ati
vidade as turmas do jardim I
e II e do 10 ano. Ao todo, são

- cerca de BD estudantes envol
vidas nesse projeto.

, Nós crescemos porque 1
,

você confia!
I

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

www.colegiõjaragua.com.br.

�a� �

..

e@�@r1tr!·

Atividade de alfabetização

"\L� r.��!�s:lf:s�f os���!��!� I�F��;�;�;; :;;';;;�::::i'�
é uma das musicas que os -classe. Segundo a professora projeto. Cantigas Infantis em

alunos da Cristina Marcatto
.

Denise, o número de estudan- Libras. No dia 9 de maio,uma
mais gostam de apresentar em tes com algum tipo de defíci- homenagem será realizada
libras, língua de sinais. Isso ência é grande na unidade. Foi para as mães através de uma

acontece porque as crianças pensando em uma maneira canção em libras, a partir das
necessitam desenvolver a co- de promover a interação que .�8h30, na própria escola.

'I

�;w"HA DE MElÃO
CAPElINltÀ �E ME\i.O
É DE SÃO JOAO
É DE CRAVO. É D� ROSA
É DE MANJERIÇAO·

'. SÃO JOÃO ESTApORMIMDO

���:;Z����:O�I, ACORDAI JOÃO! o QUf É O ODE t IfM CHAfiu. MAS NÃO TEM CABEÇA.
TfM BOCA, MASNio fAIA, TEM ASA..HU IÃo VOA?

31nq :Dlsods3H

CHARADINHAS
O QUE DETfSTAMOS NA PRAJA E ADORAMOS NA PANElA?

0PID3 :Dlsods3H

QUEM INVfNJOU A fiLA?
'sD6!wJOISD :DlsodsaH
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Tarde Dançante
em Guaramirim
Amanhã, o Prefeitura de Guarami

rim promove o evento Tarde Dançante,
através do Secretario de Desenvolvi
mento Social e Habitação:A partir dos
13h30, no Parque de Eventos, um café
será servido e apresentações musicais
serão realizadas especialmente poro
os idosos. No evento, os técnicos do se
éretaria de Saúde vão vacinar os pes
soas presentes contra tétano e gripe,
além de verificar o pressão arterial e

entregar um material com orientações
médicos destinados aos idosos.

o presidente do associaç90 pe
diu o õtençãn do Prefeiturô poro
resolv�� o p��blemg de ·"sgoto n céu
a6ertO"na lôcalidtlde. "É necessário
o criÍlç�o dO$ esgoto "mestr� paEa'
que os ... moradores possam fazer os

� .,

O@,F

posteriores ligações": Sobre 9 á
.

industriO!. terreno do poder public
, D�vi disse q�� con�jh9a·d�sq�il{ado."Foz oito ORaS quê foi compródo e
investido· em' iluminação publico�t
Agora º e,spaço estQ abandonado"

:Áf.',-- 1:" < A-: c;;r �(r;.: \%i) 19%

Quati espera por melhorias
Falta de infraestrutura afeta cerca de 150 famílias no local
GUARAMIRIM

Oito anos se passaram e as

reivindicações dos moradores
da Estrada Rio Quati, de Cua
ramirim, continuam as mes

mas. Isso porque cerca de 150
famílias residentes nessa lo
calidade se dizem esquecidas
pelo poder público mesmo'

pagando os impostos. Essa foi
a declaração do presidente da
associação dos habitantes do'
local, Davi Weber.

Segundo o representante
dos moradores da localidade,
a comunidade não será venci
da pelo cansaço das inúmeras
promessas feitas pela Prefeitura
e diferentes administradores ao

longo do tempo. E, para Davi,
esse é o melhor momento para
reivindicar: quando a nova ad
ministração pública assume a

liderança de Guaramirim. "Es
tamos esquecidos há oito anos,
mas, agora estamos esperanço
sos mesmo que ainda a respos
ta da Prefeitura continue sendo; Presidente da associação da Estrada Rio Quati mostra pontos que alagam quando caem as enxurradas
uma promessa".

As primeiras exigências da
lista de reivindicações dos mo
radares. são pela' regularidade
dos terrenos, registros das casas

e nomeação das ruas. A conse-
.

quência dessas irregularidades
implica na' não distribuição
completa de água pela Águas
de Guaramirim e no não forne
cimento de linhas telefônicas.
"Gostaria de tornar a Estrada
Rio Quati em um bairro para le
galizar o que for necessário".

Outros problemas como:

esgoto a céu aberto, pontos de
alagamentos, falta de ilumi-.

nação pública, pretensão dei
fechamento da pré-escola So
nho Dourado, á não utilização

da área industrial e as estradas
estreitas, também preocupam o

presidente da associação.

Sertanej_o de
Guaramirim

Bingo do Caeco
em Corupá

Para comemorar o dia do trnbn- Os integrantes responsáveis e fun-
Ihador, o Prefeitura de Guaramirim cionários do Caeco (Centro de Educo-
promoverá o Planeta Sertanejo. O ção Especial de Corupá) promove um
evento está agendado poro ser renll- bingo beneficente a'manhã, domingo,
zado do dia 30 de abril o 2 de maio, no quadro do escola municipal Alu-
no Estádio João Butschardt. ísio Carvalho de Oliveira, com início

Essa é uma organização do previsto poro os 15 horas. A arre-
Metromix Eventos, que oferecerá cadação deverá ser investido poro
estruturo poro dez mil pessoas. Os melhorar o atendimento às crianças
lnteressndes devem adquirir os in- aonndoms de necessidades espe-
gressos nos lojas de comércio do ciois. A cartela custo RS 5. Os interes-
município. Mais informações através sodas devem buscar mais informações
do número 3373-0247. - pelo telefone (47) 3375-3003.

Segundo ele, na localidade
existem dois pontos que alagam
as estradas até 1 metro de altu
ra nos dias que chove forte. "O .

. nível das estradas deve ser au

mentado e as ruas precisam ser

, abertas para a passagem de dois
veículos ao mesmo tempo". A
falta de iluminação pública em .

mais dez postes coloca em ris
co a segurança dos moradores,
quando eles retornam do traba
lho para a casa a noite.

DAIANA CONSTANTINO

SOetEDADE DE TIRO

Inscrições abertas'
da eliminatória
As inscrlções poro o II eliminatório

do concurso Rainha dos Sociedades
de Tiro 2009 estão abertos até o dia
5 de maio. O evento será realizado no

próximo dia 9, o partir dos 22 horas,
no Sociedade Guarani, de Corupá. Os
interessados devem procurar Denise
pelo telefone 9183-9454. O Concurso
Rainha dos Sociedades de Tiro está no
11 a edição e tem como objetivo resga-

.

tar, incentivar e preservar o cultura e

tradição germânico dos festas de tiro
entre os sociedades de Corupá�

o CORREIO DO POVOHSABADO, 25 DE ABRIL DE 2009

30.Feijoada
beneficente
POMERODE

Hoje, será realizada a 3a
edição da feijoada benefi
cente no Momma Club, lo
calizado no Centro, de Po
merode. O objetivo é ajudar
o Hospital e Maternidade
Rio do Texto com o valor ..
que for arrecadado. A partir
das 11 horas, os convidados
vão curtir atrações artísticas
e musicais. A programação
está prevista para se esten
der até a noite, com serta
nejo universitário, pagode e

música eletrônica:
De acordo com informa

ções da comissão organiza
dora do evento, o hospital
passa por obras de adequa
ção da cozinha e refeitório,
além de dificuldades finan
ceiras. Essa foi a justificava
para escolha da autarquia
como entidade beneficiada
com o dinheiro coletado. Os.
interessados em participar
da festa devem adquirir o

seu ingresso no valor de R$
15. Na compra do convite, o
consumidor levará uma ca

miseta.
Os bilhetes estão dispo

níveis nos seguintes pontos:
em Timbó, na loja Knoten
jeans (Thiesen Center), em

Pomerode, na Farmalan, no
Hospital e Maternidade Rio
do Testo, no Posto Mime
e na Nakisska, em Jaraguá
do Sul, na loja Discothéque
(Shopping Breithaupt) e no

. Posto Mime Matriz, em -Rio
dos Cedros, na Casa Tafner
e em Blumenau, no Blu Lan
ches e Posto Ipiranga Baden
furt. Mais informações pelo
telefone (47) 3382-2'843.

Evento será no Momma Club
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CRÔNICA

CARLOS HENRIQUE SCHROEDER, ESCRITOR

Jaraguá, São Paulo
Dormi em Jaraguá do Sul, acordei em

São Paulo, É o tipo de coisa que só acon
tece comigo, infelizmente. Na última
terça-feira, feriadão, passei o dia pes-'
quisando e escrevendo textos para uma

Mostra Literária, e a noite tomei uma

garrafa de vinho com minha esposa, vi
mos um filme, e resolvemos ir dormir.

Sempre antes de deitar dou uma espia
.

da pela janela do nosso quarto, para ver

a movimentação da Rua João Picolli, e

depois vou para a sacada, conferir a Av.
Marechal. Acho que me tranquiliza sa

ber que a cidade repousa na noite, tam
bém adormece. Demorei um pouco para
apagar, pensando na correria habitual,
mas o vinho é mais forte e me empurra
para os braços de Hípnos, deus do sono

(Morfeu é o deus do sonho).
Acontece que acordei num outro quar

to, em outro apartamento, numa cama de
solteiro, e o pior, em outra cidade: São
Paulo. Não .me assustei, estou acostumado
com essas coisas, acho que todoficcionis
ta está. As vezes as histórias que criamos
viram realidade, e outras vezes a realidade
vira uma história, mais ou menos assim.
Só fiquei preocupado com tudo que ha-

. via deixado em Jaraguá: minha esposa, os

pastéis do Paupitz, o escondidinho da Ca

charia, o Petit Gateau da Grafipel, o frango
à passarinho do Quick Dog, o calzone do
Casarão, todas essas iguarias indispensá
veis' à minha sobrevivência. Tudo isso me

deu fome, e ataquei a geladeira (para mi
nha sorte, bem nutrida), catei umas rou

pas num dos armários (novamente a sorte

se mostra: roupas que me servem) e saí

para caminhar. Foi quando descobri que
estava em São Paulo, próximo aos Jardins
(que conheço' um pouco) e sem minha
carteira. Não me incomodei de mendigar
um pouco, o suficiente para um prato de

.

comida, e gastei o resto do dia passean
do. Cheguei exausto no apartamento, dei

_ mais um desfalque na geladeira, tomei
meia garrafa de Ballantines 12 anos (que
estava no armário da cozinha) e fui dor
mir, já sabendo que pela manhã acordaria
na sempre verde �ptre-morros/entre-rios
Jaraguá do Sul;'_FI,Qis um ficcionista sabe

, �. .

que coisas malucàâ nunca duram .muito.
Dito e feito, acordei em Jaraguá do Sul,
na minha reconfortante cama, e foi difí
cil explicar tudo para minha' esposa, mas
tudo bem. O que me intrigou mesmo foi:
de quem era aquele apartamento em São
Paulo.? Onde foi parar seu dono, enquan
to estive Já? Já. que no meu apartamento
ele não apareceu. Mas a única certeza que
tive foi que o maldito Ballantines era fal
so,pois minha cabeça não parava de doer.
Vida de escritor não é fácil!

VAR1EDJOJES-'�--�'-"----

• Chie Shopping 2
.. Ele Não Estó Ião fi: Am de Você (Leg)

li' (14h - sob, dom, quo) (16h30 -todos os dias)
•

9h 21 h30 - sob, dom, seg, ter,
Monstros vs Alieníg
7h40, 19h30, 21 h20

lozes e Furiosos 4 (

'. Cíne Shoppin'g 3
• Quem Quer Ser um Milionário? eg)
(16h40 - sex, sob, dom, quo) (19hl0, 21h30
- todos os dias) ?

• Monstros vs Alienígenas (Dub) (14h30 -

.

,

sex, sob, dom, qua)(16h40 -�, ter, qui)

JOI'NVILLE

• Cine Cidade 2
• Se Eu Fosse Você 2.(Dub)
(19h30, 21 h30 -todos os
• Monstros vs Alienígen

'

(14h, 15h50, 17h40 -tod
'%',

'

�;, • Cine Mueller 1

•
.'Velozes e Furiosos 4 (leg)
(14h, 16ht5, 19h, 21h15-todososdJos)
• Cine Mueller 2
• Os Delírios de Consumo de Becky Bloom (leg)
(14h15, 16h30, 19h15, 21h30-todos os dias)

.

Vidas
em jogo

Um submarino nuclear americano é
sequestrado e uma cidade é ameaçada .

. por mísseis. Milhões de vidas estão em

jogo e, para evitar que o pior aconteça, o
presidente toma a frente das negociações
e passa a ter somente duas opções: pagar
um alto valor aos terroristas ou renunciar
ao cargo presidencial.

Aprendendo
com Obama

o que os líderes de negócios podem
aprender com a vitória de Obama? Este
livro mostrará todas as respostas e fato
res que fizeram dessa vitória um dos acon
tecimentos mais marcantes. A obra traz o

papel das redes sociais no consolidação da

vitória, os lições de gestão e gerenciamento
(tempo, dinheiro, risco etc.) e o papel do
quebra de paradigmas na vitória.

NOVELAS

PARAíso
Tobi explico poro Antero o que aconteceu com

Zeca e ele lico preocupado. Mario Rito lico eu

lórico 00 saber da novidade sobre Zeca e não se

arrepende do promessa que lez. Heutérie revelo

poro Zelo que só não estó com elo por respeito à
memória de seu marido. Ricardo coloco Mario
Rosa no ar, poro lolor sobre doação de órgãos.

.

Ricardo diz que vai ensinar Aninho o mexer no

aparelhagem de ródio. Mariano 1010 poro.Ante
ro se conlormor com o ido de Mario Rito poro o

convento qua_!ldo o milagre se concretizar. Zeca
tento licor em pé com ajudo de Terêncio e Zé
Camilo: êleutérle encontro seu boneco vestido
de santo dentro da garraio e grito por Zelo.

CARAS E BOCAS
Socorro revelo o Bionco que é sua avó. Judith

quer tirar tudo de Dolne, mos Nicholos o lembro
d� que suo nomeação como presidente é provi
sório. Bionco teme não conseguir unir Dolne e

Gabriel. Benjamin pede o Totiono que vó jantar
.

em suo coso poro entender melhor suo tradição.
Dolne comento com Simone qúe preciso conhe- -

. cer os telas de Denis antes de investir em seu

trabalho. Xico pinto outro tela e Espeto sugere
que o pai assine o obro. Léo vê Frederico, Bion-
co, Felipe e Socorro juntos. André entrevisto
Mileno paro o vogo de moltre no restaurante e

aceito. lazer uma experiênciq com elo.

CAMINHO DAS íNDIAS
Yvone instigo Silvio o acreditar que Ondino'ar
rombou '0 colre. Rovi pergunto o Oposh se Co
milo e leinho podem licor hospedados no coso

deles. Pondit comento com Oposh que jó tem al

guns pretendentes poro Chonti e mostro o loto
de Indro. Survo comento sobre o tamanho do

barriga de Moyo. Inês repreende Ramiro e pede
00 pai que preste atenção em Melisso. Yvone

chego o Duboi. Silvio desconlio que Ondino
abriu o colre. A empregado se sente olendido e

resolve deixar o coso. Codore considero absurdo
o acusação de Silvio e acompanho Ondina.

CHAMAS DA VI DA
A emissora não divulgou os últimos capítulos
do novelo.

PROMESSAS DE AMOR
Ferraz e Garcia tentam convencer Hiromi, Clau
dio e Aline que os mutantes devem morrer.

Goreio joga uma bambu dentro do barroco. Três
lobisomens soem do barroco e sõo atingidos
por tiros. Hiromj e Claudio percebem que eles

- morreram. Isabel choro poro Comorgo e cobro
carinho e atenção do marido. Camargo não se

conlormo do mulher estar chorando por isso é
não por couso do roubo do colre. Isobel pede
00 marido que ele não o excluo de suo vida e o

beijo. Camargo lico surpreso com '0 decloroçõo -

de Isabel. Tonho diz o Amadeus que Solio não e
o mulher certo poro ele, pois elo só traz proble
mas 00 lilho.

(O resumo dos capítulos é de inteiro responsa
bilidade dos emissoras).
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DIVIRTA-SE

Máquina
Em uma conferência, um cientista apresenta
seu'mais novo inventa: uma máquina que
responde qualquer pergunta.
Outro cientista pede paro testá-lo.
.:_ Pode perguntar o que quiserl
-- Eu quero saber onde está meu pai, neste
exato momento.
Amáquina responde:
-- O seu pai está a bordo de um avião em

_

viagem paro Poris.
-- Errado! O meu pai já morreu há vinte anos.

Antes de esperor pelas explicações do inventot
a própria máquina responde:
-- Quem morreu há vinte anos foi o marido
da sua mãe!

SUDOKU

Ex-BBB Josi
vive romance
A ex-BB9 Josione Oliveira, está
vivendo um romance com o ator Théo
Becker. Becker é contratado do Record
e seu último trabalho foi no novelo
Os Mutantes - Cominhos do Coração.
Durante suo participação no BBB9, o
contoro afirmou já ter se relacionado
com o apresentador André Marques
e com Flávio Mendonça. No BBB, elo
namorou Newton, mos não quis saber
dele foro do coso.

SOBRE O J060
É um jogo de lógico muito simples e vicionte. O objetivo
é preencher um quadrado 9x9 com números de 1 o 9 sem

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

SOLUÇÃO

., ÁRIES
.

4�.· (20{3 0.20/4)
- l� -, Voce vai rever

.\. 1. seus valores e

começar a pensar
nas mudanças que você tem

passado nos últimos tempos.
Muitas mudanças ainda virão.
E necessário que você medlte
e organize seus pensamentos,
para tomar as decisões certas.

TOURO
.

(21/4 a 20/5)
O trabalho está

favor�cido. Novos
projetos e novas

conquistas vão aparecer nos
próximos dias. O amor, que não
anda muito bem para você,
taurino, vai começar a se ajei
tar com o tempo. Tenha calma.
Procure pegar mais leve.

)(

vai ser papai
Dado Dolobello afirmou que suo na

morado Vivione Sorohybo está grávida
e ele vai casar com elo. No quinto-fei
ro, Vivione negou que estava grávido
e eles iriam casar, mos o ator revelou
tudo em seu blog. "Sim! Se Deus

. quiser, eu vou ser pai! Sim! Se Deus

quiser, o Vivione vai ser mãe! Sim! Se
Deus quiser, vou cosor com elo! Espero
do próximo vez chegar mais cedo com

o notícia!", escreveu ele.

.................................. fii":
........................................ _ _.(":"! .•....................... _ .

ENVIE SUA FOTO PARA REDACAO@OCORREIODOPOVO.COM.BR

PREVISÃO DO TEMPO Fonte: Cirom/Epogri

GÊMEOS
(21/5 a 20/6)
A fase de reflexão
fica mais intensa
e isso é muito

positivo para você, que não
tem como .hábito refletir sobre
sua vida interior. É necessário
aprender a pulsar - inspirar
e expirar - trazer para dentro

para depois colocar para fora.

p"
CÂNCER

�_..........� (21/6 a 21/7)
. ;���� Profissão e

: 'imagem públi-
ca continuam·

renden'do bons resultados para
seus projetos. Aproveite a boa

.

fase para restabelecer alguns
pontos que se perderam nos

últimos meses. Procure entrar
mais em contató com sua fé.

uma parceria, as
enérgias estarão mais do que
benéficas para isso. Se estiver
só e à procura de alguém,
aproveite para abrir seu coração
e permitir que novas energias
façam parte de sua vida.

LEÃO
(22/7 a 22/8)
Lua Nova conjunta
ao Sol traz a você
boas respostas à

todo esforço que vem mudando
sua vida profissional e finan
ceira. Serão dados ainda mais.
passos à frente nesse sentido e

você poderá reaver o brilho e a

juba que você sempre teve.'

#
LIBRA
(23/9 a 22/10)
Caso esteja
planejando fazer r

.

i .

SAGITÁRIO
(22/11 a 21/12)
Fase de ouro para
sua criatividade
e divertimentos.

No amor, abra-se para o novo

e p-ara novas aventuras. Caso
trabalhe com a escrita, a pin
tura, escultura e todas as. artes

afins, prepare-se para uma

explosG'o de alegres idéias.

l1f
VIRGEM .

(23/8 a 22/9)
Hoje você estará
colocando em che

que alguns valores
que estão formados. Estará mais
sério e reflexivo e jogará para

.

bem longe alguns sentimentos
que já não fazem mais sentido. O
trabalho continua passando por
uma fase de oportunidades.

ESCORPIÃO
(23/10 a 21111)
Sol e Lua Nova em

Touro traze.m a

você, que está à

procura de alguém,
a possibilidade de um novo amor.

Alguém muito especial pode coir
do céu em frente a você. Não

precisa fazer nada, nem sair por aí

procurando sua Cara metade.

CAPRICÓRNIO
.

(22/12.0 20/1)
� Nesta. fase você

pode parar para
.

refletir e conversar
com seus familiares ou pessoas
que moram com você. Caso este

jam passando por problemas ou
enfrentando alguma desavença,
este é um óiimo momento para
coloCar os pingos nos is.:

o CORREIO DO POVOmSABADO, 25 DE ABRIL DE 2009

ANIVERSÁRIOS

AQUÁRIOr ;

(21/1 018/2)

� lua Nova conjunta
!lI) ao Sol em. seu setor

familiar trazem a

você uma série de alegrias junto
.

dos que ama. Vida profissional
passa pór uma ótima fase e você
deve aproveitar as próximas se
manas para construir e apresen
tar novos projetos;

PEIXES
.

� (19/2 019/3)
."JrJ

.

O astral melhora,
.,..".,., mas a necessidade

de abrir novos
caminhos e trilhar novas rotas
continua. Procure entender que a

maioria das mudanças devem ser

interiores. Não coloque fora de
você o que deve ser desenvoMdo
em sua alma e coração.
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ESPECTÁCULO

VARIEDADES-----�--,----

Gianecchinie Camilo poro fazer rir
Atores se apresentam neste domingo, às 20h, no teatro da Scar
JARAGUÁ DO SUL

Doce Deleite. Esse é o

nome da' peça que leva o

galã Reynaldo Cianecchini
e a atriz Camila Morgado ao

palco do Centro Cultural da
Scar, neste fim de semana.

Com textos de Alcione Araú

jo, as esquetes que compõem
o espetáculo são diversão

garantida para a plateia, ou

seja, oferecem um verdadei
ro passeio pela comédia.

Cantando, se vestindo de
mulher ou em passos de dan
ça, o ator interpreta diversos

personagens. Ao lado dele,
Camíla mostra outra faceta.
Quem está acostumado a vê
la em papéis intensos, como'
no filme Olga, vai se sur

preender com a veia cômica
com a qual ela trabalha nessa

montagem dirigida por Marí-

lia Pêra.
Outra curiosidade é que os

dois ficam em cena o tempo
todo, fazendo, inclusive, tro
cas de figurino às vistas do

público. Para isso, o cenário
conta com camarins e as rou

pas ajudam é! dar vida às his
tórias. Elas giram em torno de

figuras bem teatrais, como o

próprio espectador, o bilhetei-
.

ro e o contrarregra.
Se você quer ver de perto

o resultado da união de Rey
naldo Gíanecchíní e Camíla

Morgado precisa procurar a

bilheteria da Scar. Os ingres
sos custam R$ 60. O espetácu- .

lo de domingo começa às 20h,
tem lh40 de duração e é indi
cado para pessoas com mais
de 14 anos de idade.

