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A VOZ DO POVO
ATOS DE VANDALISMO E PERTURBAÇÃO À VIZINHANÇA LEVARAM A PREFEITURA A SUSPENDER EVENTOS QUE TINHAM � PRAÇA ÂNGELO
PIAZERA COMO PALCO DESDE SUA INAUGURAÇÃO NOS ANOS 1990, DEPOIS DE UM ANTENDIMENTO VERBAL COM A JUSTiÇA. MAS, NA FALTA
CRÔNICA"DE ÁREAS DE LAZER PÚBLICAS, HÁ QUEM DEFENDA A PRAÇA COMO lOCAL IDEAL PARA MANIFESTAÇÕES DE CUNHO CULTURAL..

DECISÃO DO ESTADUALRESGATE NO SANTA LUZIA
Um homem de 44 anos foi encontrado pelos bombeiros sobre uma

pedra, ao lado de uma cachoeira, com a perna esquerda quebrada.
Página 4

Avai e Chapetoense jogam na Ressacada com estádio lotado. O time do Oeste
tem a vantagem do empate, mas o Leão da Ilha preciso provocar a prorrogação.

Página 18

Visite o apartamento decorado
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3273-7466 - Plantão

c_ ��_��...�_����� ...� ...!.��c._�:"1��'- .J
o

•

HOMENAGEM A �-

UM BENFEITOR
o_-

O padre Aloísio Boing foi lembrada
ontem na comunidade de RibeirãO
Grande do Norte com celebração de

o

missa pees três anos da fundação.
Página 4
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,
o brasileiro está atento aos riscos que
Q exposição ao sol sem proteção pode
causar à pele. Mas o minoria, apenas
6%, sobe que também pode haver
problemas futuros nos olhos. como

catarata, irritações no córneo e lesões
no retino. Os dados são do pesquiso
Tronsitions/lbope. Quem uso óculos de
grau está mais bem informado: 36%
dos usuários de lentes corretivos dis
seram saber dos efeitos nocivos do sol

para os olhos.

Fonte: Agência Estado

FAMEG

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

IVONE KARSTEN,
CONSU!..TOItA

,

í.!EPIESSOASE
SÓCIA CEí.!EHA

(W1i\!WA'ElJEHA.COWUm} ,

Outro dia recebemos a seguinte pergunta:
Há influência do treinamento para a manu

tenção e retenção de Talentos nas empresas?
, Nosso ponto de vista: Ações de Treinamento
eDesenvolvimento (T&D) são essenciais para
todo profissional e empresas. No entanto,'

-

cada profissional é o responsável pela busca
da sua evolução. Porém, empresas acabam

concedendo oportunidades de, cursos, aos

profissionais contratados, oferecendo opção
de atualização e maior aptidão para o exer

cício de suas funções. Isso é ótimo tanto para

PONTO DE VISTA

Retenção de talentos
a empresa como para os profissionais, então,
trata-se de uma troca e não de urna obriga
ção ou de urna maneira de reter talentos.
Profissionais bem treinados sentem-se mais

seguros, mais preparados para os desafios
de seus cargos e automaticamente tendem a

termais energia e motivação. Isso é essencial

para qualquer organização, pois terá mais

produtividade e qualidade como retorno de
seus investimentos. No entanto, não raro, o

preparo do profissional o faz perceber, que
tem capacidade para fazer mais, levando-o
com relativa freqüência a urn movimento de

querer crescer. Com isso, busca opções na

empresa ou fora dela. Então, investir somente
no treinamento dos profissionais, não garan
te sua permanência.
o que de fato, poderia então,' reter talen

tos? Temos percebido através das inúmeras

DO LEITOR

Um bairro diferente
Com o sol a pino, e a íngreme subida, o suor apa

rece e começa a umedecer a camiseta e a respiração
fica um pouco alterada, mas logo a subida dá lugar a
um leve declive e os raios do sol são encobertos pelas
árvores.