KELLY ERDMANN Peço é uma divertido união de esquetes, com d'ireito o Gianecchini vestido de mulher e uma Camilo comediante

Choro e contação de história
n.a progra�ação do Sesc
JARAGUÁ DO SUL

O fim de semana vai ser

agitado para. quem escolher
o Sesc (Serviço Saciai do'
Comércio) de [araguá do Sul
como destino principal. Nó
sábado, às 16h, por exemplo,
tem mais uma edição do pro-.
jeto Baú de Histórias Perma
nente com a contadora Felí
cia Fleck, de Florianópolis.
O espetáculo é gratuito e in
dicado para crianças a partir
dos seis anos' de idade.

Mais tarde, às �Oh, o Dia
Nacional· do Choro ganha
destaque. A programação
inclui a presença de instru-

mentístas de diversas par
tes de Santa Catarina. Eles
se juntam sobre o palco
da entidade para um shaw

que tem a música· brasilei
ra como foco principal. O
'acesso também não gera
custos à plateia.

Para completar; no domin

go, acontece mais uma sessão
.

do Baú, novamente, com a

montagem "Balaio de Histó
rias". Nela, Felícia Fleck conta
a trajetória de uni rato cúrioso
que conduz os expectadores a .

aventuras impressionantes ao

redor do mundo. A peça dura
certa de 40 minutos.

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 01/2009

PREÇO
OBJETO: Constitui objeto da presente licitação na forma de Pregão Presencial, a aqui
sição de Equipamentos Hospitalar - Arco Cirúrgico.
REGIMENTO - lei Federal n" 10.520/2002 de 17 de julho de 2002.

DATA, HORA E LOCAL PARA ENTREGAS DOS ENVELOPES: Até às 13h45min do
dia 07/05/2009, na Divisão de Compras (Sala de Reuniões) do Hospital e Maternidade

Jaraquá, sito a Rua dos Motoristas de 1936, n? 120, Bairro Czerniewicz, município de

Jaraguá do Sul- SC.
.

ABERTURA DOS ENVELOPES: Sessão pública às 14 horas do dia 07/05/2009, na

Divisão de Compras (Sala de Reuniões) do Setor Administrativo.

INFORMAÇÕES: A íntegra do Edital e os esclarecimentos poderão ser obtidos no se

guinte endereço: RUa dos Motoristas de 1936, n° 120- Bairro Czerniewicz, município'de
Jaraguá do Sul- SC na Divisão de Compras.
Jaraguá do Sul, SC, 16 de abril de 2009.

HILÁRIO DALMANN
Diretor Administrativo

Arthur Moreira Lima· volta ao 'palco
- Pianista carioca toca desde Astor Piazzolla até Fredéric Chopin,
JARAGUÁ DO SUL

Neste sábado, a noite ja
raguaense será musicada

pela pianista Arthur Morei
ra Lima. Ele se apresenta no

Grande Teatro da Scar, a par
tir das 20h30, com um pro
grama que promete agradar
quem gosta do som suave do
instrumento.

Para abrir o concerto, o

carioca toca o Hino Nacional
Brasileiro. Depois, ele pas
seia pela obra de Ludwig van

Beethoven com o primeiro
movimento da sa Sinfonia.'
Em seguida, é a vez de a pla-

.

teia ouvir os quatro estudos
em ritmo de choro de Rada
més Gnattali e a emocionan
te Adiós Nonino, de Astor
Piazzolla. . Instrumentista inauguro oficialmente o novo piano de cauda do Scar

SHOW

.Já na segunda parte, Lima
mergulha na história do com

positor romântico Frédéric

Chopin. Do polonês, o pia
nista dá voz a quatro músi
cas: Noturno op 48 nOl em
dó menor, 3 Valsas, Ia Bala
da, op 23 em sol menor e 20
Scherzo, op 31 em si bemol
menor.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



CLASSIMAIS FIM-OE-SEMANA, 25 E 26 DE ABRIL 2009

DIA 'DA

1 A MissA

NO BRASIL
A CELEBRAÇÃO DA PRIMEIRA MiSsA NO

BRASIL FOI FEITA PELO FRADE HENRI�UE'
DE COIMBRA NO DIA 26 DE ABRIL DE 1.S00,
E DESCRITA POR PÊRO VAZ DE CAMINHA NA

CARTA �UE ENVIOU AO REI DE PORTUGAL,
D. MANUEL I (1495-1521 I,
DANDO CONTA DO DESCOBRIMENTO 06

BRASIL, ENTÃO TERRA DE VERA CRUZ,
PELA ARMADA DE PEDRO ÁLVARES.
CABRAL �UE SE DIRIGIA À íNDIA •

. .:c'
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o CORREIO DOPOVO--------\

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

9955-4774

Cód. 1270 - Condomínio fechado Jardim das Flores· Casa de
alv. de 3 dorrn.c/ entrada de R$12.000,000,saldo financ. pela
CEF esaquede FGTS.Casa porR$72.000,00e R$84.000,00.

Cód.3166·· Loteamento Boulevard, próx ao Champagnat
Lotes cf 348,75 m'Apartir de R$110.000,OO

Cód. 1264 - Vila Lenzi - Casa Averbacíà· aIv. rl3 dorm. sendo 1 suite,
bwc, cozo embutida, lav., rl2 vagas na gar e demais dep. ri sala comi
70m' + 1 bwc. R$200.000,OO.

.

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

quartosA salas comerciais para aluguel e 4 Kitinetes.Todas
já locadas,num total de R$3.700,OO:Mais terreno com-área

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

CM.: 3126 ·3194 -Bom investimento. R$300.000,00 .

Com 926,00 m'· Centro Ótimo para prédio. R$ 300.000,00

\ .
.

com 2 quartos e demais �epend:iJica cozinha sob medida! .. R

antes - prox. UNERJ Apto:22 (2° nadar) R$ 95.000,00
'�Cód.1255 -Dasa no bairro Amizage.,prox ao salão amizade.R$105.000,OÔ

*'

- Terreno no Bairro Santa Luzía.ton1 �§0,00m2 � terreno cpm construçãq pão
! R$38.000,00 analisa pro ostas.

o a Prefeitura R$ 80.0�O,00

...,

N
.....
...

www.parcimoveis.colltbr
achave@lletuno.com.br

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

REF. 3852 . Baependi -

.

Residenciallpanema! Leblon
- 01 suíte, 02 donmitórios,
sala, copa, cozinha, BWC,
área de serviço e garágem.

LOCAÇÃO
Edil. Mônaco· 2 qtos c/ móv. coz, 1
vaga de gar. R$ 750,00 + cond.

Res.Baependi . 2 qtos c/móv. coz,
1 vaga de gar. R$ 650,00 + cond.

Edif. Caetano &:hiodini . 3 qtos,
1 vaga de Gar. R$ 650,00 + cond.

Casa na Vila Lalau • 3 dorm • R$ 650,00

ReI. 1758 • Centro

Cobertura duplex com 170,00m' 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.

Casa na Barra do R. Molha
3 dormltórios - R$ 750,00

Sala comercial no centro- R$ 450,00

Sala com. no centro- .R$ 1.200,00

Sala com. no centro- R$ 5.900,00ReI. 3802 . Apartamento com 111,OOm2
total- Ediflcio Vitória Régia· Vila Lalau;
com 3 dorm, demais dep e 1 vaga de �ár.
R$ 139.000,00 (aceita linanciamento)

Sala com. B. do Rio Molha- R$ 800,00

Sala com. no Baependi . R$ 600,00

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

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

Nova e Czerniewicz.

R$ 140.000,00
Aceita finan. bancário. Ref.2806· Amizade Casa rl200,OOrn', sendo 3 dorrn e d+ dep., semi moo.

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

Rel.61 O • Nova Brasflia
Sobrado com 400,OOm',
excelente padrão de

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

dep .. Ficam todos os móveis

.

sob medida. Valor sob
consulta- Aceita

apartamento e terreno como

parte de pagamento.

ReI. 2354 • Nova Brasllia·
sooraco.com 278,00m'
sendo 01 suíte, dois
dorrnãéríos e demais

dependências. Possui
sauna, adega, piscina e

garagem para 03 carros.

·Ficam os móveis sob
medida. R$ 450.000,00

Cod. 2356 • Nova Brasllia
Sobrado em alvenaria com
01 suite mais 02 dormitórios

e demais dependências.
Possui edlcula nos fundos.

R$190.000,00
aceita apartamento de

•

menor valor.

Cod. 2355 • Nova Brasflia
Sobrado com 216,OOm' de
área construída. Possui sala
comercial na frente e uma

edícula nos fundos. Ótimo
investimento para locação
comercial e residencial.

R$ 245.000,00

ReI. 51 • Figueirinha
Casa de alvenaria com
141,OOm2, sendo 3
quartos e demais

dependências. Terreno
com 360,OOm'.

R$ 115.-000,00 -

,

Aceita finan bancário.

ReI. 2055 • São Luiz
Casa de madeira com'
57,00m' sendo 02
quartos e demais

dependências. Terreno
com 390,OOm' ..
R$ 90.000,00
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Atendemos d-; Sego à Sexta: 08hOO às 12h das 13:30h às 18hOO

Aos Sábados:09hOO às 12hOO

*Geminado no Joao Pessoa, com 2 quartos, sala, cozinha, bwc,
lavanderia, varanda e garagem. R$105.000,00. ou 50 %. de

entrada em 60 parcelas financiado pela construtora

* Sobrados Geminados no Bairro Vila Lenzi a 2km do Centro, com
1 suâe, 2 quartos, sala, cozinha, lav, gar, lavabo, varanda, e churr.,
com area de 140m2 de área construída, R$ 169.000,00 ou 50% e

o restante parcelado em ate 60 meses pela construtora.

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.

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

R$ 235.000,00 neg,

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

entrada e o restante em ate 60meses.

Cod.53?- Casa Alv. Bairro Vila Lenzi

com 1 suite, 2 quartos, sala, cozinha,
bw, lav., garagem é edicula,

R$ 169.000,00 aceita imovel na praia
com pagamento.

Cad. 535 - Sobrado na 28 de

agosto Centro - Guaramirim, area

construida 512m2 e terreno de
1560m2. Valor negociavel

Centro. Terreno com 330m2 e 210m2 de área
construída, 1 suíte com closed, copa, 3
quartos, 2 bwc, sala de estar, cozinha, .

lavanderia, escritório e 2 vagas de garagem.
R$ 325.000,00 a vista

Cad. 240 - Casa mista Guaramirim - Centre,
4 qtos, salas, cozinha, bw, lavanderia,

churras., gar, Terreno de 600m2 e construçao
de 330m2, Valor R$150.000,00 Neg.

SALAS COMERCIAIS: .

• Salas comerciais no Centro com 50,OOm' e 72,00m'
• Sala comercial no centro com 60,00m' Vaiar: R$ 600,00
• Sala comercial com 40m' e 1 bwc. Centro - R$ 4'00,00
• Sala comercial centro Guaramirim c/ 180m' Valor da Locação R$ 1.200,00
• Sala Comercial Vila Lenzi com 100 m2 Valor:1500,00
• Sala Comercial (ptso superior) - Vila Lalau - 80,00m2 com 04 salas e BWC e

estacionamento para 03 automóveis - R$ 700,00TERRENO:
• Terreno na vila nova para locação comercial valor R$ 450,00
APARTAMENTOS: .

.

• Apto. Novo 02 quartos na Ilha da Figueira por R$ 550,00.
• Apart. Czernievicz - 2 quartos - valor R$ 700,00
• Apart. Próximo weg II 2 quartos, sala e cozinha (sob medida) sacada, lav ,banheiro,
garagem Valor R$ 600,00

.

• Apto. Centro 2 quartos por R$ 650,00 Rua Jose EmendoMer
CASAS:
• Casa alvenaria no Centro - 3 dorm, 2 BWC, demais dep. com gar. e piscina -

Valor R$ 1.300,00
• Casa alvenaria Vila Lalau - 03 dorm. BWC, demais dep .. com garagem fechada
valor R$ 750,00

.

• Casa alvenaria Vila Lenzi - 04 dorrn., 02 BWC, demais dep. com garagem
Valor R$ 1.000,00

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.

Apartamento Nova brasilia, Editlclo Novo
horizonte, 1 suite mais 2 quartos,e demais
dependências R$ 62.000,00 entrada +

parcelas de R$1.090,OO

Últimas unidades

João pessoa Lot. Recanto dos
passaras, Terreno com 320m2• R$
15.000,00 de entrada e 60 parcelas.

Apartamentos em construção na Vila Novacom com Área
P'rivativa de 100m2, com 1 suíte, 2 quartos, sala de estar e

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

,p.nwo: R$159.0!lO,00.
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Em reendimentos Imobiliários Ltda. �
VENDA ALUGA ADMINISTRA

47 3371.8814
Rua Pres, Epitácio Pessoa, 415

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

LOCAÇÃO COMERCIAL

Salas Comerciais

- Sala eml.(Centro�próx. Maeol) 1° andar c/32m2. R$ 400,00

- Ed. Alberto Marangoni(Vila Nova - próx. posto Mime)

c/ aprox. 35m2. R$ 400,00

- Ed. Eriea(Centro - próx. Verdureira da Raquel) e/.35m2 R$ 400,00
.

- Ed. Tower Center (próx. posto mime) R$ 600,00

- Sala Comi (Barra-prox. Ponte da Argi) c/ aprox, 100m2, 02

vagas de est. R$ 1.000,00

- Sala comi. (Nereu Ramos - próx. semáfaro) c/ aprox. 100m2 c/ mezanino. R$1.000.00
- Salas NOVAS (Centro - próx. Proeon) Diversos tamanhos: de 32m2 a 123m2.

De R$ 420,00 a R$ 1.600.00

- Casa alv(Vila Lenzi) Alto padrão, e/420 m2. R$ 6.000,00
.

Galpões
- Galpão Alvenaria (Guaramirim '_ Próx. Berlim) c/ aprox. 960m2 .. R$ 5.000,00

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

_ 2 galpões em eonstrução(Nereu Ramos) c/900m2 cada. Valor é 7.800,00

- Galpão (Nereu Ramos) c/900m2 R$ 7.800,00

_ Galpão(Centro - prox. Banco Brasil) c/ 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) c/ aprox. 350m2. R$ 380,00

- Ierreno] Ilha da Figueira - próx. Brasão) 3 mil metros R$ 1.000,00
•

- Terrenos (Vila Nova - próx. Fórum) e/1.807m2 e 2.200m2

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

LOCAÇÃO RESIDENCIAL

01 Quarto:
- Kit net Centro R$ 350,00
- Ed. Nathalia Schiochet(Centro _ próx Angeloni antigo) R$ 400,00
- Ed. Manacá(Centro - próx. Museu WEG) R$ 430,00
- Apto Dona Antonia(Nova Brasilia - próx. Lojão da Vila) R$ 440:00 c/ condomínio.
- Ed. Lilium (Vila Lalau - próx. Mansol) R$ 450,00
- Ed. Petúnia(Nova Brasilia - próx. Centro Vida) R$ 470,00
- Ed. Magnólia(Centro próx. terminal) R$ 480,00 .

- Apto Centro - próx. Despachante CILO c/ mobilia R$ 1.200,00
- Ed. Phoenix (Centro - defronte Majoka uniformes) Alto padrão, todo mob. R$I.600,00
02 Quartos:
- Apto São Luis(Próx. Arroz Urbano) R$ 450,00
- Apto Ilha da Figueira R$ 450,00
- Apto Ilha da Figueira R$ 480,00 c/ água
- Ed. Maguilu (Centro - próx. BARBI Academia) R$ 530,00
- Ed. Gardênia (Centro _ próx. Res!. 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. Oncoclínica) c/ sacada. R$ 600,00
- Apto Schroeder _ Centro R$ 600,00
- Ed. Amaryllis (Vila Nova - próx. Via Pão) c/ cozinha mobiliada. R$ 680,00
- Ed. Tower Center(Centro próx. posto MIME) R$ 800,00
- Ed. Tulipa(Centro próx. Beira Rio) TODO MOBILIADO R$ 1.000,00
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., C/ cozinha mobiliada. R$ 680,00
- Ed. Cloudi Mohet(lIha da Figueira - próx. HOMAGO) R$ 700,00
- Ed. Amaryllis(Vila Nova - próx. panificadora Via Pão) c/ suite. R$ 715,00 .

_ Ed. Figueira (Ilha da Figueira) APTOS NOVOS A partir de R$ 750,00.
- Ed. Tulipa(Centro - próx. Beira Rio) R$ 800,00
.- Ed. Dom Lorenzo(Centro - próx. Res!. Califórnia) R$ 830,00'
_ Ed. Monise(Vila Nova - próx. Fórum) R$ 850,00
- Ed. Phoenix(Centro - em frente MAJOKA uniformes) R$ 900,00
- 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 - c/ 02 quartos. R$ 330,00
- Casa geminada Estrada Nova - próx. Igreja católica R$ 420,00
- Casa alv Estrada Nova, ci 03 quartos. R$ 480,00
_ Casa alv Nova Brasilia, c/ 02 quartos. R$ 500,00
- Casa alv Vila Nova, c/ cozinha mobiliada. R$ 650,00
- Sobrado Rau(próx. viaduto) suíte + 04 quartos. R$ 850,00
- Casa alv (Centro - próx. Centro Vida) 03 quartos. R$ 950,00
- Casa alv Centro(Fundos Anqeloni novo) c/ suíte. R$ 1.500,00
- Casa alv (Vila tenzi) Alto padrão, c/ 420 m2• R$ 6.000,00

Is

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

churrasqueira,bwc,
área de serviço com sacada e garagem

- Localização privilegiada
- Playground

- Internet cóletiva via WI-FI
- Central de gás

- Medidor de água individual
- Sistema de coleta e reaproveitamento

de água da chuva.

E muito mais...

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



/�--�------O CORREIO DO POVO FIM·DE·SEMANA, 25 E 26 DE ABRIL DE 20090
1'3 anos

47 3371.8814
Plantão 9658-6786www.parcimoveis.com.br
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Rua Preso Epitácio Pessoa, 415 ou
Shopping Breithaupt - sala 206

. Cobertura Ouplex com
3 suites, 5 bwc,
amplas salas de estar,
jantar, chusquarelra
integrada, cozinha,
lavanderia, 2 vagas de

garagem, área total de
422m'.
R$ 590.000,00 mais
folos em

ReI. 1020-
Vila Nova
Edil.
Caliandra -

Apto cf suíte
+ 1 quarto,
bwc,

Ref. 1008 • Czernlewicz- Ed.
O'ltália,1 suite mais 2 quartos.dernaís
dep., 1 garagem. R$ 128".000;00.

Ref. 0010 - Jaraguã Esquerdo - casa nova c/ 148
m2, surre + 2 qtos, sala, cozíma, bwc, lavabo, área
de festas, garagem para 2 carros. ·R$ 215.000,00

Aceita financiamento bancário.

TERRENOS

Ref, 2000 - Schroeder I -

Terreno cf 336m2,
R$ 33.000,00

Ref 2023 - Amizade Terreno
com �46,50m2 (14X24,75) R$

70.000,00.

�ef. 2020 -Guaramirim -

Loteamento K'panema com

430,63 m2 - R$ 58.000,00 .

ReI. 2016-
Centro - Terreno
c/774m', com
casa mista de
150m'. Ótima
localização para
construção de
edificio.
R$375.000,OO.

• ReI. 3000:

Corupá -

Galpão
industrial no

Parque Ano
. Bom, com
4.000 rn',

terreno com

22.000 m'
Consulte-

nos

Ref. 2013 - Amizade -

Lotem. Versalhes IV com

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

TEMOS TERRENOS
PRONTOS PI CONSTRUIR,

CONSULTE-NOS.

�
Empreendimentos Imobiliários Ltda. �

Vendas e 'Locação no Shopping. Brelthaupt.
Comodidade de um horário diferenciado

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

Fone: 47 3371.8818
47 9658.6785

-.
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MENEGOTTI
M L R Ao B

3371·0031CRECI550-J
IMOBILIÃ'RIA

MENEGOTTI www.parcimoveis.com.br
e-mail:' immenegotti@parcimoveis.cori1.br Rua Barão do Rio Branco, 545 - Centro

6009 - ILHA DA
FIGUEIRA
BOULEVARD

RESIOENCE - APTOS
COM 1 SUíTE, 2 DORM,

COZ, LAV; BWC,
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
UITE 1 OU 2 OORM.COPNCOZ, LAV. SALA, SACADA-

1 GAR A PART1R DE R$103,550,00

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

ENTRADA + 40 PARCELAS.

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, - RS 270.000,00

5968 - NOVA BRASíUA-CASA MISTA 90,00M2,
3 DORM, SALA, COPA/COZ, LAV, BWC, GAR. -

TERRENO 256,50M2 R$117.000,00

5914 -' JARAGUÁ ESQUERDO
Terreno 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

TERRENOS

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,OO
5914-JGUÁ ESQUERDO 900,00M2
R$140.000,00
5928-RODOVIA DO ARROZ 166.000,00M2
R$ 193.000,00
5924-TRÊS RIOS DO SUL- 20.000,00M2
R$ 250.000,00
5837-ÁGUA VERDE-14.700,00M2-
R$ 300.000,00
5929-RODOVlA DO ARROZ 372.000,00M2
R$ 430.000,00
5972-ÁGUA VERDE - 465,00M2 R$ 90.000,00
5978-ÁGUA VERDE 450,00M2-R$75.000,00
6003 -ÁGUA VERDE - 465,00M2:_ R$ 93.000,00
6008 -JAGUÁ 99 -360,00M2 - R$ 47.000,00
5994 - JAGUÁ ESQ. 525,80M2 R$ 95.000,00
5996 - NOVA BRASILlA 6.000M2 -

RS 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

OTOS. SL. COZ, BWC, LAV, GARM. VALOR 00
ALUGUEL: R$ 650,00

•

CENTRO - RUA IDA BONA ROCHA, 40 - CASA
ALVENARIA - 188M2 01 SUiTE + 02 aTOS, 02
SLS, COPA,COZ, BWC, LAV, aTO EMPREGADA,
GARAGEM. VALOR DO ALUGUEL: R$ 1.900,00
-RUA VERA FISCHER,40 01 aTO; SL, CDZ,
LAV., BWC, GAR. VALQR ALUGUEL: R$ 465,00
RIO CERRO II -RUA 1010 - LOTEAMENTO
SCHROEDER - LOTE 81 03 aTOS, SL, COZ, LAV,
BWC, GARAGEM. VALOR ALUGUEL: R$ 350;00
BAIRRO SÃO LUIS -RUA IRINEU FRANZNER,
AO LAOO N'21 -LOTEAMENTO OLlGÁRIO -

FUNDOS 03 aTOS, SL, Cal, BWC, LAV,
GARAGEM. VALOR DO ALUGUEL: R$ 450,00
BAIRRO AMIZADE 01 SuiTE + 02 aTOS,
SL,COZ, BWC, LAV, GARAGEM PARA 03
CARROS. VALOR DO ALUGUEL: R$ 1.200,00
DISPONíVEL APARTIR 00 DIA 10/04
BAIRRO ESTRADA NOVA -RUA JOÃO MIGUEL
OA SILVA,514 - CASA DO MEIO-SÃO 03 CASAS
NO MESMO TERRENO 02 aTOS, SL, COZ, LAV.,
BWC, GARAGEM. VALOR ALUGUEL: R$' 350,00
BAI�RO JARAGUA ESQUERDO - RUA HORÁCIO
PRADI,37 02 aTOS, SL, COZ, LAV, BWC, GAR.
VALOR ALUGUEL: R$ 450,00 01 QTO,.SL, Cal,
LAV, BWC. VALOR ALUGUEL: R$ 350,00
BAIRRO VILA LENZI -RUA IRMÃO LEANDRO, 1077
CASA DE MADEIRA 02 aTOS, SL, COZ; LAV
BWC. VALOR DO ALUGUEL: R$ 400,00

APARTAMENTOS:
BAIRRO CENTRO -RUA WALTER JANSSEM,50
EDF. GAIA - EDF. NOVO 01 SUíTE + 02

OTOS,SL; COZ, BWC, LAV, GAR, SACADA COM
.

CHUR. VALOR DO ALUGUEL: R$ 800,00
RUA VERA FISCHER - ÓTIMO PADRÃO -

PRÓXIMO ANGELONI ANTIGO'01 SuíTE + 02

aTOS, SL, COPNCOZ, BWC, LAV, GARAGEM,
SACADA COM CHURRASOUEIRA, EDF. COM
ELEVADOR. ALaR DO ALUGUEL: R$ 1.115,00
+ CONO.200,00(+/-)
BAIRRO ILHA DA FIGUEIRA ·RUA GUILHERME
'BEHLlNG, AP302- 01 SUíTE +02 aTOS, SL,

. COZ,BWC, LAV, GARAGEM,SACADA. VALOR DO
'ALUGUEL: R$ 650,00 "

RUA SI' JULlA - AR 01 - UMA RUA ANTES DO
MERCADO BRASÃO 02 QTOS, SL, Cal, BWC,
LAV, E GAR. VALOR DO ALUGUEL: R$ 600,00
RUA ANGELO BARUFFI, 2586 - AR 201/BLOCO B
01 SUíTE + 02 aTOs, SL, COZ, BWC, LAV,
GAR,SACADA COM CHURRASOUEIRA VALOR
DO ALUGUEL: R$ 630,00 + 120,00 COND(+f,J
RUA JOSE THEODORO RIBEIRO,l 061- APTOS
0401 aTO, SL, COZ, BWC, LAV, GARAGEM.
VALOR DO ALUGUEL: R$ 400,00
RUA JOSE THEODORO RIBEIRO,1014- ARl 01-
PRÓXIMO 'A TECNOPÀN 03 aTOS, SL E COZ,
BWC, LAV, GARAGEM. VALOR DO ALUGUEL:

R$ 550,00 + 15,00 CaNO.
BAIRRO BAEPENDI -RUA FREDERICO BARG,

. S/N° - PRÓXIMO A RODOVIÁRIA 01 aTO, SL,
Cal, BWC, LAV,'GARAGEM. VALOR DO

.

ALUGUEL: R$ 480,00 OISPONÍVEL APARllR DE MAO

BAIR.RO AMIZADE -RUA ARTHUR ENKE,231 -

AR04 -EDF.PARISI 02 aTOS, SL, Cal, BWC,
LAV, GAR. VALOR DO ALUGUEL: R$ 410,00 +
50,00 CaNO.
BAIRRO SÃO LUIS -RUA EXRALFREDO

BEHNKE,630- PRÓXIMO A OALlLA TEXTIL AP.Ol
01 aTO, SL, COZ, BWC, LAV, GARAGEM COM
CHUR. VALOR ALUGUEL:. R$ 480,00 (COM
ÁGUA) AP.02 - 02 QTOS, SL, COZ, BWC, LAV,
GARAGEM. VALOR OO'ALUGUEL: R$ 550,00
(COM ÁGUA)
BAIRRO VIEIRAS -RUA MANOEL FRANCISCO
DA COSTA,250-EM FRENTE MALHAS ELlAN 02

aTOS, SL, Cal, BWC, LAV, GAR., SACADA.
VALOR DO ALUGUEL: R$ 550,00 - NÃO TEM
CONDOMINIO
BAIRRO AGUA VERDE -RUA JORGE BUHR,336
AR04-DISPONlvEL APARTIR DE MAio 02 aTOS,
SL, COZ, BWC, LAV, GARAGEM. VALOR DO
ALUGUEL: R$ 550,00 + 60,00 CaNO.
BAIRRO VILA LENZI - RUA MARCELO
BARBI,314 02 QTOS, SL, COZ, BWC,.LAV,
GARAGEM. VALOR 00 ALUGUEL: R$ 400,00
+ 40,00·CONO.
RUA VICTOR ROZEMBERG,384 01 SUíTE + 02

QTOS, SL, Cal, BWC, LAV, GARAGEM. VALOR
00 ALUGUEL: R$ 650,00 + 25,00 CaNO

KITINETE
RUA FRANCISCO HRUSCKA-LOTE.148- JD.SÃO
LUIZ - 01 aTO, SL, coz, LAV, BWC. VALOR DO
ALUGUEL: R$ 250,00
RUA_JOSE PICOLLI, 510- BAIRRO ESTRADA
NOVA. 01 OUARTO E COZINHA JUNTO,
BANHEIRO. VALOR DO ALUGUEL: R$ 250,00
COM A TAXA DE ÁGUA.
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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

COO - 242 - TERRENO DE LOT.DENKER,
GUARAMIRIM, com 380m', de R$ 40.000,00,

50.000,00 e 60.000,00 á vista.

247 -

TERRENO
PADRÃO de

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

Renascença.
R$

100.000,00.99 - CASA PADRÃO Bairro Seminário, Corupa,
com 70m', Terreno com 336m'. Com 3 quarto.

R$ 90.000,00

454 -

CHÁCARA,
Pomerode,

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

R$ 85.000,00.122 - CASA PADRÃO Bairro Rau, com 99m',
Terreno com 300m'. Com 1 Suite + 2 quartos.

R$ 110.000,00

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

R$ 210.00000

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

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

3376-0015
BarraSul
A imobiliária da Barra

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

ReI. - 338 - BARRA DO RIO CERRO - casa alv. c/125,47m',
c/laje, averbada terreno c/369,4Sm'(14x26,47) com suite
mais 2 qtos, sala, copa, cozo integradas, 2 BWC, lavanderia,
despensa, garagem, toda murada, portâo eletrônico, Rua
Alvin Butendorf s/n° - R$160.000,OO, aceita carro ou terreno
como parte de pagamento.

.

ReI. - 362 - JARAGUÁ ESQUERDO - casaalv. 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 Vitório Pradi,
R$ 290.000,00.

Rei. - 289 - BARRA DO RIO CERRO - casa alv residencial, tipo
sobrado, com 365,50m', terreno c/925,00m2, 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
tunctona uma maíhartacorn dois banheíms, terreno todo murado,
com ortão eletrônico R Henri ue Reichow n° 37 R$ 550.00000

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, caz.c/balcão de granito e prateleiras, copa, lavanderia, 2
despensas, 2 garagens,' churrasqueira com área de festas e

banheiro, Rua José Papp, n° 6.9 - R$ 330.000,00

ReI. - 368 - JARAGUÁ 99 - sobrado em alvenaria c/93,60m' averbada, terreno
c!250m'(10X21i) murado, 3qtos, sala, cozinha. mobiliada, copa, lavanderia,
garagem, BWC, lavabo, Rua da Amizade, n° 53, Loteamento Casa Nova II
R$ 86.000,00 mais finan naCaixa de R$54.000,>I)O com prestação de R$ 650,00.

ef. - 325'-BARRA DÕ'RIO CERRO sobrado em alvenaria C/Iaje, 235m', terreno c/
05m'(13,50x30), murado c/portão eletrônico, sendo a parte inferior c/116,m', copa,
oz,.lavanderia,2 garagens,bwc, sala de estar, churrasqueira, parte superior c/119m'
m fase de produção c/ aproximadamente 45% concluido e constituído de su�e e hidro,
qtos, bwc social, sala Intima, sala de TV e sacada e nos fundos uma edicula c/27m'
ua522·MariaAlves de Sales, n071 R$ 205.000,00, aceita carro atéR$ 20.000,00
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FIM·DE·SEMANA; 25/26 DE ABRIL DE 2009

.

LINDA CAS�, NO BAIRRO SÃO LUIZ•

...&... SOU - SITUADA NA RUA LUIZ BORTOUNI. •
D ..GEM AR'EA DE FESTAS.

.
"uv- : HA SALA 2 VAGAS DE ,

CONTENDO 2 SUITES MASTER, COZ�N S PLAN�JADOS PREPARAÇÃO PARA PISCINA.

PISO EM MADEIRA MACIÇA. MOVEI
' .

,

EMPREENDIMENTOS

I M O B·I L I Á R lOS
210.7-0500

UNDA
CHÁCARA
da.MI-SnDADA NO

BAIRRO AMIZADIi. NA RUA

10ÃO SOTTER CORREA. A

MESMAPOSSUI·47.000M'
ESCRnDRADA E TODA

LEGALIZADA COM UMA ÁREA
VERDE DE PRESERVAÇÃO
DE 1.000M'. COmM UM

GAl.PÃO DE UNS 6OM'.1

LAGOAS REPLETAS DE PEIXES.

UM CÓRREGO E VÁRIAS

ÃRVDIIES FRUTÍfERAS. ÁREA
PLANA. RUII.CALÇADA AlE
AE�DADACHÁ�
.VAlOR.-'-'00

., CASADE
ALVENARIA
CÓD. .., - RUA HONORATo
SI'INGHEN SIN, PRÓXIMO AO

AJl!IOl URBANo, CONlENDO OI
SUm: + 2 suírEs AMERICANAs
04 BWC; SAlA DE ESTAlI.iANTAR.

COZINHA MOBlIJADA, lAVANDERIA,
D!SPENSA, VESlIÁRIO, PISCINA,

2 VAGAs DE GARAGEM, PORTÃO E
POJm!RO EI.E11IÔNICO, CAIXA DE

AGUA DE SOOOI.1S EM
INOX. CONSUut-NOS.

, IMPERDívEL
�::� lU.1 - ÓTIMO TERRENO, SITUADO NA RUA

LOT� ��S:'ERà NO RESIDENCIAL BELLAVISTA

A���::����:������::i�!::�!��
25,25M DE FUNDOS. CONSULTE-NOS!

-

APTo
NOYO

NO CENTRO. PRÓXIIIIO
AO ANGELONI NOVO
CONTENDO I SUíTE

•

+ 2 QUARTOS. SACADA
_
COIII CHURRASQUEIRA

AREA PRIVATIVA DE 9$H2
VALOR 1$110.000.00 '

OPORTUNIDADE
DA SEMANAl

CÓD. 195.1 _ TERRENO SITUADO NA BARRA

DO RIO CERRO. EM FRENTE A AURORA. COM
.

350M'. SENDO 14M DE fRENTE E 25M DE

LATERAL. CONSULTE-NOSI

APTO EM BALNEÁRIO
,

CAMaORIU
CÓD. 299.1 • ÓTIMO DE FRENTE, PARA

O MAR. ED. ALBATROZ. SITUADO
NA

AV. ATLÃNTICA. CONTENDO � jlUARTOS.
1 BWC. SALA, COZINHA.

AREA DE

SERViÇO. VALOR 11$ 210.000.00

......._

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



IMÓVEIS
3372-0717'
9918-9996

CONFIRA MAIS I!YIÓVEIS E FOTQS NO SITE

daVidspezzia@gmailfcom
www.thecitti.blogsppt.com

Casa de 112mts.

Alvenaria, Suíte
+2, Terreno
652mts (15x43,5)
+ Galpão
Comercial.
R$230.000

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

'-�Ia:�tYtpFn'SIiMlllll8tl1r�msmEliit@;al1it��I_ .Zi!!e��71?1ff'f'1MÜ&,�1�"��'1'tt":NL'tt1'JMttV;,_.ú*t�t"A"i, ,;, ._�

CASAS: . I 23, RAU 2 QUARTOS, SALA,COZ.,
01 ' CASA ALVENARIA PROX. SALÃO I MOB.,BANH.,GAR R$ 90 MIL
AMIZADE R$ 97 MIL. e 26 - 8AU APTO 2 QUARTOS GARAGEM
04 - AGUA VERDE CASA MISTA PROX. COPA COZINHA R$ 80 MIL.
UNERJ R$ 95 MIL

.

29, CENTRO APTO. LINDO SUITE E 2
06 - BAEPENDI CASA ALVENARIA 1 SUITE 2 QUARTOS MOBILIADO R$ 180 MIL ,

QUARTOS TROCA TERRENO
.

24 - APTO. NOVO 1 SUITE E 2 QUARTOS
15 - VILALENZI CASA 1 SUITE 2 QUARTOS PROX JUVENTUS R$ 115 MIL
LINDA R$ 210 MIL NEG.

I' 27, APTO. NOVO 2 QUARTOS PROX
22, AMIZADE CASA ALV. 2 QUARTOS E

•
JUVENTUS R$ 90 MIL .

DEMAIS DER R$ 100 MIL.

I25, AGUA VERDE CASA ALV 2 QUARTOS E TERRENOS:
DEMAIS DER 130 MIL.

.

02, AGUA VERDE 400 M2 COM ESCRITURA
31 - CORUPA CASA ALV SUITE E 3 I R$ 50 MIL
QUARTO ,COPA, SALA,TER. 600 M2 '] 03 - FIGUEIRA 360 M2 PROX POSTO R$ 75

i MIL

I,. 05, CZERNIEWTZ 550 M2 PROX. PAMA R$
125 MIL

!I' 08- AMIZADE 1600 M2 R$'210 MIL

I 09, SCHROEDER 400 M2 PROX CARTORIO

I R$ 55 �IL ESCRITURA

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

CALÇ.ADA 320M2 R$ 35 �IL
18 � SCHROIiDER GALPAO 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.

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

m.�_"��"';<:;II';�II":I':�"�'*:��,
FINANCIAMENTOS

LOTEAMENTO RESIDENCIA�
JARDIM DAS BROMÉLIAS

Ref. 1069, 364m2 no Jguá 99

,
Ref. 1105 - Casa em alv. no

, Jaraguá do Sul- R$ 49 ..000,00
i Rib. Cavalo em Jguá do Sul - 1
11 dorrn., 1 bwc, sala, coz., gargl Ref. lb84, 1712m' BR 280
! R$ 88.000,00 ,Guaramirim ' R$ 280.000,00
i Liberada para financiamento I

i Ref. 1082, 364m2 em Schroeder

I' próx. a Marisol,_R$ 27.000,00
i

i Ref. 1123- 20x40,5m2 ne Ribeirão
i Cavalo - R$ 82.000,00

.

Ref. 1125- 334m2 no Amizade
R$ 70.000,00

LOTEAMENTO PRA�II
CASA COM 2 QUARTOS, SALA E COZINHA INTEGRADA, .

BWC, AREA DE SERViÇO, GARAGEM E TODA MURADA.
VALOR 90.000,00

M ESTE VALOR ESTA INCLUIDO: TERRENO + CASA + TODA A

I DOCUMENTAÇÃO PI FINANCIAMENTO NA CAIXA

I ECONOMICA FEDERAL

Quartos, Terreno
de Esquina
392mts (14x28)
Rua Asfaltada.
R$138,OOO
Aceita Finan.

ReI. 1121 ,Casa alv '

Escoltnna- cuaraminm
2 dorrn., 1 suite, salas, coz ,

Copa, 2 vagas de garagem,
com cap. de aquas fluviais '

RS 130.000,00 ' pode der
financiada 100%

.

Querendo alugar seu imóvel?
Não perca mais tempo.

Venha até a Projeta Imóveis e

faça o melhor negócio

, SUPERMERCADO EM
FUNCIONAMENTO - Prédio
Novo de 350mts. Layout
Planejado e Informatizado.

R$ consulte!

TERRENOS

Ref. 1012, 325m2 - Três Rios
- R$ 60.000,00

i Ref. 1014, 455m2 - Barra do Rio

j Cerro- Jguá do Sul - R$ 55.000,00

,Ref. 1034, 340m2 - Amizade - Jguá
: do Sul, a partir de R$'79.000,00

Ref. 1035- Amizade,
Jaraguá do sor- R$ 106.000,00

Ref. 1059- 4AOOm2 no Jguá 99

Jaraguá dQ Sul, R$ 180.000,00

Ref. 1068- 1200m2 - Vila Nova

Jaraguá do Sul - R$ 129.000,00

Consulte-nos!

AlUGUEL
:\
i

I Duplex - Vila Nova - Jguá do

ISul - R$ 2.500,00+ condominio

I Casa no Ribeirão Cavalo',

i Jguá do Sul- R$'590,00
Ref. 1098.- Casa alven. em Nova Esperança, Guaramirim -! C J

-

P _ J' i d4 dorm 2 bwc 1 coz mob areá de festas : asa oao essoa gua o.
2 vagas garag��.- Ri 115.ÓOO,OO -Aceita finandiamento I Sul- um salario minimo

Ref. 1092. - Casa madeira,
3 dorm.,1 bwc,1 vaga de garg.·

. Rio Molha -
•

R$ 25,000.00

Ref. 1126 -Casa de alv com

2 dorm., 1 suite, 1 bwc ,350m2
�aré!g1:j$ E�qjJerdo, .

R'S 220.000,00
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IMÓVEIS

PLANTÃO VENDAS 9977-4652 I 9977-4654 I 9977 -9�36
.

R. João Januário Ayroso, 531 - sl2 Início do Jaraquá Esquerdo PLANTÃO ALUGUEL 9977-9337 I 9934-068]

COM'PRA VENDA - ALUGUEL - ADMINISTRAÇÃO - ASSESSORIA EM FINANCIAMENTO

Rio Cerro, 3 dormitórios.
Terreno com 325m2, R$

192.000,00, Casa com três

dormitórios, sala, copa, cozinha,
2 banheiros, despensa;

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 Assodação da
CELESC, cl 373,10m'. R$ 50.000,00
(ne�ciavel) .

0553 - Terreno com 132.500,DOm' em

Schroeder, Bairro Schroederl. R$ 900.000,00.
0721 - Hau, Condominio 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
0890 - Vila Lenzi. 498,09m'R$ 78,000.00
0886- Três Rios do S1I1.325m'.R$42.000,00

- Amizade. 2 dormitórios mais
1 suíte, Terreno com 504m2.

R$ 300, DOO,DO

Nova. 3 dorrmórlos.
R$ 175.000,00

Casas:
Barra do Rio Cerro, 02 donn itórios R$750,00
Barra do Rio Cerro, 03 donn itórios R$ 800,00
Barra do Rio Cerro -3dormitónos. R$ 900,00
Centro, 03 dormitórios R$1.1 00,00
Centro casa comercial R$ 2.500,00

_________-I·JaraguáEsquerdo. 2dormitónos. R$1200,DO
Jaraguá99. 2 dormitórios. R$-300,00.
Vila Nova. 2 dormitórios. R$ 500,00

.

Vila Nova. 2 dormitórios. R$ 630,00
Vila Nova. 3 donnitórios. R$ 750,00
Vila Nova. 4 dorm itórios. R$ 780,00
Vila Nova. 3 dormüõríes. R$800,00
Vila Nova. 3 dormitórios. R$1 ,000,00
Vila Nova. 2 donnitórios. R$I.300,00
Vila Nova, 04 dormitórios R$ 2.000,00
Vila Nova, 03dormitórios R$ 2.500,00

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

com closet mais 2 dormitórios.
R$ 230,000,00

SalasComerciais:
Centro - RuaMarinaFrutuoso R$500,00
Centro - Rua Eugenio Bertoldi R$8QO,00
Centro - Av Marechal Deodoro da Fonseca
R$ 550,00 + condomínlo
Centro -RuaJorge Cerniewicz R$500,DO +

condominio
Centro - RuaHenrique PiazeraR$ 950,00
Centro -RuaHenrique Piazera R$ 550,00
Centro - Av. Marechal Deodoro da Fonseca
R$900,00

•

Centro - Av. Marechal Deodoro da Fonseca
R$3.500,00
Jaraguá Esquerdo - Rua João Januário
AyrosoR$415,00
Guaramirim - Rua Irineu Vilela R$330,00
Ilha da Figueira - José Theodoro Ribeiro R$
·1800,DO
Nova BrasHia -.GuslavoHagerdorn R$I.000,00
VilaNova-Rua25 deJulho R$650,00

.

Vila Nova-RuaArthurGumz R$ 800,00

Galpão:
Jaraguá Esquerdo. 200m'. R$I.300,00
NovaBrasnia: 800m'R$ 4.000,00
Nova Brasnia: 1 050m'R$5,250,DO
Schoroederl: 1.100m'R$ 3.500,00
Guaramirim.1.00Om'R$4.950,00

Apartamentos:
Barra doRio CeiTo, 02 dorm itórios R$ 450,00
Barra doRio Cerro, 02 dOnn itórios R$750,00
Centenário, 02 dormitórios R$SOO,OO

.

Centro, 04 dormitóriosR$900,DO + condomínio
. Centro. I dormitório. R$4OO,00·

---------..... Centro.2 dormitórios.R$5OO,00
Centro.2 donn itórios. R$ 7DO,00
Czerniewicz, 2 dormitórios. R$ 670,00
Guar<imirim, 02 dormitóriosR$ 500,00
Ilha da Figueira, ailormitórios. R$660,00
Ilha da Figueira. 3 dormitórios. R$ 800,00
Jaraguá 99,02 dormitórios R$ 500,00
Jaraguá Esquerdo, 02 dorm itórios R$ 620 +
condomínio
Nova Brasnia 03 dormitórios, duas vagas de

garage R$I.000,00
NovaBrasnia.2 dorm itórios. R$ 500,00
NovaBrasnia. 3 dorm itórios. R$ 550,00
Rau, 01 donnitório, mobiliado R$ 450,00 4-
condominio
Vila Lalau, 02 dormitórios: 600,00
Vila Lalau. 3 donn itórios. R$ 630,00

-t- ...,..._-I_----------;--+-------_-----tVila Nova, 01 suite 'I- dois donnitórios R$
750,00 + condommís.
Vila Nova, 02 dorm itórios R$ 620,00 +

condomínio
Vila Nova, mob., 01 dormitório R$1.800,00
Vila Nova. I sunemais2 quartos.R$1.300,00
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�

MM Home club
E ENDOERFER

o

N

�
o

PLANTÃO
Fone: 9963-9830

/
r

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

pessoas comovocê, Que reconhecem a importância de investirem qualidade de vida. A tecnologia utilizada desde o inicio da
obra, a distribuição dos espaços, a preocupação com a sustentabilidade, o conceito de Home Club e outros cuidados falem

desse Condomínio Inteligente a escolha perfeita para você e sua famHia. Portudo que'oterece, o Emmsndoerter Home Club é o espaço
que você nasceu para desfrutar, seu habitat natural.

mcorporadora I Construtora I Realização

Localização nobre: Bairro Vila Nova. '3 ESTRUTURA

Residencial Layne Fernanda
CZERNIEWICZ - Rua Roberto Ziemann

Aptos novoscom
Suíte + 2 quartos,
sacada c/
churrasqueira,
sala estar/jantar,
BWC,
cozínha,
lavanderia,
garagem.
R$ 160.000,00 a

R$165.000.00

íl!e4�
.� "1fI��

Entrega: Março 2011.
Localização: Baependi
1 ou 2 vagas de garagem
Parcelamento em até 50 X
direto com a construtora

TIpo 1: Suite + 2 quartos
TIpo 2: Suite + 1 quarto

.

TIpo 3: 2 quartos
Sacada c/ churrasqueira

RUADA IPREFEITURA
EntJega: 1 ano 1
2 quartos, sala

,.

estarfJ8llIar, BWC'I
-cozinha, área de
serviços, sacada
cf churraSqueira. .

Entrada + pare. direto com a Incorporadora.
Consulte possibildade de uso doFGTS elou financ. bancário.

- S.uíte + 2 quartos, sacada gourmet, sala estar{jantai. BWC,
cozinha, lavanderia,garagem. Aptos amplos e com ótimo padrão
de acabamento.

Vila Nova - R. 25 de Julho

Entrega: Março de 2010.
- 7 pavimentos; 24 aptos
- Elevador
- 1 ou 2 vagas de garagem
- Água, luz e gás-individuais
- Previsão pi climatiz "Split"
- Tubulação pi água quente
- A partir de 109,6 m2 de
área privativa
- Suíte -: 2 quartos, sacada
gourmet + demais depend.