Fazer uma caminhada neste lugar não tem apenas
como atrativos a topografia da estrada, pois quase
todo o tempo está ao lado um riacho de águas muito
transparentes que' correm aos tropeções por entre as

inúmeras pedras incorporando grandes quantidades
de oxigênio enquanto do barranco descem muitos

córregos.
Também existem casas por todo lado, mas algu

mas parecem ter saído de um conto de fadas enquan
to outras se equilibram precariamente em barrancos,
normalmente encobertas pelas inúmeras árvores.

Falando em árvores, ao longo de todo o caminho
existem árvores frutíferas que tentam o caminhan
te com seus variados frutos. Podem ser encontradas
goiabeiras, mas também laranjas, tangerinas, amoras,
ingás e até araçás. ,

A mão caprichosa dos moradores pode ser notada
no ajardinamento tanto das margens do riacho como

das encostas onde encontram-se a maioria das casas.
'

Não faltam plantas ornamentais, nem flores.
Situado em um vale em meio a morros bastan-

te avantajados, o sol ali chega bem mais tarde e vai
embora bem mais cedo o que tem um efeito bastante
significativo sobre a temperatura que normalmente é
bem menor que a dos outros bairros da cidade. •

Adotado por pessoas que amam a natureza, mas
não querem ficarmuito longe da cidade, o baírro-con
ta com sistema de abastecimento de água 'autônomo
- aproveitando a água do riacho - e rede de esgoto
sanitário o que favorece muito anatureza.

Este local de peregrinação religiosa poderia ser um

lugar perfeito se não fosse a dura mão da natureza e a

morosidade da ação governamental para recuperar os
danos causados pelas chuvas do ano passado.

Está na hora de o Rio Molha voltar à vida.

LOURIVAL KARSTEN, AOlV!J\\ISTRJUiOR E CONSULTOR

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

enviados para o e-mail redacao@ocorreiodopovo,com.br. ou por carta para a

Av, Prefeito Waldemar Grubba. 1400 • Baependi· CEP 89256·500 • CP 19. E obrigatório
informar nome completo, profissão, 'CPF e

• telefone (* não serão publicados),

,
oportunidades de pesquisa prática, que pro-'
fissionais valorizam aquelas ações empreen
didas POruma empresano sentido de praticar '.

princípios éticos no dia-a-dia da organização;
respeitar e valorizar o indivíduo; adotar pe
quenas, mas fundamentais atitudes e ações
que provam que a empresa 11e preocupa com
o profissional e que o considera essencial

para o seu sucesso, Isso, gradativamente, leva
a urnmovimento demaior adesão emocional
deste para com a empresa. superiores, 'cole-
gas, setor e trabalho.

.
,

Esse conjunto poderá reter mais talentos,
mas ainda assim, infelizmente, não é garan
tia.A gestão da carreira, para o profissional é
urna tarefa pessoal e intransferível. A .gestão
dos talentos para a empresa � urn desafio que
vai muito além de treinar e desenvolver pro
fissionais.
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FALA Aí!

"Oual é o novidade'
que vocês

descobriram? "
PRESIDENTE LULA (PT-SP);

ironizando questionamentos de jornalistas
sobre o escândalo dos passagens aéreos

usados por deputados federais.

" Isso existe
desde que o CongreSso é

Congresso.:"
IDEM, tentando desqualificar

denúncias do imprenso sobre uso

indevido de verbos públicos por deputa�os
e senadores.

" Nõo võo fazer
do Senado goto

e sapato. "
EPITÁCIO CAFETEIRA (PTB-MA),
SENADOR, i-rritado com o imprenso e

os novos regras que restrlnqem o uso de

passagens aéreos.

TÁNACARA
Com o seco prolongodo,.30 municípios
cotorinenses já decretaram estado de

emergência ..Mos o curioso é que do.
Comissão Especial criado no Câmara
dos Deputados poro debater o estia

gem que assolo severamente o região
Oeste do Rio Grande do Sul e Santo
Catarina, só Cláudio Vignotti (pn é'
cotorinense, os outros são todos gaú
chos. Fico fácil perceber quem vai le-

_

vor vantagem com recursos federais.