Centro - Entrega: Abr 2010-. �
1 ou 2 vaqas de garagem, previsão p! Split .

Residencial Gran Ramá

• o

,Ageadesaaviska! S�����._,l��-·( �A1r:s�OO
l-
I
I

I...,�.......-

- Suite + 2 quartos,
sacada ri churrasq.,
demais dependências,

A partir de -

R$147.800.00 IParcelamento direto
cf a illCOl'JlOl""..dora.

Consulta opçãode financ,
bancário. I

Apto c/:? quartos, sala, BWC "azinha,
lavandena.

r secadas . ..9àra!;Jem.
,'( ,o.ooe .00

I '=s�ntu[Jdo financiável.

AMIZADE
Apto com 2 dormitórios. sala, BWC. cozinha
a.ea de serviços. sacada cl churrasnueí .l.
vaga c.e garagem.
"'inanciável

Apto com 2 quartos, sala. BWC. cozinha,
lavanderia.churrasqueira, garagem.
R$ 90.00Q.00
Dir"tb com a construtora Entrega: Maio 09

- I ., ••• � N "0

-
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IMÓVEIS o CORREIO DO POVO n..
FIM-DE-SEMANA, 25/26 DE ABRil DE 2009 -=-

,Duplo prazer em morar bem

·Churrasqueira na sacada, ·àEVADOR
hidráulico com Nobreak,
'Área de lazer com duas piscinas,
playçround e salão de festas

• Localização privilegiada-em local

nobre, na rua 13 de maio (Champagnal)
• Financiamento Direto
oom a Construtora.

Agende uma Visita

HEXAGO '�.�
engenharJa&constru�õps

Visite nosso site: www.hexagonalengenharia ..com.br Construln�o qualidade de vida·
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Residencial Champagnat
Cód. 00017.020 - Residencial cí Hall
social decorado, Elevador, Área de
lazer, play ground, piscina, salão de
festas, central de gás, água quente,
previsão para split. Apartamentos cl
salas integradas cí 2 ambientes, 3
quartos (1 s + 2q), cozinha e

lavanderia. AU: 120 m' AT: 170m2

Jaraguá Esquerdo: Terrenocom1.64Q,OO +

casa de averaria com 3 qtos, 2 wc social, 2
saas, cozinha, garagem para 3 carros.
Schoereder: Terreno com 14.550,OOm'
Av. Marechal Castelo Branco LOTE 796.
São Luis: Terreno com 2 casas: Casa 1 -

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

jantar, cozinha, lavanderia e WC social.
Casa 2: Alvenaria com 77m', 2 qtos, saa
de estar e jantar, cozinha, lavanderia, WC
social, vaga d.e garagem para 2 carros

sendo 1 coberto.
Vila Lel1li: Sobrado com 3901'n' de área
útil. Área Infenor:2 saias, 1 surre + 1
lavabo, biblioteca, cozinha (mobiliada),
área de servlço (mobiliada), área de festas
cl churrasqueira. Área sepenor: 3 surres,
sendo 1 com banheira detalhada em

granrro, sala de televisão. Fundos cl
cozinha + 2 surres. Forrotodo em madeira
Itauba. Garagem para 5 carros, sendo 2
cobertas.
- Terreno Vila Lenzi com 415m' (esquina)
R$80.000,OO

.

-Terreno próximo ao condominio azaléia -

com: Surre mástercom closet, 2 quartos,
420m' R$125.000,OO

Residencial Tássia Fernanda: WC, cozinha, área de serviço, área de -Sala comercial no calçadão - 'AI�guel:
Ilha da Figueira - Com 70,76m' de festa, sala de estar/jantar conjugada com R$20.000,OOVenda: R$2.000.000,OO
área útil, 2 quartos (sendo 1 suíte), sacada, garagem para 2 vagas, escritório

-Sala comercial em frente ao Som Jesus

WC social, cozinha, sala de estar e no mezanino, assoalho madeira marfim, com600m'-AILliuel R$8.600,OO

jantar, garagem. janfim de inverno na saa, textura pé -Sala comercial próximo à Cachaçaria
direito inclinado com laje, acabamento em Agua Doce, 155m' -AlugueIR$6.800,OO

�===� M\.m__,p_.miJi""?:������_mr",;,t"''';''''''''"*�im "__",,,,,_�,��"'=�?�'���"'=m&m_��'_'%""'i%",R$%1",1",5,%.0",0",0'%0",0@",".(@j_@ljk"1\",mm@__�=�-WM\mm-j"':;WJ!mu,YA
-Residencial Bea Vista, Vila Nova: 86m',:l

F quartos,7"andarR$150.000,OO
-Casa Ilha da Rgueira, próximo ao colégio
WaldemarSc himitz R$320.000,OO
-Terreno na VUa nova com ,301m? de

esquina (rua da Igraja Rainha da Paz) -

R$135.000,OO
-Terreno no Amizade com 364m' próximo
ao salão amizade R$86.000,OO
-'Casa na Cohab Tita Martins 1s + 2q
R$110.000,OO -Terreno em Guaramirim
com 500m' (escriturado) perto do trevo
R$50.000,OO
- Terreno na Vila Rau com 300m' + casa

de madeira em cima. R: Carla Rubia
R$75.000,OO
- Casa Vila Lenzi - Terreno com 560m'
R$140.000,OO (troca porapto V1� Nova.

Rio'Molha: Casa de madeira
(mista) com 1 DOm', 03 quartos,

sala de estar, sala de jantar, área de
festas, lavanderia, área externa,

garagem para 02 carros,
churrasqueira elétrica, Semi

mobiliada!
Próximo a Prefeitura.

Residencial Yachiyo
2 quartos, salão de

festas cf
churrasqueira, 1
vaga de garagem
R$ 90.QOO,00.

Com 16.532,52m2
contendo 2 casas de

aluguel, 1 de alvenaria cf
quartos, sala, copa,
cozinha, escritório,

lavanderia e sótão. 2a
de rnadeira.Lccaízado na

Rua Mal. Castelo Branco,
centro. R$360.000,OO
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Plantão de Vendas
9965-9934 CRECI/5C 9.419

ibisecus
NOVO CONCEITO

Apartamento Apartamento
01 Dormitório 02 Dormitórios
Área: 54,30 m Área: 85,94 m2

07PAVIMENTOS R/C/CUrAR/O
muDEENfRADA SAIA PARA fi'/TNESS
SALÃoDEfiESTAS RR/Nl!lfEDOTECA

DomIitóI'io
Apto TIpo 1 e 3

Rua: Feliciano Bortolini, 1397
Barra do Rio cerro- Jaraguã do Sul

Casa de alvenaria com 1 suite,
2 quartos, sala de estar, copa,

cozinha R$ 135.000,00

Rei. 101 - Vila Nova - Casa
alvenaria c/450' 04 dorm., sala,

copa, escritório', BWC, cozinha, área
de ser/iço varanda e 02 garagens.

. Ret. 400 - Jaraguá 99 - Casa mista
a tts« e terreno c/388m'- 02
dorm., sla, coz, fNVC, área de

serviço e garagem. R$ 68.000,00
negociável

"

INTERMEDIÁRIA DE IMÓVEIS LTDA.
'INTERIMOVEIS

Ótima locaâzação: Rua
José Theodoro Ribeiro

Sobrados geminados, alto
padrão, contendo 03
dormitórios (sendo 01
suíte cf sacada), sala de
estar, escr-itório, copa,
cozinha, banheiro soéial,
lavabo, área de serviço,

. varanda cf churrasqueira e

vaga de garagem. Área
total140 m2.

Condomínio oferece
guarita, salão de festas,
piscina e playground.

3371-2117
Acesse outras opções em nosso site

www.interimoveis.net

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

Epitácio Pessoa 1465 (Centro) Resid. dasTulipas.
Aluguel R$475,00
* Apartamento, 02 dormit., sala, COlo, área serviço,
bwc e garagem. Rua CeI. Procópio Gomes (Centro)
Resid. Maguillú. Aluguel:H$ 550,00
* Apartamento, 02 dormit., sala, coz., área serviço,
bwc, sacada e garagem. Rua Leopoldo' Malheiro
(Centro) Ed. Gardênia. Aluguel: R$ 520,00
* Apartamento, 03 dormit (sendo 01 suíte), sala, coz.,
área serviço, bwc social e garagem. Rua Fritz Bartel
Cond. Bartel (Baependi). Aluguel: R$ 600,00
* Apartamento, 03 dormit. (sendo 01 suíte), sala,
coz., área serviço, bwc social, sacada cf churrasq. e
02 vagas de garagem. Rua Barão do Rio Branco

(Centro) Resid. Phoenix. Aluguel: R$ 900,00
* Sala comercial térrea, área aprox, 45 m2. Rua
Preso Epítácln Pessoa, 1465 (Centro). Aluguel: H$
550,00
* Sala comercial térrea, com área aprox. 80 m2. Rua CeI.
ProcópioGomes deOliveira (Centro). Aluguel:R$ 600,00
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MAjESTAdE, O ESpAÇO COURMET,
\, COpA.�coziNHA�CHURRASQUEiRA.·

VILLfnfUVf
R s c E

Área útilapartamento Tipo 271,14 ni
- Area Total 5°3,53 rn" .

4 SUÍTES opção "7 SUíTES -
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ReI. 777- Chácara com 26.000,00m', 01 lagoa, 01 casa

de madeira (simples) com quarto, sala, co'zinha e bwc.
23km de Jaraguá.

Ref. 942 - Casa cf 1 dorm. + 1
suíte e demais dependências,

portão eletrônico, área de festas
cf churrasqueira, 1 vaga de

garagem Aceita propostas de
carros, terreno e aptos

Ref. 814 - Casa com 03 dorm. +
01 suíte cf sacada e demais

dependências, 02 pavimentos, 02
vagas de garagem. Aceita

propostas de imóveis de menor

valor e financia pela CAIXA.

ale com um Corretor Online acess.e o site: wW1Mespeditoimoveis.com.br'
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Plantão de Vendas
9652-6484 I 9988-1520 I 9934�0371
9934-0304 I 9934-0019 I 9651-3412

IMOBILIARIA

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

Aos sábados plantão de vendas

e-mail: itaivan@itaivan.com.br

PROJETOS ARQUITETÔNICOS I INTERIORES

REFORMAS I AOMINISTRAÇÃO 1')1: OBR.AS

Ref 6289 - Amizade - Lot bella vista
- sobrado cl 218.11 m2 - 01 surre'

rnaster - 01 suíte cl ciose! - 01 suíte
.

- R$375.000,00

Ref 6448 - Corupá - Centro - Casa
AIv cl 459.$3m2,- suite cl hidro e

closet - 2 dorm - 3 bwc - 3 salas -

escnt - coz - despensa - dep
empregada - lav - depósito '- area

festas - gar p/4 carros - móveis
, embutidos e sistema de agua

quente - R$750.000,00
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Compra, Vende, Avalia, Aluga, Administra
Casa, Lote, Apartamento, Chácara.

: �:;w�Ww�bàrte:limoveis.·com.br Rua Exp. João Zapella, 88 - Centro - Jaraguá do Sul

Ref. 248.1 - Casa no

Czemiewicz com 01 suite
com sacada + 02 quartos.
sala, cozinha mobiliada, bwc, .

escritorio, lavanderia, area de
festas e garagem.
R$ 360.000,00.

Ref. 213.1 - Casa em senroeder
com 01 suite com closet + 02
quartos. sala, 02 cozinhas,

copa, bwc, lavanderia, area de
festas, piscina e garagem.

R$ 350.000,00·

Ref. 247..1 .. Casa no Amizade
com 01 suite mobiliada + 02

quartos, sala, cozinha
mobiliada, bwc, lavanderia e

garagem. R$180.000,OO Ref. 143.5 - Apartamento no Baependi com 02 quartos. sala, coziooa, bwc,
lavanderia, sacada com churrasqueira e garagem, entrega em 2011. R$ 90.108.90

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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IMÓVEIS

eCompra • Vende • Administra •

Tel: 3055 0070
PLANTÃO DE VENDAS

Deleon 9923-6174 I IIson 9142-4641 I Keli 9923 7090

I
R E s I D E N C E

�2�}or-'tUUIar)
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2�rk�

f� (J(JRl/dotreb��
,2 tfentb,-&lI/;e&(opçmr�

1143 - Casa - Guaramirim -

25o,00m2 R$ 220.000,00 - 03

qtos, 02 bwc, sala, cozinha,
área de serviço, garagem,
despensa, área de festas,

edicula, piscina.

1147 - Sobrado - Corupá -

300,00 m2 - suíte master, 03
qtos, sala, bwc, cozinha, área
de serviço, área de festas,

. piscina. Aquecimento solar,
alarme, cameras, cerca elétrica.

1146 - Sobrado - Ilha da

Figueira - 310,00 m2 - suíte cl
secada, 02 qtos, bwc, sala cf
sacada, lavabo, sala, cozinha,
área de serviço, despensa, 02
vagas de garagem, escritório +

edicula.

1053 - Casa - Ana Paula -

140,00 m2 - R$ 130.000,00-
01 suíte, 02 qtos, bwc, sala,

copa, cozinha, área de

serviço, garagem.

2089 - Apartamento - "Centro -

60,00 mn2 - R$ 110.000,00-
02 qtos, bwc, sala, cozinha,
área de serviço, garagem.
Área de festas no prédio.

2051 - Apartamento - Vila Nova
- 90,00 m2 - R$ 150.000,00-
03 qtos, sala, cozinha, bwc,
sacada, área de serviço, 02

vagas de garagem.

ÁREAS CENTRAIS.
Lateral da Av Mal

.Deodoro.
Ótima oportunidade para
construção de edifício.

6100 - Terreno -

Guaramirim -'

29.613,00 m2 -

Área Industrial.
laleral da BR 280.
Sob Consulta.

6092 - Terreno - Tres Rios do Su
- 324.00 m2 - R$ 58,400.00 -

Terreno plano, limpo, murado nas

laterais. Loteamento Beirà Rio.

6089 - Terreno - Vila Rau -

3oonom2-R$69Poono
Terreno cf casa de madeira.

Murado nas laterais.

6070 - Terreno - Vila Lenzi -

312.oom2 - R$ 70.000,00

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$1Ú5.ooo,00.

6082 - Terreno - Chico de Paula
-1.195,00 m2_ R$105.ooo,00.

6083 - Te rreno - Vila Nova -

684,00 m2 - R$13o.ooo,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$ 715,00a.00 - Terreno na

área central.

6075 - Terreno -'4.114,14 m2-
Terreno Comercial - Sob

Consuta

2068 - Apartamento.- Vilã Nova 1142 - Casa - Barra do Rio 6104 - Terreno - Guaramrírn _

_ 78,70 m2 - R$ 129.000,00 -
Molha - 131,65 m2 - R$ 1134 - Casa - Nereu Ramos -

148.000,00 m2 - Terreno rural
03 qtos, bwc e cozinha 198.000,00 - 01 suíte, 02 qtos, 154,00 m2 - suíte, 02 qtos, para fins de sítio, chácara,
mobiliados, sala, área de sala, cozinha, bwc, área de .bwc mobiliado, cozinha cortado por ruas. Sem

serviço, sacada, área de festas, serviço, área de festas, mobiliada, sala, área-de benfeitorias. Troca-se por
garagem. Aquecimento a.gás. churrasqueira, despensa, serviço, copa, 02 vagas de

casa ou terreno urbano.
A b nt di!

.

d varanda, 02 vagas de garagem. garagem, área de festas. S b C ItLzic�alaim�eo�eíreínic,a�o·B�m.��Bll.m••E••••BmlE��;;m;iiii;;.ã;;.�olo.nsluial·lIillill\lll\ll. l·2005 - Apartamento - Centro·
:;:;: R$ 550,00 • 02 qtos, sala de

estar f jantar, área de serviço,
bwc, garagem. .

l-2006 - Apartamento - Ilha da
Figweira - R$ 630,00 - 01 suite,
02 qtos, bwc, copa, cozinha,
sala, área de serViço, sacada cf
churra., garagem, intertone.

·2003 - Apartamento -

Baependi - R$ 855,00 - suite,
02. qtos, bwc, sala, cozinha,
área de serviço, sacada cf
churrasqueira.

l·1002 - Geminado - Barra - R$
850,00 - suite, 02 qtos, sala, 02
bwc, cozinha, área de serviço,
garagem.

l·2004 - Apartamento - Ilha
da Figueira - R$ 550,00 - 02
qtos, sala, cozinha, bwc, área
de serviço, garagem, portão
eletrônico, interfone

2087 - Apartamento - Nova
Brasilia - 87,07 m2 - R$
125.000,00 - 01 suíte, 02
qtos, bwc, sala de estar e

, jantar, cozinha, sacada cl
churrasqueira, garSlgem.

4010 - Galpão -

Estrada Nova -

464,00 m2 - R$
250.000,00 - Galpão
com apartamento na

parte superior.

l-1004 - Casa - Estrada Nova •

R$ 550,00 - 02 qtos, sala,
cozinha, bwc, área de serviço.

•
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IM-ÓVE IS

www.atlantaimoveis.com

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

BELLE \7IE

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

R'fSIDENCE

Privacidade (somente 2 apartamentos por andar)
3 surres

1 surre master com closet e sacada
2 demi- surres (opção reversivel)

2 vagas de garagem.

I Casa Nova - Amizade Em

Construção Lot. Itacolumi II
Casa em Construção com 1
suíte (espaço para hidra),

2 dormitórios, sala de jantar
e estar, bwc social,

cozinha, área de servico,,

área de festas,
2 vagas de garagem.

-R$ 269.000,00

Residencial Nova York
- CENTRO Apartamentos: 1
suíte, 2 dormitórios, bwc

social, sala de estar e jantar,
sacada cf churrasqueira,
cozinha, área de serviço,
garagem. H$ 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
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Seu imóvel está aqui.

(bJ
HABITAT

.. J> ..

CRECI1583.J �

@VENDE 0ALUGA
0ADMINISTRA

.

www.imobiliariahabitat.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. MiUium) Centro

I
I

3370·112219117�1122,

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, RS
290.000,00

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

www.ivanaimoveis.com.brlivana@ivanaimoveis.com.br
Ofertas válidas até a data de 28/04/09.

V E I S
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,�0

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

ernpreçadaz vagas de

garagens. Preço RS 395.000,00

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 RS 135.000,0,0

.

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

ReI. 3014- Terreno
nc Bairro Amizade,
Lote. Champagnat
com 376,42m2.
Preço R$
159.000,00

ReI 2030- Apto no.Bairro Chico de Paula, Res. Di Nàpoli, .corn.z quartos,
bwc, sala Ele estar/ jantar, cozinha, sacada com churrasqueira, área de

serviço, 1 vaga de estacionamento, Preço R$ 99.000,00
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IMÓVEIS

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

REF.142-Barra do Rio

Cerro-Apartamentos
novos com 2 dormitórios,
banheiro social,sala
e/sacada e churrasqueira,
cozinha, lavanderia
e/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

.

.

,- '. C . � no � Seu lugar perfeito! .

. ModernIdade, Estilo e onJ�gadas Q02:inha, área de,servlços,
Apartamento: Sala de estar e jantar eon .... ,

.

banhÓ social, sacada grlll, yega de garag��acadas, closet reversivel, suite
Os apartamentos duplex ainda PO:::home theater e 2 vagas de gara em .

.

mester (com espaço paraàh�1!��'a 38 age de garagem é grátlsl
Na compra, de ul'lzamçda�o�l�a Nová � pertlnho do centro.
Excelente Qca.

.

. . .

LOCAÇÕES
r--

APARTAMENTO COM 01 QUARTO, SALA/COZlNHA,
BANHEIRO, LAVANDERIA, GAI'AGEM, SACADA.
EDIFICIO BRUNA MARIANA.' PRÓXIMO: UNERJ.
VALOR: R$ 450,00 + CQND.

APARTAMENTO 0.1 SUITE, 1QUARTO, SAI,A,
COZINHA, BANHEIRO, LAVANDERIA E
GARAGEM, SACADA COM CHUR. EDF:
CALIANDRA. BAIRRO: VILA NOVA. VALOR: R$
580,00 +COND.

APARTAMENTO 2 QUARTOS, SALA, COZo
BANHEIRO, LAVANDERIA, SACADA, GARAGEM.
RUA: BERTHA WEEGE, N° 525. BAIRRO: BARRA
DO RIOCERRO. PROX:APÓSA MALWEE
VALOR: R$ 560,00 + CaNO.

APARTAMENTO 02 QUARTOS, SALA C/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 + CaNO.

APARTAMENTOS 03 QUARTOS, SALA, COPA,
BANHEIRO, LAV. ,SACADA, ESTACIONAMENTO.
BAIRRO: VILA LALAU. VALOR: R$ 75à,00.

APARTAMENTO 02 QUARTOS, COZINHA,
BANHEIRO, LAVANDERIA, COM ESTACIQNA
MENTa. BAIRRO: BAEPENDI. VALOR: R$ 520,00

APARTAMENTO 02 SUITES, 01 QUARTO,
COZINHA MOBILIADA, SACADA COM
CHURRASQUEIRA, 3 VAGAS DE GARAGEM.'
CENTRO.
VALOR: R$1.350,00 + CaNO.

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

CASA- MISTA 3 QUARTOS, SAtA, 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

[jE CIMA) 2 BANHEIROS, SALA, COPA,
GARAGEM PARA DO CARROS, LAVANDERIA E
AREA DE FESTA.BAIRRO: JARAGUA 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: VlI,A NOVA. VALOR: R$ 660,00

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

SALA COMERCIAL 80 M'. BAIRRO; BARRA 00
RIO C ERRO. VALOR: 750,00

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

SALA COMERCIALCOM: 89 M
PROX: FRENTE AO BESC
VALOR: 3.500,00

GALPÃO COM APROXIMADAMENTE 1.150 M' DE

CONSTRUÇÃO, COM PÁllO 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. R$ 600,00 VALOR: 1.000,00

c o N 5 T R U T o R A
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IMÓVEIS

imóveisplanetai 00
Rua Barão do Rio Branco, 557 - Centro
CEP 89251-400 -Jaraguá do Sul/SC

Cod 253 apartamento semi mobiliado
no edificio Royal Sarg, cl sutle + 2

dorm., sacada cf chur, em localização
privilegiada no centro de Jaraguá.
Prédio cl ótima infraestrutura.

Cód. 184 - Residencial Sella Vista.
Possui 04 qtos, 01 suite, 03
banheiros, cozinha mobiliada,

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

vagas de garagem.

Apartamento 1 a. locação., 3
dormitórios sendo 1 suite,
sacada, cozinha planejada,
área de serviço, banheiro
social. Aluguel R$750,OO

Rua Antônio J. Macedo - 350m' Lote
02 -Jaraguá Esquema. R$ 68.500,00.

."�::' . ':'

TERRENO,- 'e
. 1/-

.... _.. r.

;"';.
, 1

.......
"

� -���

;��,,,'� _.

TERRENO NA RUA ACRE - 630m' -

R$200.000,OO.
Cód. 225 - Excelente·casa, em final

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

sala, 2 quartos, 3 SWC, 2 vagas de

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

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

banheiros, sala, cozma, avandería,
garagem, toda murada.

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

ncaleado na Rua Manoel Francisco da
Costa, próximo ao Ferro velho Spézia,

N�\-\·h (\-\5
%&&

liOME GLUs

Praia da Armação/Se
PRECOS ESPECUtS
DE LANÇAMENTO

Apartamentos a partir de
146.055,00

ref. T02�Apart.1C4 .

Lançamente Janeiro 2009
• Apartamentos de 4, 3 e 2 dormitórios mais coberturas planas.
• Área do terreno: 35,000 m2
• Mais de 30 opções de lazer: quadra poliesportiva, piscinas,
cancha de bocha, pista para caminhadas, fitness, etc.

'"=�_:dGGA S�R!ollSttl.rtora e Incorporadora
Joinville - se.

.wWw.roggasa.com.br

Financiam'ento Vendas

®p imóveispláneta
www.imoveisplaneta.com.br

(47) 3275-0100

CAI A

"
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Valores válidos até 10/04/2009

n;'I O CORREIO DO POVO
1.1:.1 FIM-OE-SEMANA, 18/19 DE ABRIL DE 2009 I,MÓVEIS

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

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

www.imoveisemjaragua.com.br

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

dormitórios, 2 bwc, area de
festas com piscina,

churrasqueira R$ 265.000,00

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

bwcs, demais dependencias
"Stimo para comercial'

R$ 225.000,00

ReI. 3161 - Casa de madeira - Tifa 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. 3221- Estrada Nova -1 dormitórip, 1 bwc, demais dependencias R$ 99.000,00
ReI. 3201 - Tifa Martins - 1 suite, 2 dormitórios, 2 bwcs, demais dependencias. R$
109.000,00
ReI. 2411 - Figuejra - 3 dormitórios, bwc, garagem R$11 0.000,00
ReI. 2491 - TifaMartins -4 dormiíónos, 1 bwc, garagem e demais dep. - R$11 0.000,00
Ref.23,71 - Chico de paula - 3 dorrn., 1 bwc, 1 vaga de garagem R$110.000,00
Ref. 1901 - Rau -1 suíte, 1 dormitório, bwc, garagem p/ dois carros. R$11 0.000,00
ReI. 2681 - Esfrada Nova -3dormitórios, 1 bwc, 79m2'- OFERTA R$110.000,00
ReI. 3141 - Vila Lenzi - 2 dormitórios, 1 bwc, garagem e demais dep. R$ 220.000,00
Ref.1091 - 3 dorm. 2bwc, 2 salas portãoeletr., piscina R$125.000,00
ReI. 3121 - Nereu Ramos - com 2 casas R$ 150.000,00
ReI. 1811 - Chico de Paula - Casa mista com 3 dormitórios, 2 salas, área de festas
c/chur. e piscina + 1 kitinet + area de 60m2 - oficina R$160.000,00
Ref. 2581 - Vila Lenzi - 2 suites, 3 dorm., 2 bwc, demais dep., garagem R$160.000,00
ReI. 3162 - Tifa Martins - 170m2 - 3 dormitórios, 2 bwc, garagem p/3 carros, demais

dependencias R$160.000,00
ReI. 831 - Vila Lenzi - 5 quartos, sala, copa, bwc, suite, chur., cozinha R$ 200.000,00
ReI. 1512 - Barra Velha - Sobrado c/ 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 dormitórios, 2 bwc, garagem p/2 carros - R$ 21 0.000,00
Ref. 1831 - Chico de Paula, 4 dorm., 2 bwc, 2 vagas de garagem R$ 245.000,00
Ref. 1511 - Barra Velha - sobrado "alto padrão" R$ 260.000,00
Rel.1911 - Figueira - suite, 3dormitórios, 2 bwc, garagem 2 carros R$ 270.000,00
ReI. 2601 - Centro- 206m2 -1 suite, 4dormitórios, 2 bwc R$ 420.000,00
ReI. 1521 - Baependi - sobrado alto padrão "interno inacabado" prox recr.Marisol R$
450.000,00
Ref. 281 - Penha -casa alto padrão "frente p/ o mar" R$,550.000,00
Ref. 2631 - Jaraguá Esquerdo - 3 suites, 3 dormitórios, lavabo, dependência
empregada, piscina - Casa alto padrão - R$ 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
Ref. 3171 - Apto - Figueira - Ed. Jardim arnéríca - 2 oormtôríos, 1 bwc, garagem e

demais dependencias R$ 90.000,00
ReI. 3152 - Apto - Ed. Di Napoli - Próximo Igreja São Judas - 2 dormitórios, 1 bwc,
sacada c/churrasqueira R$ 95.000,00
ReI. 3102 - Apto - próximo Fate], com 1 suite, 1 dormitório, sacada c/churrasqueira,
demais dependencias, garagem R$114.000,00
Ref. 2301 - Apto ;Resid.Dom Pedro - NQva Brasília -1 suíte c/sacada, 1 dormitórios, 1

bwc, 1 vaga de garagem e demais dependencias R$120.000,00 Pronto paramorar
Ref. 315,1 - Apfo - Ed. Veneza - Próximo a WEG - 1 surte, 2 dormitórios, bwc, demais

dependencias R$135.000,00
Ref. 3041 - Aplo - Nova Brasília -1 surte, 2 dormitórios, 1 bwc, sacada c/churrasqueira .

Entrega em setembro 2009 R$135.000,00
ReI. 2401 - Centro: Ed. Isabella -1 suíte, 2 dormitórios, 1 bwc, 1 vaga de garagem R$
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.
entrega junho/2009
Ref. 2321-' Centro- suite, 2 dorm., bwc, 1 vagade garagem. R$167.000,Q(j
Rei. 2341 - Bombinhas -1 suite, 1 dorm., sacada c;Chur., prédio c/ piscina, play ground,
área de festas, elevador. R$ 250.000,00 - Aceita troca c/ imóvel em Jaraguá.
ReI. 2001 - Vila Nova c/1 suíte, 2 dorm., 1 vaga de garagem R$ 250.000,00
ReI. 2621 - Balneário Camboriu - próximo igreja Santa Ines - 1 súíte, 2 dormitórios, 1

bwc, -1 vaga de garagem R$ 340.000,00
Rei. 2441 - Balneário Camboriú, COBERTURA, alto padrão, 4 suites, 1 dorm., dep. de
emp., 4 vagas de garagem + espaço p/jet ski e 1 moto, piscina privativa e demais dep.
R$1.500.000,00 (entrada de R$ 500.000,00) e saldo em 72 vezes.
TERRENO

.
.

Re1.2471- Terreno-Rau-com413,81m2 R$49.000,00
ReI. 3061 -Jaraguá 99 com 325m2 R$ 55.000,00
Ref. 2461 - Terreno - Barra do Rio Cerro - 510m2 - R$ 65.000,00
Bet 2671 - Terreno - Fig�eira - 380,80m2 - R$ 65.000,00
Ref. 3181 - Terreno - Tifa Martins - com 330 m2 R$ 69.000,00
ReI. 517' Comerciai R$ 74.000,00 - Chico de Paula com 458m2
ReI. 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
Ref. 22 - Ierrena- Vila Lenzi - com 435m2, Rua asfaltada, R$11 0.000,00
ReI. 2931- Terreno - Vifa Lenzi com 442m2 -115.000,00
ReI. 3111 - Terreno - "Otimo ponto comercial" - centro com 300m2 R$118.000,00
ReI. 2731 - Terreno, Água Verde - 900m2 R$160.000,00
ReI. 3051- Terreno-Amizade-1620m2 R$190.000,00
ReI. 3021-NereuRamo�- 'industrial"frentepara'BR 280 -3400m2 R$240.000,00
ReI. 1941 - Vila Lenzi 250.000m2 R$ 250.000,00
Rei. 2431 - Area - Braçinho - 22.000m2 R$ 280.000,00
SíTIO (CHÁCARA
ReI. 861 - Molha/Massaranduba- 260.000m' R$135.000,ÓO
Ref .1141 . Garibalde - area de 5777m2 com casa R$ 220.000,00
Ref. 1741 - Garibaldi 75000m2 R$ 320.000,00
ReI. 663 - Massaranduba - 71agoas casas, area de festa 238.000m'. R$ 600.000,00
SALA COMERCIAL
Rei. 2701 - Sala comercial- Rau ,salão de cabeleireira completo R$ 65.000,00

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
VOLÊ!. PREÇO ESPECIAL PARA AS

PRIM,EIRAS UNIDADES!

01 casa avenana Barra do Rio Cerro. 03

quartos, demais dependência�. 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 residencial ou comercial no Centro.
Rua Ferdinando Pradi. 03 quartos, demais

dependências.
01 casa comercial naVila Nova, com piscina e

espaço para estacionamento, Valor:

negociar.
01 casa comercial ampla no Centro, com

'piscina, area grande para estacionamento,
porteiro eletrônico. Valor: R$ 5000,00.
(Negociável)
01 casa com 05 quartos, piscina e dem ais

dependências. Localizadano Centro, Valor R$
2700,00

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

garagem. Valor: R$ 570,00 {sem condomínio),
02 apartamentos no Ed. Liliurn, 01 quarto e

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

localizada e ampla. Valor:
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3276·3231 ·1 9133·
Rua Angelo Schiochet, 280 sala 4

Jaraguá do Sul - se
falecom@trindadeimoveis.com

.trlndadelrnoveMOVE s

COO 1000 - Vila tatau -

.) Edifício Residencial
Catia Bellarmino; 1 suíte
com closet, 2 quartos,
sala, cozinha, lavanderia,
sacada com

churrasqueira, entrega
em 201 i, Financiamento COO 310 - Vila lenzi - Residência em
direto com a construtora. alvenaria medindo 150.00rri2 - 03

quartos, 2 banheiros, sala, cozinha,
lavanderia, 02 vaga de garagem, valor

R$ 230.000,00.

COO 316 -Ilha da Figueira
Residência possui 72,OOm2; 2 quartos,

sala, cozinha, lavanderia, banheiro,
garagem, estrutura para dois pisos.

Valor R$165.000,00.

coo 309 - Guaramirim - Figueirinha -

Residência em Madeira; com 02

quartos, sala, cozinha, bws, lavanderia,
garagem,Terreno medindo 798,00m2,

Valor R$ 50.000,00.

coo 297 - Centro - Terreno medindo
2,721 ,85M2 - Próximo a SCAR - Valor

R$ 270.000,00.

COO 313 - Amizade - Terreno
'nobre medindo 2.401 ,23m2 - Valor

R$ 120.000,00.

COO 242 - Barra do Rio Cerro -

Apartamento novo 60,00m2; 2
quartos, sala, cozinha, lavanderia,

banheiro, sacada com churrasqueira,
garagem. Valor R$ 98.000,00.

coo 285 - Barra do Rio Cerro -

Residência medindo 136, 00m2, 3
quartos, sala, cozinha, lavanderia,
banheiro, garagem (escritura em

andamento). R$ 85.000,00

coo 320 - Rio Molha - Residência
medindo 145,00m2; 1 suíte, 2 quartos,
sala, cozinha, lavanderia, 1 banheiros,

garagem R$ 260.000,00

coo 318 - Rio Molha - Apartamento
novo 61 ,00m2; 2 quartos, sala,

cozinha, lavanderia, banheiro, sacada
_ c/chut, garagem. R$130.000,00.

COO 298 - Três Rios do Norte -

Residência em Madeira, com 02

quartos, Terreno medindo 3i7,00m2,
próximo ao CTG Valor R$ 50.000,00.:.

_

COO 262 -Ilha da Figueira
Aparta.mento medindo 70,00M2,01
suíte, 1 quarto, sala com sacada e

churrasqueira, cozinha, área de

serviço, bwc social, garagem. Valor
R$ 110.000,00.

COO 315 - Baependi - Terreno
comercial ejesldenclal próprio para
construção de prédios, 450,00m2 no

valor de R$220.000,00. A casa em

madeira possui 2 quartos.

COO 303 - Vila lenzi - Residência
medindo 120,00m2; 3 quartos, sala,
cozinha, lavanderia, 2 banheiros, com

escritura R$ 150.000,00

coo 194 - Vila Nova -

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

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

banheiro social, 'sala em 2
ambientes, área de festas

privativa, área de piscina
privativa, 2 vagas de garagem.

.

Valor R$ 450.000,00.

"
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coo 1002 -J.oão Pessoa
Apartamento; 1 suite com closet, 2
quartos, .sala, lavanderia, banheiro,

garagem, área de festas, cozinha. Valor
R$ 170.000,00. / 2 quartos, sala,

lavanderia, banheiro, garagem, área de
festas, cozinha. Valor R$110.000,00.

Firenze; 3 quartos, sala, 2 banheiros,
cozinha, lavanderia, garagem

(residência nova).valor R$ 120.000,00
,

.

coo 195 - Vila lenzi - Residência Com
escritura, 1 suíte, 2 quartos, 3 salas,
cozinha, lavanderia, área de festas, 2
banheiros, garagem, piscina, proximo

ao Jardini Lenzi R$ 600.000,00
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Ref. 20.438 . Vieiras -

RESIDENCIAL COSTA
DO SOL - Apto 0/ 2
dormito - sala de

estar/jantar - sacada c/
churrasqueira - cozo -

área de serviço - bwc -

garagem privativa.
Prédio c/ playground -

salão 'de lestas - portão
'e porteiro eletrônico -

interlone. Entrada +

IMÓVEIS

imobiliária CONFIRA OUTROS IMÓVEIS EM NOSSO SITE!

•
CINCO ANOS O'E BONS NEGÓCIOS!

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

V·isite nosso Novo Site! (47) 3055-2400

RESIDEtlCIAl
JARAGUÁ - Lindos

aptos c/2 dorrnít. -

sala estar/jantar
sacada c/
churrasqueira - cozo
- área de serviço -

bwc - Playground -

garagem privativa.
Entrada +

ReI. 60051 - Rau - Casa com 150,00 m2-
100 % novo - Alto padrao c/ suite +

2dormitorios. - R$.280.000,00.
Estuda Propostas

Rei. 15131 - Amizade - Casa com 139,67'
m2 -100% fIlOVA.- PRONTA PARA MORAR

- sobrado c/ sute c/ sacada + 2 dormit,
área de lestas c/ churrasqueira. - R$

172.000,00. Acerta Financiamento / FGTS'

Rei. 60032 - Casa de alv. c/3 dormi!. -

sala conjugada - cozo - área de serviço.
bwc - garagem p/ 2 carros. Próximo a

Arena Jaraguá. R$ 130.000,00

ReI. 60039 - Residencial Vieiras - Terreno
com 7.148,90 m2 - Terreno para lim

residencial, comercial e industrial - R$
250.000,00. Estuda Propostas

Rei. 30.614 - Rio Cerro - Exelente terreno

p/ loteamento, c/ 2à.000m', totalmente
plano. Próximo a empresa Choco Leite.

.

Estuda Proposta.

ReI. 30.642 - _Schroecter - Excelente terreno cl
588m2• Totalmente plano e legalizado, pronto pI

construir. R$ 49.. 000,00. Pode ser financiado junto
cl a construção da casa e usar o FGTS
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RUl\ 25 OE JULHO (em lrente

Recreativa Ouas Rodas)
l\Pl\R"lAMEN10S NOVOS

l\ptós com suite cl sacada + 2 quarto!s,
sala em 2 ambientes, sacada ampla C,

churrasQueira, bwc sOCIal. wZlnh,a.

laVàndena. '2 vagas de garagem,

Pred\o com salão de lestas.,Os aptos

terão espera para ar-cond\clOnado
Splitem todos os ambientes. medIdor

d água indiv\dual. Com elevador,

C�ndiçãO de pagamento. 50% do valor

de e trada e o saldo e\ 24 parcelas,

1\ partir" e 1\$165 mil C/i vaI; de
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IMÓ,VEIS

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

FinanciamentoS

CAI3JtA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Facil.amos seu crédito junto a CAIXA

Rua: Norberto Siiveira Junior 233 Centro Guaramirim SC www-imobiliariaws.com.br

* Casas Prontas
* Lotes a venda em

diversos pontos da c idade.
* Loteamentos Próprios

AmizadefGuaramirim Residencial São
Luis, lotes cf ampla infra- estrutura,
pronta para construi é lotes com
escritura. um projeto a altura de seus

sonhos ruas pavimentadas e

arborizadas, passeio estilo americano,.
praça ur.banizada cf plyground e 67%
de arei! de floresta nativa. lotes apartir
de R$ 50.000,00 financiável pela
Caixa Economica Federal. .

ReI 0106 Rio branCO/Guaramirim - casa
mista cf 2 quartos, sala, cozinha, lavanderia,

1 banheiro e garagem. R$ 45.000,00

TEBREIiIOS

• ReI. 0053 Vende-se chácara em

Guaramirimf Bruiderthal, cf
200.000m2 de area, cfmata nativa,
2 lagoas, nascente de agua, otimo

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

• Terrenos com 360m2, ruas

pavimentadas, local com ampla infra

estrutura, pronto para construir R$
35.000,00

• Ref0114Âv3VGuaramirimvende" ,

se terreno cf 450m2, legalizado pi
Finaneiame-nto pela caixa
economica federal. residencial

Kapanema. R$ 50.000,00
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IMÓVEIS -O CORREIO DO POVO IIIFlM-DECSEMANA, 25/26 Df ABRIL DE 201;9' =:

/

www.schellercDrretorde·imoveis.com.br·"'i'+ .1

Rua Ptefeito José
Bauer, 131, Vila Rau
APARTAMENTOS
PRONTOS PARA
MORAR!

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

churrasqueira e uma

vaga de garagem.
R$127.000,00

AMIZADE - RESIDENCIAL JULIANA -

Apto. na 403 - Suíte mais dÔls
dormitórios, sala de estar ejanta,
bwc soial, cozinha, lavanderia,

sacada com churrasqueria ti uma

vagad.e.garagem. R$145.000,00

Apto com suíte mais um dormitório,
bwc social, sala de estar e janfar;
cozinha lavanderia, sacada com
churrasq ueira e uma vaga de

,garagem. R$ 135.000,00

AMIZADÉ - LOTEAMENTO
IlACOlOMI II - Casá p'ronta párá

morar caril suíte mais dOis
dormitórios, bwc Social, sala estar
e jantar, eoznha, làva�derla, área.
de festas com lavabo, garagem
para dois..carros. R$·285,000,00.

AMIZAD.E - LOTEAMENTO
IlACOlOMl1I - Lotes a partir de

R$ 79.380,00

NEREU RAMOS e LOTEAMENTO
DEMATHE c Casa proml! pata AMIZADE - lOTEAMENTO CHAMPS

. .' .

't
'. '.

d
. ELYSÉt: - Ga.s.a n.o.va com su.íte. maismorar com SUl e mais. OIS... BEIRA RIO - Oasa pronta pi morar,

.

dormitónos; bW.c social, sida estar dois dorrn. ct sacada, bwc social, õom suíte.mais tl()is dnrmitórios,
e ]'antar co'z'l'nh'a lav''an'dena

'

sa Ia, varanda, cozinha, lavanderia,
. .'., ,. .'.; b'{i'cs.OCial, sala, cozinha, lavanderia,-.

chu"r'ras'q'ueJ'ra uína' v'a'g'a "e' área de testas , ga.rage.m para dois.•
' ..

.' ..... '.' .'..
. " chUrrasqueira.; garagem.

gara'gem R$ 165 00000 Garras e despensa. RS 395.000,.00.....

._
..

_...._'_.'_'_'=',_.-=1&mw -,,_---R$J75.000, DO.

ES RIOS DQ:SUl - LOTEAMENTO
BEIRARrO - casa em construção
com suíte: mais dois dormitórios,

b.wc spciaf, sala, cczínna, lavanderia,
. churrasqueira, garagem.

R$ 179;000,00:

Corretor de Imóveis
éóa,138- Casa de madeira cf 4'

qtos noSanto Antônio.
R$ 69.000;00

Cad. 056 - Terreno c/17.680m"no
centro de Guaramirim. Próx. ao
trevo prinCipal. Consulte-nos,

cod 1'16 - Termno cf 337,OOrn"-em
tr@; Rios do Sul. RS 40.000,00.

Cod121 -Ierreno e/5.000,00m' na
BR280 sentido Oorupã.

R$500.000,00
Cón:1.68. - Ierreno com 360,00m'
em Guaramirim, R$ 44.000,00

com 3 quartos, na Ilha
da FLgueir.a, R$
190;000,00

CódJ64 -Imósel
dividido em 5 partes pi
locação no bàirró Três

Rios do Norte'.
R'$ 8'0.000,00

CÓd.169" Ponto
Comercial - Casa de

alvenaria :c! 4 quattos no

bairro CzernieWicz.
R$ 230�OOO,.OO

Cod.146 - Casa mista cf
3 qLiartos.+ galp.ão de
170m2, e terreno com
7l4m2, no bairr,o Vila
Nova. R$ 250.000,00

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

Vérde; R$ 212,000,00

bom 1 s üíte, + 2 quartos rio
bairro Ilha da Figueira ..

Fi� 145,000;00

-CoMO? - Gasa de alv. com
3 quartos ,. na Ilha ua

Figueira.. Entr. de 55 .. 000,00 suíte mais 2 quartos.
+ sald9 com proprietário,

'

Amizade. R$130.000,00

OQd. 190-Terrenq CPIJl
364;OOm2 contendo casá de.
madeira, no bairro Água verdé.

R$ 1011000,00

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

.

Valor R$170.000;Oo.

GódJ78 - Casa de alv. cf 3
quadós', toda reformada nc
bairro Tita Martins. Pode ser

fnanc. R.$ 120.000,00

i
\

f
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�
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LEIER
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
(47) 2107-0500

éDMPRl$ • VENDEr DMIN*li!IY;R'A. '

.

AV. MAL. DIODOIIO jA FONSECA, '169a
.

'

(EM FRENTE AO .REGISTRO DE IMÓVEIS)
.

WWW.LEIER.COM.BR
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IMÓVEIS

ReI. 165 - CZERNIEWICZ - Apto: em construção
no residencial Itatiaia, cf entrega prevista pI

setembro de 2009. Cf suâe + 02 dorm. sala de
estar e jantar conj. Cozinha, 01 banheiro social,

área de servo sacada cf churr e garagem.

OBS: Janelas e porta da sacada em vidros

temperados, piso cerâmico, acabo em gesso no

teto. Prédio cf Hall de entrada, Portão Eletrônico,
sistema de gás central Valor R$ 125.000,00.

Apartamento em excelente localização central- Ao lado do Colégio
Bom Jesus - Possui 112,64m2 de área útil e 161 ,73m2 de área
comum. Contém ütsuíte + 02 quartos, 01 banheiro social + 01
banheiro na dep. de empregada, sala de estar e jantar conjugada,

sacada, cozinha, área de serviço, salão de festas cf 02 churrasqueiras
e garagem. Valor R$ 210.000,00.

de alv. cl 170m2 de área construída e
• terreno cl 499m2, cl 04 dorm., área de
festas cl churr., garagem e demais dep.

Valor R$ 168.000,00.

.de alv. cl 83m2 de área construída e

terreno cl 400m2, cl 02 dorm., sala,
cozinha: 01 bwc, área de serviço e

garagem. Valor R$1 05.000,elO

ReI. 186 - RIO CERRO II - Terreno cf área aprox.
de 100,000m2, cf casa de madeira bem simples e

cf infra-estrutura pf cultivo de verduras

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

Re(188 - RIO CERRO 11- Terreno cl
2.500m2, cl várias árvores frutíferas, cl
energia elétrica e cl possibilidade de fazer

uma lagos. ótimo para se fazer uma
.

chácara. Valor R$ 90.000,00.

ReI. 178 - AMIZADE - Casa de alv. cl
187m2 de área construída e terreno cl
447m2, cl suite + 02 dorm., área de
festas cl piscina e churr., garagem e

demais dep. Valor R$ 249.000,00.

ReI. 191 - TRÊS RIOS 00 l
NORTE - Terrenos no

loteamento Vicenzi Gadotti,
cada. terreno cf 324m2_ Valer
R$ 35_000,00 a vista ou R$
5.000,00 de entrada + 100
parcelas de R$ 465,00, cada

L.__.

terreno- J

Imobil iária CRECI: 2716J

Sonho vest
Invista em seu Son h o l

3274-8844
PLANTÃO

(47) 9929-8265
(47) 9973�,3581
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IMÓVEIS

;Frane seI Alves
FINANCIAMENTOS

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Facilitamos seu crédito' junto ii

CAIXA. Regularizamos seu

imóvel para financiamento.