Agricultorçs de Guoramirim também demonstram preocupação com o legislação
ambiental. Não sabem se seguem o novo código ambiental cotorinense aprovado
pelo Assembléia legislativo e sancionado pelo governador luiz Henrique do Silveira
(PMDB) ou se continuam cumprindo os regras estabelecidos pelo Código federal. Em
reunião do Câmara de Vereadores o presidente do Associação dos Bononicultores,
lucos lonotti, disse que os 40 associados têm muitos dúvidas e não sabem se o lei co
torinense terá ou não validade quondo,os propriedades forem fiscalizados. Ele propôs
que o Câmara realize uma audiência público para 'clarear' esta lei aos produtoreS.
A lei federal, garante Zonotti, vai inviobiliZ!Jr o cultura do banana no município. leis
próprios para codo estado sõo defendidos pelo boncodo ruralista no Congresso Na
cional. Porém, encontram fogo contrário nos discursos dos senadores peti�os Aloísio
Mercodonte (SP), líder do governo e Ideli Solvotti. Sobre o código cotorinense, Merco
donte disparou: "é evidente que essa lei locol é inconstitucional." Aliás, o deputado
ootorinense Odacir lonto é o relator do Comissão de Agricultura do Câmara e o favor
do Código de Se. Mos quem pode manter o fervura ou despejar águo frio é o Supremo
Tribunal Federal, que está para julgar ação de inconstitucionalidade do Ministério
Público Federal contra o lei cotarinense

Como fica?

ACABOU É OU NÃO É?
O Supremo Tribunal Federal, por sete
votos contra quatro, ocobou com à cha
mado lei de Imprensa, editado no go
verno do ditadura militar não poro pro
teger jornalistas, mos poro punl-les, Foi
muito usado durante décadas, de modo

. especial por políticos corruptos quando
denunciados. Durante certo tempo poro
pedir o prisão de jornalistas, depois,

-

somos indenizatórios. Agora, jornalistas
são pessoas comuns, submetidos à Cons
tituição e 00 Código Penal.

Em Brasília, parlamentares federais
vociferam contra o imprenso que, poro
eles, foz uma coço às bruxos sobre o

que eles gostam de dinheiro público,
aquele dinheiro que todos nós paga
mos em impostos. Pois bem: 60 dos
81 senadores torraram mais de RS 2,2
milhões de vêrbo indenizatório ,só no

primeiro trimestre de 2009, revelo o

site Congresso em Foco. Não incluídos
os gostos de 21 parlamentares, ainda
não publicados no si te do Senado.

RESOLVIDO
OS USS 5 milhões (cerco de RS 11 milhões)
doados pelo rei do Arábio Saudita, Abdulloh
Bin Abdul AI Aziz Soud, serão usados no

construção de 438 cosas poro famílias
atingidos pelo cotástrofe de novembro dos
cidades de Blumenou (262), Gaspar (74),
Ilhota (25), luís Alves (26), Comboriu (18)
e Brusque (33). Com uma inovação: será o

primeiro condomínio de moradias populares
do Brasil com aquecimento solar de águo,
reduzindo o conto de luz em 30%, e captação
tio águo do chuva. Enquanto isso, Joroguá

o "descobre" que não há mais dinheiro do De
feso Civil do Estado do auxílio-reação poro
pagar aluguel às famílias desobrigados.

o CORREIO DO POVOD. SABAbO, 2 DE MAIO DE 2009

nsável pelo renegociação idos do Hospital São José e de-
do função em março des ílsen Sontim 'responde 9goro, I

etorio administrativo e f do, Hospital Santa Isol1el, de.
,. .

ou. Um dos poucos ainda odos por religiosos. E, di
'

sé, mal dos pernas. �uele hospital, o governo do Estado investe
momento mais de RS 3 milhões em o,bros físicas.

AUMENTO
�amÜra "de Guaromirim vai discutir o reajuste da tarifa de .ógua,

, .