3370-6480 I 9609-0736
imoveis@franciscov�nde.comwww.franciscovende.com

Cód.0188 - Baependi � Apartamento
c/1 suite, 2 quartos,1 BWC,
sala, cozinha mobiliada, etc ...

R$ 110.000,00 (neg.)

Cód.0196 - Loja de Papelaria e

Presentes na Vila Lalau próx. ao Posto
Mime toda equipada. R$ 57.000,00

Cód.0193 - Casa Figueirà próx. MTR
Transportes cf 2 quartos, BWC,

sala/cozinha, lavanderia, portão eletrônico,
etc ... R$ 75.000,00

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

CORRETOR
DE IMÓVEIS

Florentina Fiedler
CORRETORA DE IMOVEIS

CreCI nO 9839

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

053 - Vila Lalau, e/ãrea privativa
de 1 09,37m'. Aceita apto de 02

quartos como forma de

pagamento. R$ 160.000,00

106 - Nereu Ramos, casa de
alvenaria cpm 118,00m' e

terreno com 847,94m'. (aceita
apartamento).R$160.000,00.

Nem���e!i�4g
COMPRA I VENDE I ALUGA
nemezioimoveis@pop.com.br

Tina

REALIZE SEU SONHO DA CASA PRÓPRIA

IlIlI=V-1=R
=====---- - ----

........ �·1iioWi �__

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

.

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

'

>"' -;1;" ""
<" '�»n,f'" "n�" "� �,+,v

120 - Jaraguá 84 - com área

aproximada de.7.500,OOm', com
casa mista, lagoa. R$ 90.000,00

003 - S�nto Antonio; terreno com área de 89.268·,OOm' .

007 - Santo Antonio, com área de 62.352,00m'.
008 - Nereu Ramos, Br 280, terreno c/33.947,25m'.
009 - Santo Antonio, terreno c/ área de 2.230,00m'
036 - Nereu Ramos, terreno com 409,68m'.
037 - Nereu Ramos terreno com 357,00m'
073 - Amizade, terreno com 360,00m'
074 - Amizade, terreno com 425,51m'
075 - Amizade, terreno com 373,97m'
083 - Schroeder, terreno com área de 500,00m'. R$ 50.00Ó,OO
084 - Schroeder, terreno com uma área aproximada de 500,00. R$ 40.000,00
109 - Nereu Ramos, área de 11.470,OOm' (ótimo p/ indústria) R$ 300.000,00
115 - Nereu Ramos, com área de 1.100,OOm'. R$ 97.000,00
127 - Ribeirão Grande do Norte, terreno c/375,OOm'. R$ 28.000,00
235 -Schroeder, terreno com 2.357,60m'. R$ 53.000,00
236 - Schroeder, terreno com 1.171 ,00m' R$ 38.000,00
1I�'lIi..��:eá.l "�\��
162 - Czerniewicz, com 75,26m' deárea privativa. , R$120.000,00
�,_:::Yii_t _ii "'1.
016-Três Rios do Norte, easa de madeira com 63,00m', terreno com 390,OOm'. R$ 50.000,00
019-Czerniewicz, alv. semi-mobiliada c/ 279,00m' e terreno c/ 525,OOmi. (aceita imóvel em Blumenau). R$ 280:000,00 .

024-Vila Rau, sobrado-e/219,00m'eterreno e/390,OOm'. Mais uma edieula de 70,OOm'. Negociável. R$ 165.QOO,OO
031- Ilha da Figueira, casa de alv. c/ 132,OOm' e uma de.mad. de 60,00m' e/terreno de 525,OOm' R$15D.000,OO
(aceita apto de menor vaiarem Jaraguá, Florianópolis, praias ... )
032 -São Luis, casa de alvenaria com 140,OOm' eterreno com 421 ,61m'. R$.160.000,00
063- Nereu Ramos, casamista com 144,OOm' e terreno com 760,00m'. Aceita imóvel em Corupá . R$100.000,OO
080 - Vila Lenzi, Sobrado c/ 258,00m' é terreno c/ área 418,12m'. aceita apto de (-)valor, casa ou terreno. R$ 280.000,00
091-Tifa dos Monos, casa de alvenaria com 156,1 Om' e terreno com 380,70m'. R$105.000,OO
129- Ribeirão Grande do Norte, casa de alvenaria c/ 80,00m' e teiréno c/ 607,50m' R$ 90.000,00
153 - Vieiras - Sobrado com 220,00m' e terreno com 450,00m'. (aceita proposta) ,R$170.000,00
164 - RioMolha - casa e alvenaria c/ 1 OO,OOm' e terreno e/735,OOm'. ) R$ 80.000,00
165 - Schroeder, casa de alv. c/ 63,00m' eterreno c/ 450,OOm'. (aceita terreno como forma de pgto) R$ 95.000,00
170 - Czerniewicz - com 93,00m' de área privativa R$130.000,00
171 - Vila Lenzi - casa de alvenaria com 1 aO,OOm' e terreno com 370,50m' R$115.000,00
188 -Santo Antonio, sobrado com área de 170,OOm' e terreno com 2.500,OOm'. R$150.000,00
240 -João Pessna, casa de alv. c/ área de 119,33m' e terreno c/ 513,44m' aceita finane. bancário. R$130.000,00
241-Jaragua 99, casa de alv. ciárea de 140,00m'eterreno c/ 31.8,00m' aceita financ. bancário. R$125.000,00
242-Jaragua 99, casa de madeira c/ área de 48,00m' e terreno c/318,00m' R$ 42.000,00
-sw.a _ hlt4i1:tí' .IID _;:::.... i- .1
026 - Santo Antonio, com área de 475.650,OOm'. R$ 380.000,00
030 - Santo Antonio, c/ casa de alv., rancho, lagoa, c/ área de 175.000,OOm'. aceita imóvel de menor valor R$ 380.000,00
044 - Nereu Ramos, c/ área de 60.000,00�', c/ casa, área de festas, rancho, láÍJoas.. R$ 400.000,00
123 - Santo Antonio - corrrarea de 80.000,oom'. aceita carro na negociação. R$ 75.000,00
163 - Guaramirim - c/ casa de alvenaria, área de festa, pastagem, lagoas ... c/ área de 126.600,OOm'. R$ 640.000,00
237 - Ribeirão Grande do Norte c/ 123.300,OOm', c/ água corrente, plantação de arroz, banana, R$ 470.ÕOO,00

R$ 500.000,00
R$ 120.000,00
R$ 750.000,00
R$ 100.000,00
R$ 55.000,00_
R$ 50.000,00
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CRECI 2354-3 J

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

LOCAÇÃO
APARTAMENTOS:

REF 189 -Ilha da Rgueim - R Santa Julia

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

gamgem. R$ 600,00

REF 305 - Vila Lalau - R Henrich Augusio
-02 apto. ()2 dorm., sala/coz.bwc,

lavand., garagem. R$ 575,00

REF 306 - Centro - Barão do Rio Branco -

Edf. Fênix, apto. 01 dorm. com bwc, todo

mobiliado e c eletrodom. R$1.500,00.

REF 338 - Vila Nova - Rua 25 de Julho n'

1791, - Ed, Gmnada-apto 1 surre, 2

dorm, saia, COZ., avand., sacada com

churrasq., 2 vagas na gar. (ficam moveis

na cozinha, lavav., bwc) R$1.100,00.
REF 156 - Centro - Rua Domingos

•

Rodrigues da Nova - Ed. Jacó

Emmendoerfer, apto 802 - 01 surre, 01

dorm, dependência de empregada, saia,

cal, bwc, lav, gar. Úarros. R$ 1.000,00

\ REF 307 - Guaramirim - Centro - Rua 28

de agosto n' 297 - casa aw. 02 dorm.,

saia, COZ., 01 bwc:lavand., gar. R$ 600,00
REF 326 - Garibaldi - Estrada Garibaldi

casa alv. 03 dorm, saia, cal, bwc, lavand,

varanda, gamgem. R$ 500,00

REF 329 - Rio Molha - Rua AdoUo Antonio

Emmendoerfer, 3701 - casa madeira com

100m', 03 dorm, sala, COZ, lavand, bwc

em alv. E gamgem. R$ 450,00'

REF 336 - Chico de Paula - Rua Joaquim
é de Paula - Rua 112, laterallll -

sobrado àlv., com 01 surre, 02 dorm.saa,

cozinha, lavanderia, 1 vaga garagem,

160m', mumdo. R$ 850,00

REF 336.- Chico de Paula - Rua Joaquim
é de Paula -Rua 112, laterallll - casa

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

jantar, coz, lava, área de festa, 120m2.

Toda mumda, portão eletr. R$ 750,00

REF 342 - Barra - Rua Benjamino Pmdi

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

REF 343 - Barra - Rua Benjamino Pmdi

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

lavanderia, garagem. R$ 780,00

REF 345 - Centro - Rua Willy Manhke -

Ed. Athena� - duplex com 530m2 - 1
.

surre, 2 dorm, área de festa, gar. 2 carros,

semi-mobiliado, piscina própria, R$

1.700,00 + Cond. de R$ 850,00

SALA COMERCIAL:

REF 289 - Czerniewicz - Rio de Janeiro

88 - sala comercial 120m' ,02 bwc ,com

sobreloja 02 entredas cf portão eletrlinico.

R$ 1.200,000
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IMÓVEIS

/

froll1lle/fax (41) 3313-2135

. , .

ImOVeIS-
/ cpc11.1ON

Rua 28 de Agosto, 1445
EM GUARAMfR1M

REF907 - Corticeirinha - Ca�a Alv. c/
3 quartos, saia, copa/cozinha, bwc,

lavanderia, garagem, varanda.
R$ 70.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



IMÓVEIS

3273-6859
R. Reinoldo Rau, 67 • 'Centro

Ofertas válidas enquanto durarem os estoques, sujeito a alteração sem aviso prévio. 'garantia de 1(um) ano balcão

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



IMÓVEIS--�---------
COMPRA, VENDE, ALUGA

E ADMINISTRA SEU IMÓVEL
CRE61-13252

m,
terreno 575m', residência
com duas salas
comérciais,Bairro
Serniné rto valor R$
210.000,00. Corupá

Chácara com área de 601.767m', com 02casas,
Terreno com 5665m', com ranchos e 250.000m' desmatado. Area para mais de
SOm de frente para a Rua 30,000 pés de eucalipto . Rio Natal a 15Km de Corupá,
Roberto Seidei (ao lado do próximo ao Parque das Aves de fronte para o Morro da
Mercado Mees) contendo Igreja. ValorR$370.000,00.'
uma casa de alvenaria. •

Pelo valor de R$
450.000,00. Aceita 50% do
valorem 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 ,água corrente, rane os

pastagem, 11míl 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 18míl 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,OO.
Terreno com 800m'.

Terreno 2.680m'. Galpão
pré moldado com 319m',
Bairro Ano Bom. Valor R$
195.000,00. Corupá.

Terreno com 8S.200m'
(126)(700), localizado na aR
280, Km 82, ao lado do
Tureck Garten,. Corupá.
PelovalordeR$350,OOO�OO. Casa de alv. 126m2•

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

Terreno com 25,OOOm', áqua corrente.01 suite saía ccmercíaísrttürn"), Terreno 453,60m', com uma

urbano, (50x525) com
mais 02quartos, lareira, Ótima vista, propicio para casa de alv. com 63m2, e

8mil pés de banana, garagem, churrasquelr�, cfínicas e ótimo ponto mais case de madeira nos

localizado 'no Bairro Ano
Bairro Àno Bom, Corupa. comercial. Valor R$ fundos. Bairro Seminário.

Bom, Corupá, Pelo ,Valor ValorR$125.000,Oo' 295.000,�O. Corupá. Corupá Valor R$ 68.000,00.

R$45.000,OO. Roberto Seidel. 1142. Corupá. Fone: 3375-2031! 9135-4977.

L.�IO··.. ·. n��" l

WTlIóve

LOCAÇÃO Cód. 1050 casa

Centro- Área +/·260,00m'
terreno: 1.140,OOm' Ótimo ponto

comercial R$3 mil

LOCAÇAO . Cód.8003· Galpao
1000 m' na Barao, próprio pi

depósito, ind. ou com, C/escritório,
reíeit., bwc, estaco R$ 6 mil

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

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

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

FINANCIAMOS pELo SISTEMA (SFH). �

Projetos Estruturais e Arquitetônicos
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IMÓVEIS o CORRl�IO DO POVO m.

FIM·DE,SEMAI'lA. 25/26 DE ABRIL DE 2009
�'.'

IALBE
I

.

I.

Gm MARQUARDT 3376-1804

C t d I
,. 9904·2076orre or • moveISCRECJ1Z152

Rua Pastor Alberto Schneider, 1,945;: Barr>!à do Rio Cerf<0�I·.e-mail::[l1arquardtimoveis@gmail.com "

R'ef 080 - Amizade - Casa Mista

c/86m2 - 2 qtos, bwc, sala,
cózlnha/copa, área de servço,

garagem + edícula c/60m2 - 2 qtos,
bwc, sala, cozinha/copa, área de

serviço, garaQem - Terreno c/350m2

Ref 077 - Barra do Rio Cerro - Casa
de Alvenaria c/115m2 - 3 qtos, bwc
social, sala, cozinha, copa, dispensa,

. garagem, área de serviço - Terreno
c/405mL R$ 210.000,00

Ref 079 - B'arra dI! Rio CerrQ - Casa
de alvenaria (em construção)

G/109m2 - 1 suíte + 2 qtos, bwc
social, saía, cozinha/COPa, área de
serviço, garagem - Terreno c/192m2

Jorge Tbyama
CREA 057719-6OYAMA

NGEN RIA
CNN 07.687.822/0001-31

Projetos Arquitetônicos
Administração e Regularização de Obras

Avaliações, Perícias e Laudos
Cálculos Estruturais

Convençao de Cond�mínio
Rua Guilherme Dancker, 145 - Centro - Jaraguá do Sul Fone: (47)3275-6871 (47) 8408-7809

www.toyamaengenharia.blogspotcom I e-mail: toyamaengenharia@ig.com.br

OPORTUNIDAGE'ALUGA-SE
kitinate e-quarto
l11ob'iliaçJo, com

proprietária, próx, a
Weg II. Reserve

. também na praia.
Ir: 3.370-35;61
9958-3197

BALNEÁRiO CAMBORIÚ -APTO NA 9LJ,I\DRA DO NlAR flNÂMENTE MOBiLIADO, EQUipADO
E DECORAD.a. - 03 s'uítes senco t master, terraço com Riscina! gec� deniaqejra,

churrasqueira e +:01 sufte/lounge, 02Vagas de.garagem (47) 9983'.217$(';I1E8'\ se 16154

LINDO SOBRADO TRIPlEi< - t suite + 2 dÓTni! espaço goutriiét; jaclzzi, 2.vágas de
garagem. Semi mobiliado. 11$'.297,000,OQ (47) 9947.964.2'eRECI 7'285

COMPLETA ÁREA DE LAZER - ()�. suit�S; lavabo, sacada cl ohurrasq. 3 vagas de .g�rªgém,
Entr�dª 2li% ii saldoertl60meses. (47) ê94U006ljREO\ Se 13an

SALA COMERCIAL - Excelente sala para consutóro, 01 vaga degaragern. Prédio com
secretaria na recepção R$ 200.000,bO. ,(4lj'S944,8006 CHECI SC '13977

EXCELENTE LOCALIZAÇÃO!
APTO COM :03 g,LiíTES SEMI-MOSILlADQ, LAVABO, 02 VAGAS OE GARAGEM, EDIFíCIO c;

ÁREA DE LAZER - PAGMI1ENTO FAC!LlTAD0: (47) 9944,8006 eRECI se 1'3lm

ITAPEMA ,ESPLÊNDIDO!! .CONFIRA!
05 suítes cf Q5 vâgas .de garagem - Aptos com 800m> - alto padrão de acabamenío., (47)

9918,3987 CREel se 12778

.

COMPLETA ÁREA DE ,LAZER
04. Do.RM,.02vagas de garagem Otimo acabanjento!

Entrada e saldo em até ôOX Venha conhecer!!! (47') 9936:0769 GREGI se 12743

COBERiuRA.DUPLEX P·ERTINHO OU.MAR! .

03 dormitôrios, vaga de garagem.privativá... totalmente mobiliada. Por apenas R$
190.000,00. Aceita parcelamento!!! (47) 9918.B98'7 cREGI se 12771>

.

EM CONSTRUÇÃO
Aptos de 02 e 03 dorm. Pequena entrada e saldo em 4GX Correção somente CUB/SC. (47)

9935.'0769 CRECI se 12743

"ueM NOVO CONCEITO El\IJ'IMÓVEIS PARJfaARAGUÁ DO SUL:'E REGIÃOH.

heliano.@imoveisjaragua.eom,br

HELIANO ORIBKA (47)8428-2835
Corretorde imóveis CRECI149,99F 8412 ..8933

casa Central- Próx. 'lia Restaurante CaHfornili

206,43 m2 construída - terreno: 393,fiSrn2,'1 suíte + 4.quartos, demais
dependência. Ideal parâ consultorios! R$ 4S() mil

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

R$ 45.000,00 a vista-ou

Entra'da de H$ 15.750,00 + 3'6 X

R$ 1.023,00 fixas.

Ligue neste fim de semana_ para uma

visita ao local.

iAPAmAMENros-
-------------

iRe! 2m o apto 1 ÓO'm' Centro em

lcorstr
ReI 2015 aptos a partir de 94m2
Centro
TERRENOS

l ReI 401 0300m"CenJm, Corupá
i4020Ter. Vila lalau 409m2

!�02nrês Rios'380m'
j4025João Pessoa3.50m'
!4018 Amízace-Villede Lyon:330m'
: 4035 Schmeder333m' R$ 28,000
i4037 Terr.Figueira 720tn'R$110.000
[CHAGARAS
! Ref 4D50 Rio da Luz II 185.000m'
j ideal para Reflorestamento �

i Réf4D55 Rio Carro II 870;OOOm' ideal
: para Reilor.estamento
[Ref 4057 Fazenda em Corupá
! 6, 335:000m' ideal para Reflaresl.

Vila Nova - Rua
25 de Julho-
8:59,56m2 - R$
145 mil - entrada
+ parcelamento ..

Cond. Azaléia,-

698,30m�-,
parte superior -
R$ 245 mil..

Res. Renascença
-Rau-,

430,54m2 - R$
87rnil- cone.

especiais de

pagamento.
Três Rios-
9.800m2 - 75 m

de frente - ideal

para indústria -

R$ 200mil.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Cartuchos remanufaturados

originais, compatíveis e

locação de impressoras.

fl] o CORREIO DO POVO
•

FIM·DE·SEMANA, 25/26 DE ABRIL DE 2009 IMÓVEIS------------�

.
, \.

'

I
.

.

:JIjetprint@netuno.com.br
"",,,,,,,,,�,,,,�.��,,,,-,,,,,,-,,-,,,,,-,,,,,,,,,'

.

(4713371.;7605 (4713370.;0005
Matriz: BR 280 km 69 (Em frente Posto Marcolla) Filial: Shopping Center Breithaupt· 2' Piso

R O D E I O RodeioCouútfy

CR,IO.·UL-O MontariaeinTouros

Futiôôi

NACIONAL
Sorteio de duas TV's 21'

para ingressos comprados
para o rodeio

.�
�

110 Joio do n.perlé • se .g

(47) 3458-0101 '�
.i

Sexta: R$ 15,00
Sábado: R$ 18,00
Domingo:_Elas Grátis

__

Eles R$ 5,00

o
-e

�
i
'E
8
�
c,

Site: www.etglj.com.br �
e-mail: clglj@netuno.com.br �

o

Fone: (47) 8846�2 l
(47) 3376-3694 �

------.;.....,--i
�
.�
1;;
ª

.

Entrada do Rodeio:
R$ 5,00

INGRESSOS ANTECIPADOS
PARA eis BAilES
Postos de Vendas:

.• Posto .Mare.chal
• Casa Campeira
• Posto Marcolla
-. Gauchita
• Smurf's lanches

E;stacionamento:
R$ 5,00

Rua Augusto Demarchi,72 - Três Rios do sul .�

'ln:!ErnID:9JtrITtr!9€mD��Q�[!l:1)0Jj]
Engates de cf;!.r.n�!1S!_��,
Para todo os modelos
- Plck-U s e Automóveis

. ,

Aceitamos cartões:

·I�I ""M"

Conforme lei federal nO 9503- CTB ,resolução-197..

Para tódo os modelos

As Thule são- bem planejadas 'para
solucionarmuitos problemas dé transporte,
com capacidade de_360� de bagagem.

,

RevendedorExclusivo,__ � �� � �-==�==�� _

1c*,ICCII
Paixão pala avsntul8

CAPOTAS

IHUII® VOLPATO
©.4Th !'lACA BY$I!l_@

.

-= : r-:...=
==-- = ��:-:
==-- - �....-::.�-
= --".�
_;.'4=IeQ3Iimi.Cmg.W

..� Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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CIASSIMAlS
,T

FIM-DE-SEMAIIA.·2sn6 DE ABRIL DE 2189

I,

CAEP - Central de Atendimento Especializado Peugeot: 08pO 703 2424 - www.peugeot.com.br

Strasbourg· -

jaraguá do Sul
Peúgeot usa e recomenda lubrificantes TOTAL.

(47) 3274� 1900 Rua Reinoldo Rau, 414' -� Centro

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



IJ o CORREIO DO POVO
FIM-DE-SEMANA. 25/26 DE ABRIL DE 2009 vEícULOS------------

r
I
I ,

I.. !ERONA 4P.l.9..9.�Eo.� R.����.:t:G.N.V .10:���J.�O J

-3275·0045
3275·1055.

[MAISOPÇ()ES
lASTRA GL 2P GNV 99

! ��Á��RS5&'� ���V89�9
,. VECTRA GL compí, 00
. VECTRA GL cempl. 97
i CELTA 4p com ar 07
I CELTA 4P 04
I CELTA 2P 05
i CORSA SEOAN 16V AR + OH 01

I CORSA SEOAN 00 '

CORSA WINO 4P 01
I GOL G4 OPS 4P 07
I GOL G4 2P ar + OpCS 06
i GOL Gl1l1.0 16V 4P 04
I GOL GIII1.0 16V 4P 01

'1 GOL special 99
STllO COM TETO 06

, PALIO 4P FIRE FlEX C. AR 07

i PALIO WEE. HLX 1.8 flex compl 05

I'
PALIO WEE. CITY 1.5 8v compl: 99
PALIO WEEK. ELX 1.3 - ar 03

! . ��C:g �gx4�t9t trava 98

i UNO CS 89 .-

I ECOSPORT XlS 1.6 05

I FIESTA personalit completo 04 .

. FIESTA personalit c/ar 05
I KA CLX 1.3 vitro trava + opcs 97

I I KA GL opcs + vidro e trava 97
I

I'
COURIER 1.6 07

i ' COURIER 1.3 97

I ! ���8�i �.W��B� 97

i - VERONA LX 92

I.í�f�;����i;�� __ _._ . ..1

'-i

i j

'Os valores são sem troca, proposta sujeite a aprovação ------------------- TEMOS MUITO MAIS OP OES!!! CONSULTE-NOS -------------------

Novos e seminovos. Antes de comprar seu carro

novo., ..Consulte-nos

Fone: (47) 3370-301-5
Acesse nosso site e confira nossas ofertas

www.fachiniveiculos.com.br

Promoção válida ate dia 30/06/2009 - Sujeito a aprovação, parcela sem entrada e sem troca e não está incluso tac de R$ 850,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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CARTÃO FORD UNICARÍl $Ol:lCITE JÁ O SEU.
Acumule atá R$10JlOO em deaeQntns na compra de ser fqrd Zero.
tlapiIBis.�metrqlo1illnss : 4004·!9001_.1n<:aIid_:1l8OO1251900. ••

VIVA O NOV·O

II � CORREIO DO POVO
FIM·DE-SEMANA, 25/26 DE ABRIL DE 2009 VEíCULOS-�----�-'I_o _

� FORD NÃo ESTÁ·PARA BRINOAI:3EIRA�
AGORA É. A MELHORHORA

PARA COMPRAFI'.'() $EU FORD ZERO
{�, ,

s -c :

{FORD KA 1.0L}=
_Se>t12009
+Travas e Alarmesde sérié

.
. .

f]R$ 23.900�:.l '. CAT. KBC9 .,3

·.ABS com controle de frenagem nas turvas
•Aceleradoreletrônico num motor de 145 cavalos
•Sistema de áudio com comandode voz
• Suspensâo traseira independente
•Dir�o eletro-hidráulica
•Transmissãoautomática sequencial
• Partida sem chave

uto
,.

(47) 3274-2800 Rua Henrique Piazera. 199 - Centro - Jaraguá do Sul
fordmoretti@morettiauto.com.br

Promoção "Agora é a melhor hora para você comprar o seu Ford Zero' (válidaaté 27f{l4!200� ou enquanto durarem os estoques). Ford Ka 1.0l Flex 2009 [cat, KBC9) a partir de R$ 23.900,00 à vista. Fiesta Hatch tOl Flex 2009 -

(cato FAK9) a partir de R$ 26.900,00 à vista. Fiesta Sedan tOl Fiei< 2009 [cat, SAK9) a partir de R$ 29.200,00 à vista. O) Toda Linha Ford com Zero de Entrada, Saldo em até 60 Meses e taxa de juros de 1,85% arn, - 24,60%
aa na modalidade Leasing com 30 dias de carênoia e Custo Efetivo Total (CET) a partir de 1,97% am - 26,37% a.a através do Programa Ford Credit*. Para este cálculo, 'foi considerado o valor financiado do Fiesta Hafen 1.0l
Flex 2009· cat FAK9 - (R$ 26.900,00) com Zero de entrada, financiamento na modalidade leasing em 60 meses com carência de 30 dias para pagamento da I" parcela, inclusão de tarifas, taxase impostos (ISS). Vaiar lotai
a prazo: R$ 46, 120,20: (2) Novo Ford Focus Sedan 2.0L (cal 8825) a partir de R$ 70.800,00 à 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 l' parcela, inclusão de tarifas, taxas e impostos (ISS). - Valor total a prazo - R$ 71.640,00 - Ç,usto Efetivo Total (CEI) a partir de 0,19% a.m - 2,28% a.a através do Programa da Ford Cradil. Condição de
Financiamento e Arrendamento não cumulativa. Não abrangem seguro, acessórios, documentação e serviços de despachante, manutenção ou qualquer ouíro serviço prestado pelo Oistribuidor. Sujeito à aprovação de crédito.
Essas condições de financiamento e arrendamento podem oscilar de acordo com a região e o pertil de crédito do consumidor. Estas ofertas não abrangem os vefculos destinados a locadoras, auto-escolas, autarquias e órgãos
públicos, táxi, test-drive, transporte de passageiros ou qualquer outra modalidade de venda direta. Contratos deFinanciamelito eArrendamento Ford Credit são operacionalizados pelo Banco Finasa BMe S.A.lmagens somente
pará fins ílusírativos:As infonmações e ofertas nesse anúncio substituem e invalidam o anúncio publicaáo em 21j04j20G9.

.

Ford Empresas: (11) 4174.3929

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



--�----------VEíCULOS o CORREIO DO POVO ft
FIM-DE-SEMANA, 25/26 DE ABRIL DE 2009 .:.

CERTIFICADO
DERECOMPRA

. .

GARANTIDA

TODA LINHACORSA1.42009
DESCONTO DE �

R$,2'.50D

1[""" i'1atd, 1.4Econofl",,09/09,mbdeloR6J, preçopúl>icosugeridodeRS 34.802.00, com descbntodeR$2500,00,preço promocional à vistaa partir
de RS 32302,00.CorsaHatd, 1.4 Econo.Flex09/09,modeo R6M, preço público sugerido de RS 38.1 08,00, com desconto de RS 2500,00, preço pro
moéoral à vistaa partir de R$ 35.608,00.CorsaHatch 1.4 EconoFlex 09/09,modelo R6P, preço público sugeridG de RS 39335,00, com desconto <!e'
RS 2:500.00, preço promocional à vistaa partirde RS 36835,oo.Cla55ic 1.0 Life Flexpower;anoif'!bricação 2009, ano/modelo 2009,R6R,com preço

�romodonal à vista a parti; de RS 24.990,00.A Recompra Garantida sob Condições é véãda apenas para os ,",cujos das �nhaS c:clta. Classe;
PriSina'� €cisa di$pOníveis no estoque das concessionárias partídpantes na data da aquisição e finandados pelo Banco GflMCMaís infurrna
çõessObiea promoção, consulteum dosvenc!edoresChevrolet

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Consórçio
UNIAO

IMÓVEIS • CARROS -MOTOS

CRÉDITOS,
'13.617,00
'15.887,00

VIR 125 K R$128,04
XTZ125K R$164,11
CBX 250 Twister R$ 224,56
XR 250 Tornado R$ 245,63

, NXR 400 Falcon R$ 311,49

e�irp.ção:.através·�1t labe.!l:r do fabtlc�nle

Agende uma visita

3371·8153 I '·186·7223

RECRUTA CANDIDATOS
SES/sewww.sesisc.org.br

(linl\: Trabalhe conosco).Si$f'l'l1)a,�era_r;ão d��s f(t�Q;smas
do Es.taiJó de S:ants·Cafarina

AuxiLIAR DE SAÚDE

Jaráguá do Sul

01 Até 1110512009 pelosite

TÉCNICO I?E EIiIFERJAAGEM-.

Jaraguádo Sul
Àt� 12I0512b!J9 pe lo site01

Aços. )arâguâ Ltdi:f, empresa ellstripUidbra de ProdutQs. $iqenJrgiêos (chapas de
aço, tl,lbQs; perfis la:rnihad€!s, peçás o)<:iGdrtadas ou 'cortadÇls él plaSma·, �te".,)

Qdhtràta:

VENDEDO.R(AlINTERNO (Televendas)
É indispensável experiência anterior na função, preferenciatthente no setor
rnetalrnecânico. Remuneração adequada com a experíencia do carrdideto.

OS interessados deverão enviar currículum para o e-mail
rose@acosjaragua,com,brou entrar em contato com Rose,
pelo telefone 3273 6227, para agendamento de entrevista

ru.
:J
C
Ol
=

Anuncie no

.CLA.SSIMAIS, o melhor.
e mais completo balcão
de neqócios da região

. do vale do itapocu,

PRECISA.,$E
oáb:elejreira,

manicure e pndól(yga
com experlência,
para trabalhar em
sa IãO nó centro.

-ínteressaoes eritrer
em contato pelo

telefone 910S'04�O
ci Cristina.

I'mperdíve/!!!
Grande promoção

Fraldas geriátricas com preço arrasador:
Pacote com 8 unidades a R$ 8,99
Disponível nos tamanhos M e G.

Administra - Distribuidor de Produtosltda.
. Fone: (47) 3376-5028 I e-mail: aiortiz@ig.com.br
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Para m;�is eronneçôes sobre preços cem reduçã; de IP!, ccnauâe li. cont:esr.loo&ria-R�n(Ju!t Ltberté. 1} r,,'lé;;ane Seõen EtlJ!'es�ioI11.6 1SV Hi-P'ex 4P Oe/Oa.com ia�tGp gfátl�, à ifÍsta por R,S5!.990.0U: ou fi09:oçl;;do pelo C�C com entrada de RS 31.194 + sede em 2A. pa.rcefas de RS 9·t3.29. Taxa de juros de O,'!9% J 01(6.04%<1 a}. C;!SiO efetivo t:otJ_!:Oa8%
a.m(S.60% a.a). Triou!Us: RS 329,33. Valor �o;�! ünencíarío: R$ 5::l,832,fstt;{)ue � O 1;n:j3{lP-S. 2} Gr:H::l 5::€ok: Oynamiq;:�:? O 16V Hl-Plex 4P 08/G8 cem íaptop gmUS.S9m Pack �ü"ff}rto à '}]S� pur RS 71 690,00, ou !il1aí1cmG!) pelo coe cem entrada d� RS 35.?A5 .;. sctco iar!111. parcelas de RS 3.055.40. T,,:x,[1 õe juros de I}.i)"f", ;;!,Ín(},O%a.a). GIJ51,(1 efetívo

Ousfn efetivo t,at.aI:1.5<"l% &.rn{20.17% J aJo Tributos: RS 181.95 fi} Se a Wlsíkl uo veouo escotbkln !à ptt%uir som, f} Vi�lnr 1'0 acessório será rev€lfi(t) em hür:us de RS 4GO.GD eara aquisição de aoessérlos. GtmilrJ mmMo e deta!!:e na Libertá. O míninoteljúOk �'ál!tW para esta pmlnução é i} HP t".1inH\k"Je ?G'?133, prccesaador via C7·M HIV dp. 1,P..GHZ.
Mir:msnff W)r;uow3 vlnu BaBoi'!.�GB de Mcmóri� RA�A"t20 GR t1fJ Disco Hi;)jtjl'J e TI!!<l Ü� 8 9" Númmu dfl parte HP:H196?i.A. A enlrega tios mihillo\ebo;';i<s pare o cJi�flte ocorrerá a.n a\é 40 �h3S flPÓ:'> a comprn do vefc!,jo.imns vIAH:; válhton nar tuda linha Rena!)!!, exceto .Syml);.il. HmWC;a!"fHHlio p:!iIJ coe realizaríu peja ela üe Cr(ld=t,.i, Hnanciamealo e
lnvestirnenloHenault tio Brasil, Gledito sujeito a unáãse e (lpm�a.ç..'ic \H� cartastrc.Taxa d€ Atl?rh.m:!: de Cr�dHo, Despesa til! SIJF:lÇGS dlJ Terceiros li lrJb"l!f;S lIãu inclusos. Pfutura me!áHcil não inclusa. +rete Incluso. ütettas v;1!i�<ls até 30:n4lO9.0s preços sug!O!o-idn POt.MJn variar de acordo com a aooirn:HJB;o e a mct(Hj�.âçã�� rio wcule. Fstoques ennaoos.
saroeo. 1.!Jilan ,Glal� seeuc. Megane Se�o. Megane Granü Inur e Symho! com 3 anos de uaranti;l eu 10{) mu qJJilf.im?1rtl:>. o flue Gt:�I,Br primeiro, ;:of!cticionalia aj}s I.!HmOS e cnndiçües

''--------

Liberte· JARAGUÁ DO SUL
(47) 3274-0000

ITAJAí
(47) 3341-3341

SEMINOVOS
(47) 3340-7700

JOINVILLE
(47) 3145-3145

BLUMENAU
(47) 3144�3144 ._ FÁBRICAatim NOBRASIL
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Picasso Exclusive 2.0 2006
COMPl RS 39.900,00

.

/"1
Baependi

o..� V........,"".."�.qR"
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CLASSIMAI---------------

.A'

307 SO PRES PACK 4P AR OH VTE lOT BORDO FN RO RE VV PP 2008

;:.,JºYcºTAFl�tpf,�iJ;8 di:": OOt;:2)'i�� jlH;Y1I.JX:ªAG DVP;ÀijS (;Olllíº�!ltºyv P,Ri'i;;%, J?J ?QQ9,;�,
VEGRA EXPRESSION AR OH VTEVTOTVV

$líí!§w:�:Õ;T!ptR(1NK ALl"t?'1:r Ft':;iil·:;l4I(D!lVJE�OrABS 5i!lÃG:llOWíllgE%X'
AR DHVlE LDT ABS RD RE

ÁfiAR;ílllVTÜI5T;UAG Alis18DFNVVrr
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AUTOMECÂNICA
DA BAR LTDA.

"l_tn de L�Transporte e Turismo

Venha cónferir nossos sereiçosl
(047) 3376-0251
Rua Ângelo Rubini, 900

Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul - SC

(47) 3370-9457 I (47) 9929-5885

Rua julio Pedn, 131 - Vila Nova

Jaraguá do Sul

.' Loiras na casa

Loira Mirella

*

*

18 anos - iniciante

Sara Loira
19 al10S - SAPECA

Rolaine Moren�
19 anos

Duartos novos OI casa *
Temos motorista que leva e traz

147) 9624-8410*
, _!lteodimeoto 9hOO a 1hOO I Temos local

Procura Indentificar representantes, para atuar na área de vendas de
consórcio de automoveis. motos e caminhões.

Tratar: sidney@breitkopf.com.br

PROMOÇÃO
DE CARROS E MOTOS
100% FINANCIADAS
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-----------SOCIAL

ZUMZUMZUM'
; O zumzumzum - em oH - dessa vez não têm nada a ver com política! O estresse
; onda rolando solto, sim, no mundinho da moda, como sempre. Educado até dizer
j "chega", uma dona de uma elegante loja anda tiririca da vida com uma copista
• dos vitrines de seu sofisticado estabelecimento. É só ela modificar um detalhe
/

e, no outro dia, o concorrente modifica também. É o preço do sucesso. Ouerida!
,

Relaxe, tome uma taça bem geladinha da nossa Cove Pericó Brut.

NIVER DO LUCCA TI-TI-TI
Hoje o garotão Lucca Rozza Rocha, No próximo dia 15 de maio, acon-
filho do Dr Márcio Renê Rocha e Ana tece no Clube Atlético Baependi a

Lúcia Rozza, recebe todos seus amigui- tradicional festa do Ti-ti-ti. O even-

nhos para o maior festerê no Play do to é uma promoção da Ação Social,
Shoppi ng Breithaupt. mantedora da Creche Constância

Piazera.

CONCERTO
FEIJOADAHoje à noite, às 20h30, acontece na

Scar, numa iniciativa da Malwee Ma- No próximo dia 15 de maio, acon-
lhas, um memorávél concerto com o tece a 10 Feijoada da Ilha. O baba-
famoso pianista ArthiJrMoreira Lima. do acontece na Igreja Luterana, na
Imperdível! Figúeira.

LEITOR FIEL NAS RODASO leitor fiel de hoje é meu camarada
e jornalista Flávio José Brugnago. Ele ,. Por favor, não ousem es-

também lê a coluna todos os dias para quecê-ln É bem neste sábado

ficar antenado no que acontece de me- que. meu sempre amigo,o em-

Ihor na sociedade. presário Jurgem Joachiril Joes-
ting, recebe o merecido coro de

,, O sucesso torno os
parabéns pela idade nova. Mil
vivas, grande irmão.

pessoas modestos,
amigáveis e tolerantes; • Ontem à noite, o boa gente

é o fracasso que os foz Jair Maba, o popular Ico, que
faz um excelente trabalho como

ásperos e ruins. ,, presidente do Acarai, recebeu,
WIlliAM MAUGHAM em sua paradisíaca chácara,

PREVIEW
um grupo seleto de amigos
para um jantar informal.

No próximo dia 27 de maio, acontece
• -O meu amigo Jaime Ne-na loja Voilà, o lançamento da 30 Festa

do Champanhe. O evento oficial é no gherbon
.

está preparando os

dia 24 de junho. detalhes para comemorar, no

próximo dia 29, a idade nova.

i COLA GRAU • 'As arquitetas Ana Wolf e

A minha querida Alice paula Balsanelli Lucienne Leutprecht, sempre
é a nova Pedagoga de Jaraguá. Ela co- antenadas, estão elaborando
lou grau na sexta-feira. Parabéns e o mais bela e requintada co-

muito sucesso. zinha para a Mostra Morada
Casa Shaw, que acontece no

NA URBE mês de junho.
Ontem, tive o prazer de almoçar IUI chur-
rascaria Pavanello, em Jaraguá, com os

ex-craques da seleção brasileira de fute-
bol Djalminha e Ricardo Rocha. Também
estiveram presentes na mesa, Cocá Pavo- Saborear uma delicioso

nello, presidente da Fesporte e Kenji, da . feijoada no Choperia
Criciuma Construções. Escondidinho.

.

:=:::SPÇ>RT .err
-.'f..!?;lfY>r:P;Jg1...7L7

f;.t+ot#
Ginástica é moda,
Av, Mal. Deodoro da Fonseca

� 819 - cenln?,�,,���_Quá do S�I

Jana Sutil e Keônra München festejaram durante a

semana o primeiro ano de muito love

o garotão
Lucca Rozza
Rocha, que
posa ao lado da
avó Zoraide
Rozza e a mana

Ana Laura
Rozza Rocha,
é o grande
aniversariante
de hoje

Ricardo
Fischer

e Fabíola
Derreti se

casam hoje na

Igreja Nossa
Senhora do
Rosário, no
Rio Molha

TE CONTEI!
• Jucélio Prl'fiincheck, que;
atualmente mora em Curitiba,
certamente é o nnlrerserlente,
mais festejadq}de hoje.

'"

• Acontece nos dias 25 e 26 de

abril, a partir dos 14 horas, no
Autódromo Jaraguá, o Dia do
Desafio. ,S��ão provas de trilhos;!
cross country e muita lama, ,

válida para.motos da categoria
125 nacional e importada. ,

• No domingo)eni Juntes
promove, no licoreria, barulho
daqueles para assistir a fiflal

, do Campeonato Carioca entre

�liHlamengo X 80tafogo.

• Hoje, uma das figuras que
mais considerQ no meio em que
vivo, o go t, Tato Bra

recepci'oll
Recreativa Ipê. No ocasião

ele promove um esperto futebol
suíço e um del,icioso churmsec,

para c�,meíTIorar a idade
novo. Parabéns, amigo. O meu

desejo é que sejas plenamente
feliz.

• Nos dias 1,2 e 3 de maio

acontece em Jaraguá do Sul,
no CTG Laço JaragjJaense a

280 edição do Rodeio Crioulo
Nocional. ,

• Amanhã à noite, na Estação
do Tempo, tem o presença da

l;y:, excelente du�la sertaneja Mozzo
;1j1K& Gabriel. ;i[::

• Já dó paro retirar, no Corpo
de Bombeiros de Jaraguá, a fita
de identificação e o mapa do"
trajeto da 10 Pedalada Famosa,
que acontece dia 7 de junho.
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Por Jéssico Ehmke Kroetzer
�ecepcQo@oco�reiodopovo.com.br

Dia 24 comemorá 3 .

Gabrielle MinoU' O
anmhos, a fofinha

Hanelore mal�dao,:am A�temar.� a oma
UI os beiJos.

pafabéns pafa a gatinha Bfenda
Bafdin que nO dial1 comp\et�U
1 aninhos. Os pais e. seu ifmao

Gusta\lO mandam os pafabéns.

� .

Parabéns para ii fofinha .

Petry, filha de Ad
Nayale PI.etra Rausisse

emar e Dyrcll1ne
-

comemorou seu 1° a
.

h .'
que

mn
_

o dia 7. Os pais Pacheco e Elusa e manas Selena
e Sara �andam os parabéns para Sofia,

que dia 12 comemorou idade nova-.

1
Na foto o gatinho Bredl�y Bauer, qu;;o dia
9 c�mPletou 6 anos. Parabéns dos seus pais <'

eandro e Suelen e sua irmã Brenda.
},.

Na foto as lindas irmãs G b
.

I
.

9 anos, e Isabele Moas Gielow
a net que dia 9 completou-

Parabéns da mãe M:��O � �: ::im;:��:� 3 aninhos.

�

Completou 5 meses no úlf d'14 a gatinha Júlia G .

Imo Ia -

alegria dos padri h abLn�la, para a

.

n os uClane e Jair.

Otávio Porath com I
Os pais Edmar e ROP et.ou 5 anos dia 13.

desejam muita s��� e af m��a Heloísa
/

e e ehcldades.

Parabéns para a Iind J
. •

-

que dia 10
a alclara Wagner;

comemorou 12 anos Tod
sua famitia deseja felicidad�s.

a

C�:���é:: :ara a fofinha lhalia
2 aninhos no d��aS' que co.mpletou

P
• eus pais Ivonild

�
e aulo desejam felicidades.

a

Parabéns paro Ricardo T. de Andrade Minei
que di� �4 comemorou 12 anos. Toda a

'

famlha deseja muitas felicidades.
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ECONOMIA
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E se a canoa virar?
"Se a canoa não virar, olê, olê, olá ...

Eeeeeeu chego lá!". Devagarzinho a

bolsa de valores foi se recuperando.
Embalada pelo cenário internacional
menos assustado, pelas várias noticias

dos fortes remédios prescritos e de cer

ta volta da confiança do investidor, pa
rece que voltamos a um tempo quase

esquecido: o período que antecedeu' a
queda.do centenário Lehman Brothers.
Foi a bancarrota deste gigante banco'
de investimento, que era um ícone do
mercado financeiro, que se passou da
"coisa muito feia" para o pânico gene
ralizado. No Brasil, nessa sexta-feira, a
bolsa de valores atingiu a pontuação do
início de outubro de 2008 ..

Então chegamos ao "fundo do poço"

e começou a recuperação? Cuidado!

Apesar de certa melhora aqui e ali, a

economia ainda está péssima. Inter

namente, não está parecendo que a

política anticrise está sendo eficaz o

suficiente para melhorar o horizonte.
A cada semana as projeções de cres

cimento do PIB caem mais e mais, se

gundo estimativa do relatório Focus

do Banco Central (relatório -do Banco

Central que apresenta a média das ex

pectativas do mercado em relação a 26

variáveis econômicas). Claro que se faz
necessário certo tempo para que o re

médio faça seu efeito, mas a julgar pela
percepção dos entrevistados do Rela
tório Focus, ainda não vemos a luz no

final do túnel.

É um chute no escuro comemorar

uma recuperação da economia e dos
mercados, pois a saúde do sistema fi
nanceiro continua duvidosa. A Europa
está com problemas mais sérios que os

EUA, a exemplo da Espanha, aonde a

crise imobiliária foi devastadora. A

alavancagem (emprestar dinheiro para
investir mais do que se tem) da Irlanda
foi gigantesca e hoje o país sofre com o

processo de redução da dívida. Outro

exemplo foi o anuncio pelo FMI da esti
mativa de perdas de US$ 4 trilhões dos
bancos com crédito - e nem a metade
deste valor está provisionado no balan

ço. Em relação às montadoras, a Chrys
ler negocia com o Tesouro americano

um anúncio de concordata, segundo o

INDICADORES CÂMBIO
I íNDICE VARIAGÃ° MOEDA COMPRA VENDA VARIAÇÃO
I;IBO��SPA 212%�· Dólor comerciol (RS) 2,189 2,191 -1,26%

,
. to"

Euro (em RS) 2,886 2,890 -0,37%

The New York Times e a General Mo-
.

tors fechará, a partir do mês que vem,

1� de suas 21 fábricas nos EUA.
Considerar de forma positiva que

os resultados razoáveis que os bancos
vem apresentando é arriscado, pois são

questionáveis os critérios contábeis
adotados. Considerar que a reversão

já chegou tem pouco embasamento.
.Como escreveu o gestor da Modal In

vestimentos, Alexandra Póvoa, "uma
coisa é a economia parar de cair e ficar

operando .de lado, em nível baixo; outra
coisa é.acreditar em uma recuperação
consistente, que começa a ser precifi
cada pelos mercados". Acredito' que a

gente pode chegar lá. O problema é se

a canoa virar.

o desafio de se

LUIZ MARINS, CONSULTOR
E PALESTRANTE

manter no rumo certo
Um dos maiores desafios das pessoas que dese

jam pautar sua vida pela retidão, pela honestidade,
pela lealdade, é encontrar amotivação para seman
ter no caminho certo. Pessoas realmente honestas,
cumpridoras de seus deveres, leais, parecem não

ser deste mUndo e podem se sentir fora dele. Mui
tas vezes são tachadas de ingênuas, bobas, sonha
doras e até mesmo sentem-se fracassadas.