1% segundo proposta do Executivo: Equivale à inflação acu

eríodo. No governo ,d,o ex-prefeito Mprio Sérgio
c.om o Cos.an nã o e o ��rviço"m

ii também recol

PRIVATIZANDO 1
Com aprovação do Câmara de Vereadores, o prefeito de Blumenau, João
Paulo Kleinübing (DEM) vai privatizar o serviço de coleto e tratamento
de esgotos domésticos, hoje com cobertura de apenas 5% do cidade. O
argumento é de que o município não tem RS 300 milhões poro investir,
no projeto e nem cocife porQ f o empréstimo.

11

,

•
:Ij'

PRIVATIZANDO 2
. O valor equivale 00 montante que o çidade preciso poro se recuperar
da destruição causado pelos chuvas dê novembro de 2008: At� agora,
foram investidos RS 9 milhões da funasa, no aguardo de RS 40 milhões
do PAC. Enquanto isso, RS 9 milhões já soirom dos cofres da prefeitura
e ,outros RS 12 milhões do receito própria estão empenhados poro

.

o 25% de cobertura até 2Ó

tê; se quiser. Moradores
J do Lageado, Petrolân�ia,
Do� Dono Emmo, Wftmarsun, os iteux, Doutor Pedrinho e Sa
T�Iezinha, agora jó podem folar 00 ceMar em suas cidades, até 'enta
só usados poro ouvir músicos. Em pleno século 21, localidades interio"
ranos de Jaroguá. e região, ainda não. E tem operadora dizendo, elfl
rede nacional de teve, que "pego e olquer lugar".

'..

;:,
'

politica@ocorreiodopovo.com.br

icassuli

Cassuli Advogados Associados OABíSC 39'i;'99

Rua Donaldo Geh�ing, 135' Fone 47 3371 7511 • Fax 47 32751820
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Homem é resgatado de cachoeira
Neuri Moser, 44 anos, caiu de barranco e ficou 12 horas sobre uma pedra
JARAGUÁ DO SUL

Um homem de 44 anos

aguardou 12 horas para ser res

gatado de uma cachoeira loca
lizada em área da associação
recreativa da Frigumz, no Bair
ro Santa Luzia. Neuri Maser foi
levado pelos Bombeiros Volun
tários ao Hospital São José com
suspeita de fratura na perna es

querda e hípotermía (a tempe
ratura d� corpo estava em 33°,
quarido o normal é 36°).

Quando os bombeiros che
garam, Neuri estava sentado so

bre uma pedra. Ele relatou aos

bombeiros que estava andando
pela rua próxima, por volta das
42h de quinta-feira, quando
perdeu o equilíbrio e caiu de
um barranco. A queda foi de
uma altura de cerca de quatro
metros.

A vítima também disse aos

socorristas que gritou por ajuda
durante horas, mas que nin

guém teria ouvido por causa

do barulho da água. Neuri foi
encontrado por funcionários da

.

recreativa por volta das 9h30 de
ontem. Por conta da dificulda
de de acesso ao local, o resgate
durou cerca de 40 minutos.

"Quando os bombeiros esta

vam tirando ele de lá, eu trouxe
uma coberta porque ele estava
com muito frio. Como choveu a

noite toda, a água estava muito

gelada. Não sei como esse ho
mem não morreu", comentou

.

Terezinha Langer, que trabalha
na lanchonete da recreativa.

Até o fechamento desta edi
ção, Neuri recebia atendimento
no pronto-socorro e, por isso, não
pôde falar com a reportagem.

DAIANE ZANGHELlNI

Acusado de molestar menina
de cinco anos preso pel� PM
JARAGUÁ DO SUL

A Polícia Militar prendeu
em flagrante um rapaz de 18
anos acusado de molestar a

própria sobrinha, de apenas
.

cinco anos, na Rua Domingos
Rosa, no Morro da Boa Vista,
na noite de quinta-feira. A
cunhada do suspeito relatou
aos policiais que teria flagra
do ele acariciando o órgão
genital da filha.

Seglfpdo boletim da. PM,
o acusado. confirmou o fato e

disse que já teria molestado a

menina outras vezes. Depois
de prestar depoimento na de
legacia, ele foi levado ao Presí
dio Regional, onde responderá
por atentado violento ao pudor.
Ontem, o delegado responsável
pelo caso, Ricardo Labes Ferrei
ra, não foi encontrado para falar
sobre o assunto.

Queda foi às 22h de quinta-feira, quando homem perdeu equil,brio e despencou de uma altura de 4 metros

Entidade,celebra O seu 3° aniversário
Casa de Apoio Pe. Aloísio Boeing pretende construir uma nova sede

JARAGUÁ DO SUL
A Casa de Apoio Padre Alo

ísio Boeing realizou uma missa
na manhã de ontem, para cele
brar os três anos de fundação da
entidade. A instituição, que fica
no Bairro Ribeirão Grande do
Norte, busca a reinserção de de

pendentes químicos na' família
e no mercado de trabalho.

De acordo com a psicóloga
da instituição, Dayane Kruger,
o tratamento dura nove meses

e é feito através do Programa
dos 12 Passos da Sobriedade. A
instituição atende 24 internos,
com idade entre 18 e 58 anos,
e conta com uma equipe com

posta por psicóloga, assistente
grave. social, coordenador e monitor,

O condutor do Ómega, [o- além de voluntários que con

siel Ríbeíro da Silva, 23 anos, tribuem com o trabalho tera
nada sofreu. Segundo infor- pêutico.
mações da Polícia Militar, o '� Casa de Apoio não é uma
teste do bafômetro constatou . obra solitária, mas de todos que
que ele estava alcoolizado. auxiliam com doações e com

Silva foi detido por embria- partilham seu conhecimento e

guez e por dirigir sem carteira tempo através do voluntariado",
de habilitação. Outro motoris- comentou o presidente Sérgio,
ta, não identificado pela PM e Pedrotti. Um dos objetivos da

dirigindo um Vectra, também entidade é a construção de uma
foi detido ontem, em Guara- nova sede, com capacidade para
mirim. Estava alcoolizado. abrigar outros 30 residentes.

Motorista de Gol fica em

estado grave após colisão
GUARAMIRIM

Colisão entre um Gol com
placas de Guaramirim e um

Ômega com placas de [oin
-ville deixou uma pessoa gra
vemente ferida na noite de

quinta-feira, na Rua Athana
sio Rosa, Bairro Avaí, em Gua
ramirim. O motorista do Gol,
Edson Luís Silveira, foi levado
ao Hospital São José com sus

peita de traumatismo crania
no. Até a tarde de ontem, ele

- permanecia na BT! em estado

Missa foi na manhã de ontem e lembrou os três anos de fundação

Rifa beneficenté nq dia 13 'de junHo
No dió 13 de junho, o Coso;�ide

Apoio Pe. Aloísio Boeing vai realizar
uma rifo com o objetivo de angariar
recursos poro o oova sede. O sorteiô
soi pelo loteria federal. O. bilhete
custo RS 5 e pode ser compra4o nos

secretarias. dos igrejas católicos. Os
prêmios são: notebook, ç tador,
1V 21 polegadas, câmera di IJI) e
MP4. Informações sobre do pelo
telefone 9159-4637 (SérgiO) e sobre in-

.

temoções'pelo 9159-4638 (Roberto).
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Bom Jesus Divina Providência

Primeiro Lugar- no ENE_M
Primeiro, semeamos cuidado e Preparamos com carinho e técnica o terreno para a implantação

_

de um ensino que valorize o aluno integralmente. Depois, mantivemos nossos olhos sempre

atentos ao tempo, às intempéries e ao clima da sociedade. do mareado - e do mundo

contemporâneo.

Hoje, essa atenção se reflete em reconhecimento: obtivemos- a mais elevada pontuação no

_
Exame Nacional - do Ensino Médio dentre os colégios de Jaraguá do Sul - um orgulho para

professores, pais e alunos do Bom Jesus Divina Providência, que colherão os frutos de um ensino

que prima pela seriedade.