As notícias dos jornais, a televisão e todos os

meios de 'COmunicação e até a publicidade mais

valorizam os bens materiais, a esperteza, a ganân
cia, o sucesso a qualquer preço, do que a hones

tidade, a retidão de caráter, 6 conhecimento e o

estudo. Como manter valores elevados?
Se manter no rumo certo não é fácil e a pessoa

que deseja assim continuar não pode esperar que
omundo ofereça a motivação. necessária. É preci
so que ela busque a automotivação constante, se
alimentando com boas leituras, boas conversas,

boas companhias, frequentando ambientes sadios
e buscando a amizade de pessoas que possuam os

mesmos valores elevados. Assim como o corpo

precisa de alimento para se manter ativo e forte,
damesmamaneira é nossamente e nosso espírito.
Eles precisam de alimentos. E os alimentos do es

pírito e da mente são: a boa leitura, a espiritualida-

."
.

de, a religiosidade, a filosofia, a orientação segura
de pessoas de bem que nos auxiliem a remar num

mar nem sempre calmo e tranquilo.
O aparente sucesso e a falsa felicidade das pes

soas de valores morais e éticos duvidosos, muitas
vezes faz com que as pessoas de bem questionem o

valor de sua opção pela retidão, pela honestidade,
pelos bons princípios. Mas é preciso acreditar que
o sucesso e a felicidade dessas pessoas são apenas
aparentes. Elas sabem o inferno em que vivem, se
escondendo das pessoas de bem e eternamente
amedrontadas de serem um dia descobertas em

suas desonestidades. São pessoas sem paz de es

pírito com aparência de seguras e felizes. Podem
termuitos bensmateriais, mas só elas sabem como

essa riqueza foi conseguida e essa verdade não as

deixa em paz.
.

Portanto, para se manter no barco da retidão é

preciso alimentar o espírito e a mente com cons

tância e perseverança. É preciso acreditar em algo
superior. É preciso ser forte. Assim, veja com quem
anda, com quem conversa, o que lê, onde vai. Para
se manter no rumo certo, é preciso pegar o cami

nhodobem.

Pense nisso. Sucesso!

Desemprego sobe para 9%,
mas IBG'E indica estabilidade
A taxa de desemprego me

dida pelo IBGE (Instituto Brasi
leiro de Geografia e Estatística)
subiu para 9% emmarço, mas a

pesquisa indica estabilidade no
mercado de trabalho. No mes

mo mês de 2008, o desempre
go ficou em 8,6%. Em fevereiro
deste ano, o índice foi de 8,5%.
A taxa é a maior desde agosto
de 2007, mas está próxima do
índice de niarço do ano passado
(8,6%), que foi o menor para o

LOTERIA

CONCURSO N° 2043

mês na série histórica do IBGE.
O gerente da pesquisa men

sal de emprego do IBGE, Címar
Azeredo, disse que o aumen

to da taxa de desemprego .em
março reflete um quadro do
mercado de trabalho no qual
há uma demanda forte, com

geração insuficiente de vagas.
"O mercado não gera postos e

a procura é maior, o resultado
dessa equação só pode ser o au

mento na desocupação", disse.

CONCUIlSO N° 420

03 - 04 - 05 - 06 - 01
- 09 - 10 - 11 - 12

18 - 19 -

.:� 24 rr:

Informa aberura de processo seletivo

Jaraguá do Sul

SANTA CATAR�NA

Área/Requisito Cidade Inscrições e lnfrrnaçôes
I nstrutor de
Brinquedoteca:
Curso Superior Completo
em Pedagogia elou

Educação Física;
Habilidade no

desenvolvimento
de atividades recreativas e
educativas com crianças

Interessados comparecer no
dia 28/04,
às 9h à R.: Pres. Epitácio
Pessoa, 1273
Centro. Informações
www.sesc-sc.com.br
icone Instrutor de

Brinquedoteca

Acompanhe os processos seletivos do SESC/SC através do site WWW.Sl!sc-sc.com.br
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Cresce registro de violência no campo
�Nos confrontos agrárioso número de morte é de um para 42 episódios

A violência no campo au
mentou em 2008 apesar da re

dução no número de conflitos.
Enquanto, em 2007, a contabili
dade dos confrontos agrários era

de uma morte para cada 54 con

flitos, em 2008 foi de Uma para
42 episódios. o dado faz parte de
levantamento da CPT (Comissão
Pastoral da Terra). que será di
vulgado no próximo dia 28. De
acordo com o levantamento; 28

pessoas foram mortas em confli
tos no campo em 2008. Mais de
70% dos assassinatos ocorreram

.

. em estados da Amazônia Legal.
Proporcionalmente, onúmero

de mortos tem aumentado. 'Ano
passado houve menos ocorrên
cias, mas foi mantido o número
de. assassinatos", adiantou o in

tegrante da CPT, Dirceu Fuma

galli. Segundo Fumagalli, o Pará
manteve a liderança no ranking.
No Pará, a violência no campo
em 2008 triplicou em relação a

, 2007. O Estado continua cam

peão em todos os indicadores:

assassinatos, despejos, ameaças.
Rio Grande do Sul e estados do
Nordeste, também apresentaram
indicadores preocupantes..

Na avaliação de Fumagalli,
o crescimento da violência no

campo verificado entre 2007 e

2008 poderá se confumar como
uma tendência caso a reforma
agrária não avante no país. Se-

. gundo o coordenador da CPT, -

um dos fatores que justifica o

endurecimento dos conflitos é a
. impunidade para os que come

tem ou encomendam os crimes .

'�impunidade é o que mais
motiva e fomenta a violência no
campo. Por exemplo, enquan
to o Bida [acusado de mandar
matar a missionária norte-ame
ricana Dorothy Stang] estava

preso em 2007, os fazendeiros
ficaram acomodados, houve
simplesmente. uma pressão em

cima dos trabalhadores. Com
a liberação do mandante, em

2008, os fazendeiros voltaram a

toda", comparou ele. O Porá manteve o liderança no ranking, o violência no Estado ano passado triplicou em relação o 2007

AS BELEZAS EAQ!!AlIDADE DE VIDA DO

NOSSO ESTADO JÁ CONQ!!I5TARAM O BRASIL.

AGORA, É AVEZ DO MUNDO.
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----------ESPORTE

Eliminado do Copo Norte, o Vitória, do meio Cesinha

TAÇA POMERODE

Equipes de Jaraguó
tentam.a reabilitação
Jaraguaenses ocupam as últimas colocações
JARAGUÁ DO SUL

Faltando apenas quatro
partidas do - término da pri
meira fase da Taça Pomerode
os times jaraguaenses tentam

a reabilitação na competição.
Flamengo e Vitória ocupam
as duas ultimas posições na

tabela e apenas oito dos 11

participantes se classificam.
O auriverde recebe o Floresta
em casa e o Mengo vai a Pome
rode tentar desbancar o atual

campeão Atlético. Ambos os

jogos acontecem às 15h30
deste domingo.

A tarefa mais difícil ficou
mesmo com o rubro-negro,
que está na lanterna. O time
do Garibaldi ainda não pon
tuou e tem uma parada dura
fora de casa. Para conseguir
a reabilitação a equipe trou

xe dois jogadores da cidade
de Itajaí. Os meias Eriksson e

Hugo entram em campo neste

domingo para tentar arrumar

o meio de campo. "Pretendo
somar a equipe e contribuir

para que o Flamengo consiga
trazer os resultados", declarou
Eriksson, que jogou profissio
nalmente no Marcílio Dias.

Já, o Vitória, também está

preocupado com o rumo da

1° RODADA DA
SEGUNDA FASE

SÁBADO
CAMPO DA ARSEPUM

o CORREIO DO POVO m
SABADO, 25 DE ABRIL DE 2009 U.

Começa 2a fase
do Vorzeono

Começó neste sábado a

segunda' fase do 27° Cam
. peonato' Varzeano de Fute
bol - Raul Valdir Rodrigues.
Agora, 16 equipes divididas
em quatro .chaves brigam por
uma das duas vagas para (]

terceira tose da competição
e formam mais dois grupos
de quatro. Novamente os

dois melhores passam para a

semifinal e se enfrentam em

cruzamento olímpico.

• 13h30 - Barrabaxo x Magic World/ .

Bazar do Rau
• 15h15 - Box 7 x Atlético

Uma luz

CAMPO DO GUARANY
• 13h30 - Rio Cerro x Guarany
• 15h15 -Tigre x Romo/Mega Tmnze o Pé

CAMPO DA VILA LALAÚ
• 13h30 - Galácticos x Brandenburg/
Outra

• 15h15 . Cruz de Malta x Kiferro

CAMPO DO CAXIAS
• 13h30 - JJ Bordados x Confort Fine
• 15h15 - Caxias x Garibaldi

compefição. A equipe está na prevalecer", antecipou. O time

penúltima posição com três do Rio da Luz terá o desfalque
pontos. Por isso vencer a par- dos jogadores Seco e Milton,
tida contra o Floresta em casa ambos estão contundidos. No
é fundamental para as preten- entanto, Alaor e Adilsão retor-

sões de classificação do time. nam ao elenco auriverde.
O capitão' Gomes declarou Completam a sétima ro-

que esta é a partida chave para dada da Taça Pomerode: Vera
a equipe, "Vamos trabalhar para__ Cruz x Água Verde (Timbó),
ganhar o jogo. Nosso time não Água Verde (Pomerode) x Ca
vem bem na competição e va- � ramurU e Poço Fundo x Tupi.
mos pegar um time jovem que . O Botafogo folga esta semana.

treina duas vezes por semana,
mas acho que ofator campo irá GENIELLI RODRIGUES

. As coisas parecem estar voltando ao normal no vôlei femini
no brasileiro. O Osasco (foto) perdeu o patrocínio do banco, mas
foi salvo por um grupo de-empresútles. O unúncie foi feito ontem

de manhã pelo prefeito da cidade. O técnico continua sendo Lui
zomar de Moura, que acumulará a função de gerente também.
Já em Brusque, uma reunião com o prefeito Paulo Eccel, o pre
sidente da AO Brusque Rubens Fachini e o supervisor da Cimed
Renal Dal Zolto fez surgir uma esperança para o time local. Até o

dia 15 de moia, eles podem anunciar um novo patrocinador.

NOVIDADE NA CAMISA
A Malwee terá mais uma novidade em seu uniforme. Foi fechado um

acordo entre a equipe e a Prefeitura para que o time coloque o en

dereço do site valedosericantos.com.br. que está 'sendo desenvolvido

pela Diretoria de Turismo de Jaraguá.do Sul, como uma forma de di

vulgar os encantos da região. Durante os jogos também haverá placas
de publicidade divulgando o slte,

XADREZ
De casa n(lva, o xadrez agora aguarda uma outra novidade. Na semana que
vem, eles devem fechar um patrocínio, já que é o única modalidade que
tem apoio da Fundação Municipal.dê Esportes que ainda não tem verba
de iniciativa privada. Mas o fato de ter um espaço só poro os praticantes
(agora no Arena Joraguá), já é comemorado pelos enxadristas.

DIVISÃO ESPECIAL
Mais notícias dos times que disputam a Divisão Especial do Catarinen
se. O Imbituba, que iá tinha confirmado uma parceria com o CFZ do Rio·
de Janeiro, anunciou os dois primeiros reforços para a competição - o

lateral-direito Diego e o zagueiro Marcílio, ambos vindos do Atlético
de Tubarão. Outro que pode chegar em breve é o alo-esquerdo Bruno
Luiz. O técnico do time do Sul do Estado será Joceli d.os Santos.

NO FIGUEIRENSE
Falcõo esteve ontem em Florianópolis onde deixou três de seus pupilos
poro treinar no tim� do Capital catarinense. Amaior oposto do jogador é o

joraguaense'AlisSon, revelado pela escolinho dele e que estava no Paraná
Clube. O garoto tem apenas 14 anos e joga tonto no alo-esquerdo como

no meio-campo. Os outros dois sãoWellington e Danilo, que estavam, res
pectivamente, em São José dos Campos e no Carinthians.

• Vejo mais do esporte nos blogs Arquibancada e

Firula de Salto Alto, no site www.ocorreiodopovo.com.br

esporte@ocorreiodopovo.com.br
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Juve pode ter patrocinador
Falcão confirmou que uniforme de jogo será da Umbro
JARAGUÁ DO SUL

o mês de maio está chegan
do.' Este é' o prazo dado pela
diretoria do. Juventus para
iniciar os trabalhos com bola
para a Divisão Especial. Mas
o clube ainda esbarra na falta
de patrocínio. Já se sabe que
Biro é o técnico e que parte da
base do clube será incorpora- .

da ao time principal. Mas para
"encorpar" o elenco, trazendo
jogadores mais experientes,
é necessário' que se feche um

patrocínio. E este pode ser

anunciado já na próxima ter

ça-feira (28/4).
O craque Falcão esteve on

tem' em Florianópolis conver

sando com um possível investi- -

dor (o nome não foi confirmado;
, mas é do, meio da construção
civil). "Terça-feira eles estarão
em Jaraguá do Sul para conhe-

,

cer o clube e já-será definido se

vamos bater o martelo ou não",
disse o jogador da Malwee e

parceiro do Juventus. De.cer
to até agora é que o uniforme
de jogo será mesmo da Um
bro. "Para este ano", será desta
forma. Se o, time subir, no ano

que vem a empresa dará tam
bém o de' treino e de passeio",
informou Falcão.

Aproveitando � viagem até
a Capital catarínense, o joga
dor esteve mais uma vez no

.

Figueirense. Lá conversou so

bre alguns de seus atletas {ver
na coluna Linha de Fundo, na
página 17), e também sobre

. Começo ,o 2a
fase do suíço

A segundo fase do Campeonato
Corupoense de Futebol Sufço começo
neste fim de semana. Os 16 times que
seguem no competição se enfrentam
no campo do 15 de Novembro. No se

gundo fase formaram duas chaves os

dos perdedores e os dos vencedores.
Os dois com os melhores colocados de
cada grupo no primeiro fase ficaram
no dos vencedores, jó os dois piores
desempenhos estão no dos perdedores.
Os campeões de cada grupo se cruzam

no semifinal, dentro dos respectivos
choves. Os jogos iniciam às 9 horas e

terminam por vo�to dos 13 horas.

Parceria entre Juventus e Falcõo começa a dar resultados, já que o craque está intermediando patrocinador

possíveis reforços para 'o [u
ventus. "O Figueirense já disse
que vai ajudar no que' puder,

principalmente para ceder jo
gadores", .avisou Falcão.

Nesta semana também

houve mais um encontro en

tre a diretoria do Juventus e

representantes do poder pú
blico. Muito se conversou,
mas tudo continua como

antes: o clube quer o apoio
da Prefeitura que, por sua

vez, quer ajudar. Mas não se

sabe como, já que a questão
sempre emperra nas dívidas
do time e nas certidões que
se é necessário para receber
verba pública. Mesmo assim,
o presidente Ilda Vargas disse:
"saímos da reunião animados
com a possibilidade".

Esquento brigo
, pelo título

As disputas do Copo Sesi 2009,
principal competição entre empresas
do cidade, promete esquentar ainda
mais no fim de semana. Quatro moda
lidades têm sequência: futebol sete.li
vre masculino, futsol feminino, futebol
de campo masculino e futsol mester
masculino, que estreio rio Copo. Se
rão 12 empresas divididos em quetm
choves. Neste sóbodo se enfrentam:
Seara x Dalila Têxtil, pelo Chove A, e
Tropp é.Celesc, pelo B. Apenas o mo

dalidade de futsol sênior masculino
estó finalizado, e teve o time do Weg
cemecampeã.

Time feminino
busca o bi
JARAGUÁ DO SUL

A equipe Jangada/FME de

basquete infanto-juvenil ini
cia

.

neste domingo a busca
do bicampeonato no Campe
onato Estadual da modalida
de-Elas enfrentam o time de

. Balneário Camboriú fora de
Casa. A exemplo do mascu
lino, o regulamento prevê os

jogos em turno e returno.

O time passou por refor
mulações, já que as jogadoras
de 2008 foram promovidas
para o juvenil. A média de
idade do time é de 15 anos,

por isso o técnico Júlio Patrí
cio prevê mais dificuldade
neste início de competição.
"Nossa equipe é dois anos

mais jovem do que o previsto
namodalidade (17 anos), mas
pretendemos fazer um bom
trabalho este ano e conseguir
ficar entre os três melhores",
ressaltou o treinador,

Elas estão .na Chave Litoral
juntamente com Navegantes,
Balneário Camboriú, Bonja/
Joinville, -Independente/Flo
rianópolis e Abin/Florianópo
liso No. total serão dez jogos e

as trêsmelhores no índice téc
riico da primeira fase passam

, para o' quadrangular final. A
outra-vaga será decidida entre
os -times da Chave Oeste, for
mada por Concórdia, Chape-
có eXaxim.

,

Caso o time se classifique
os jogos acontecem em [ara
guá do Sul, já que a cidade
foi campeã-em 2008. O qua
drangular final será todos
contra todos B: a equipe que'
obtiver o melhor índice téc
nico será campeã .

Time tem idade llJédia de 15 anos
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Mistério às vésperas da final
Verdão e Avaí iniciam domingo a briga pelo título catarinense
CHAPECÓ

Neste domingo, o Estádio
Índio Condá promete ferver
com a primeira partida da
final do Campeonato Catari
nense da- Divisão Principal.
Às 16 horas, Chapecoense e

Avaí iniciam a briga pelo títu
lo. E, às vésperas da decisão,
o mistério rondava os treinos
comandados pelos técnicos
Mauro Ovelha e Silas, respec
tivamente. Vale tudo para ten
tar enganar o adversário numa
hora dessas.

O time da Capital catari-
nense ainda não sabe $e entra

rá com um ou dois atacantes,
ou se terá três zagueiros. Silas
preferiu não adiantar nada.
Na defesa, o jaraguaense Me
dina pode dar lugar a Ferdi
nando e, com isso, seriam dois

zagueiros e dois atacantes no

time. Lá na frente, a briga será

para ver quem fará dupla com

Lima, praticamente confirma
do no time titular. Evando e

William seriam os protagonis-

tas nesta disputa.
Na esquerda, o jovem Uen

del de apenas 20 anos, já é um
veterano em decisões. Com o

Criciúma, disputou o título nas

duas últimas edições do cam

peonato. Em ambas ele termi
nou em-segundo lugar. E'espera
quebrar a escrita. '� gente sabe

que não tem favorito. O fato de

jogar a segunda partida em casa

ajuda bastante, então acredito

que desta vez não pode. bater
na trave de fiava". _

Já no Verdão do Oeste o mis
tério na escalação tem outro

motivo - os desfalques. E todos
no setor defensivo. Na zaga,
Ovelha não poderá contar com

Anderson Lima e Anelka, am
bos suspensos. Marcelo Ramos,
Emerson Cris e Silvio Bido bri

gam pelas vagas. Já o volante
Cadu está com urna lesão na

panturrilha direita e nem trei
nou nesta semana. Mas o joga
dor já declarou que quer jogar.
"Domingo entro em campo nem

que seja amarrado", avisou. Cadu (E) está com uma lesão na panturrilhá e é dúvida na Chapecoense

Mengo e Fogão
decidem no Rio

Flamengo e Botafogo ini
ciam neste domingo a corrida

pela conquista do Campeo
nato Carioca. Os vencedores
da Taça Guanabara e da Taça
Rio jogam no Maracanã, às 16

horas, enquanto a partida de
volta será no dia 3 de maio.

O técnico Cuca afirmou

que está confiante na experiên
cia dos jogadores do Flamengo
para surpreender o Botafogo e

conquistar o título. No trei
no de sexta-feira, Zé Roberto
ficou de fora com urna indís
posição gástrica. Mas o meia
está confirmado para o jogo.
Outro atleta que ficou fora da
atividade foi Aírton, já que não
jogará o clássico.'

No Botafogo Ney Franco
terá que decidir quem ocupa o

lugar de Thiaguinho, suspen
so na final da Taça Rio. Um
dos três candidatos a ocupar
a lateral-esquerda é Gabriel,
de apenas 20 anos. Além dele

_

brigam pela posição Batista e

Eduardo. O meia Maicosuel,
_

que estava no DM, está libera
do para a final.

Em São Paulo a decisão é
entre Corinthians e Santos. A

primeira partida, que aconte
ce na Vila Belmiro, às 16 ho
ras, deste domingo, promete
urn grande duelo. O jogo de
volta será no dia 3 demaio no
Pacaembu.

No lado do Timão a preocu
pação é com o risco de cumprir
suspensão no segundo jogo da
final. Os atacantes Ronaldo e _UG_A_F_UTSA_L _

Jorge Henrique e o zagueiro SEXTA-FEIRA

.
Chicão e o meia Lulinha estão 20h30 - Umuarama x Vasco *

pendurados. Mas o técnico SÁBADO

Mano Menezes orientou os
11 h - Minas x Intem

jogadores a não se pouparem
20h - Copagril x Cortianll/UCS

excessivamente no confronto.
.' 20h15 - Unisul x Petrópolis
DOMINGO

_ "Não vamos dar bola para as
11 h _ Garça x Vasco

-

. provocações. Ninguém quer SEGUNDA-FEIRA
ficar fora do segundo jogo da· 19h15 _ Copagril x São Coetano!
final", comentou Chícão. torinthians (SporlV)

Já o Santos sofre aindamais: 19h30 - Álvares x Intem
Fábio Costa, Pará, Fabão, Fabia- 20h - Coscovel x Cortianll/UCS
no Eller, Madson, Lúcio Flávio, 20h15 - Unisul x Praia Clube
Bolafios, Róbson, Molina e 20h15 - Colegial x Petrópolis
Roni estão pendurados. A úni- TERÇA-FEIRA
ca dúvida de Wagner Mancini _

19h45 - Krona/Joinville x Umuarama
é o meio de campo. Sem poder
contar com Roberto Brum, ele
deve escalar Adriano ou Pará.

Chicão_é um dos corintianos pendurados que entrará em campo domingo

Meia Zé Roberto não treinou, mas está confirmado para a primeira final

Timão e Peixe
•

duelam em SP

't".
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CAMPEONtm.l tAmOl::/i
FINAL - JOGO DE IDA
DOMINGO
16h - Botafogo x Flamengo

FINAL - JOGO DE IDA
DOMINGO
16h - Chapecoense x Avaí

6U RODADA OctOGONAL
SEXTA-FEIRA
20h15 - Cianorte x Paranavaí *

HOJE
16h - Paraná xJraty _

DOMINGO
15h30 - Nacional x J. Malucem
15h50 - Atlético x Coritiba

CLASSIFICAÇÃO: Atlético 14, J. Malucem
13, Coritiba 11, NacionaiS, Pal"'ná 7,

.

Cianorte 4, lraty 3 e Paranavaí O.

FINAL - JOGO DE IDA
DOMINGO

� 16h - Santos x Corinthians
�'-----------------------

� CAMPEONATO MINEIR[l

� FINAL - JOGO DE IDA

� SÁBADO
� 16h - Cruzeiro xAtlético
s
ti;
a:
u

o-
.«

�
9
;:;)
>
õ

FINAL- JOGO DE IDA
AMANHÃ
16h - Vitória x Bahia

FINAL - JOGO DE IDA
AMANHÃ
16h - Atlético x Goiás

* Jogos não encerrados até o fechamento
dessa edição. -
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