Este reconhecimento é um prêmio a todos que a cada- dia fazem do Bom Jesus Divina

Providência o primeiro lugar na formação das novas gerações. Nós estamos ju:ntos
plantando o futuro.

-

QBomJesus• DIVINA PROV DÊNCtA

www.bomjesus.br . (47) 3371-0779
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Um palco cercado por impasses
Espaço cultural da Praça AngeloPiazera continua gerando polêmica
JARAGUÁ DO SUL

Construído em 1994, oespaço
cultural da Praça Ângelo Piazera

já serviu como ponto de encon

tro de jovens, palco para shows
de artistas de renome nacional,
campeonatos esportivos e uma

infinidade de eventos. Mas, ago
ra, o local sofre com o abandono
e a polêmica 'que gira em tomo
de sua utilização.

Se de um lado há moradores
afoitos pela extinção completa
de programas realizados no am

biente anexo aoMuseu Histórico
Emílio da Silva, do outro existem
pessoas à espera de atividades de
lazer. E, com isso, um impasse
difícil de chegar' ao fim tomou '

conta do lugar. Tanto que segun
do Nelson Borchard, diretor da
Fundação Cultural, por enquan
to, o poder público não definiu

qual o futuro daquela área.
Na gestão passada, por exem

plo, o impasse chegou até ao

Fórum de [araguá do SUl. "O pro
motor Alexandre (Schmitt dos
Santos) recebeu reclamações e

\ '

um ajuste de conduta verbal foi
feito para resolver o caso", expli
ca Borchard. No entanto, oficial-

.

mente nada impede a realização
de espetáculos na Praça'Ângelo
Piazera, para desespero de al

guns comerciantes e habitantes
dos arredores. Eles condenam a

(

ocupação porque, em épocas an-
teriores, teriam ocorrido casos de
vandalismo e barulho acima do

permitido depois-das 22h.
A estrutura do palco está

comprometida. Hoje, o toldo,
reformado há cerca de um ano,
tem furos e costurasabertas. No
entorno, pichações cobrem as

paredes Já os banheiros, apesar
de relativamente limpos, são
poucos e possuem janelas e por
tas quebradas. Uma reformageral
custaria mais de R$ 30 mil. "Não
temos verba no orçamento de
2009 para isso, estamos tentando
um suplemento ", esclarece.

Mesmo assim, programa
ções foram acertadas. Em junho,
a Orquestra Filarmônica e, na

sequência, shows de bandas
locais. Porém, Borchard deixa
claro: eventos no local apenas de

.

pequeno porte e com segurança
reforçada..

KELLY ERDMANN· Polco do praça está deteriorado. Toldo, apesar de ter sido reformado há cerco de um aDO, preéisa de reparos

População se divide sobre
a volta do eventos à.praçà
JARAGUÁ DO SUL

As controvérsias não ces

sam quando o assunto é a Pra

ça Ângelo Piazera. Enquanto
alguns populares se' dizem
felizes com a extinção dos
eventos no local, outros mos-

'

tram indignação' pelo fato de
o espaço agora sofrer com o

abandono.
Para o comerciante Clever

son Dalmann, 31, um patrimô
nio público deve ser utilizado,

. do contrário existem recursos

provenientes da comunida
de .desperdiçados, "Ou fazem.

algo, como antigamente, ou

transformam o local em esta

cíonamento de uma vez por
todas", afirma. Contudo, na

opinião dele, a primeira opção
. é a melhor. Isto porque, como
cidadão jaraguaense diz sen

tir falta de opções de lazer. E,
para completar, na posição do

proprietário da lanchonete na

Rua Quintino Bocaiúva, qual
quer evento na praça significa
lucro adicional de cerca de
50%.
'.

Porém, nem todos veern o.

caso dessa maneira. Dona de
uma loja instalada em frente
ao palco, Marisa Gumz, 67,
é favorável à ideia de acabar
com todo tipo de programação ..
Ela morava na edificação, mas
resolveu mudar de endereço
devido ao barulho, principal
mente,' nos fins de semana .

"Esse pessoal que frequenta a

Praça Ângelo Piazera incomo
da demais, suja tudo", recla
ma. Outro protesto da mulher
é quanto à ocupação das vagas
de estacionamento em dias de
evento. Na concepção da lojis
ta, elas são destinadas somen

te aos clientes do comércio
da região e o uso do ambiente
para shows, por exemplo, es

panta os consumidores.
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Conhecimento é

imprescindível
lnformaçâoe capacitação gerencial fazem a diferença nas novas empresas

/

JARAGUÃ DO SUL

Abrir um negócio exige mui
to mais do que vontade. Com a

concorrência acirrada dos dias
_ atuais, não basta ter dinheiro
para colocar algumas merca

dorias sobre as prateleiras e

aprender como funciona o ge
renciamento namedida em que
o tempo passa. Segundo Doní-

- zete Bõger, agente articulador
do Sebrae (Serviço Brasileiro
de Apoio às Micro e Pequenas
Empresas), essa atitude é coisa
do passado.

Agora, amaioria dos empre
endimentos não são novidades

porque já existe- algo parecido
no mercado. "IsSQ significa que
é preciso encontrar algum dífe-

.

rencial para se tornar competi
tivo, ou seja, ter preço e quali
dade", explica. Mas, geralmente
se adequar a ambos ao mesmo

tempo gera dificuldades extras.

_

De um lado o novo empresário
não conquistou uma carteira de
clientes e, do outro, ainda não

possui fornecedores com con

fiança suficiente para oferecer

longos prazos. de pagamento.
Por causa disso, Bõger lem

bra que é preciso ter duas ou

três vezesmais recursos do total

investido na abertura. O valor
serve para assegurar o capital
de giro e evitar a mortalidade
precoce. "Um dos- principais
problemas tem sido a falta de
planejamento", comenta. Além
disso, os novatos também se es

quecem de buscar informações
e capacitação gerencial.

'

E nesse patamar que o Se
brae pode ser urna boa alter
nativa. De ac;ordo com o artí
culador, a entidade conta com

o programa "Negócio Certo".
Próprio para tirar as dúvidas
dos proprietários de negócios,
ele não gera custos e está dispo
nível em três versões: em CD,
pela internet e pessoalmente ..
Depois, essas pessoas também
têm a chance de acessar treina
mentos e consultorias a preços
acessíveis.

Outra ferramenta foi a Ofici
na do Empreendedor, realizada
na semana passada no Ginásio
Arthur Müller. Segundo Bõger,
a ação bateu recorde de parti
cipação frente a 'cidades como

Blumenau, Joinville e Florianó

polis. Ao todo, ela reuniu 1,2
mil pessoas.

KELLY ERDMANN Oficina é ferramenta indispensável para auxUiar futuros empresários
.

Comunidade Seminário sobre
) festejo padroeiro' euse de drogas
Festa do padroeiro da comunidade O I Seminári'o de Conscientização em

Santa Cruz, no Jaraguazinho, será Relação ao Uso de Drogas lícitas e

comemorada hoje e amanhã. Hoje será ilícitas acontece no dia 12 de maio,
servido churrasco, strudel e pastel, a

.

das 7h30 às 17h, no Centro Empresar-
missa acontece às 19h, No domingo a ial de Jaraguá do Sul. O evento é uma

missa ocorre às 1 Oh e terá buffet, mar- promoção do Conseg Ovídio Nunes, 14°
reco, churrasco, strudel e sopa. Batalhão de Polícia Militar e 15° Del

egacia Regional de Polícia Civil.

Ribeirão Cavalo
incentiva leitura

Escola deSchroeder
comemoro data

Efll comemoração ao Dia Nacional do
livro Infantil e Mon!eiro loboto, em 18
de abril, as turmas do 4° ano da Escola

. Municipat Ribeirão Cavalo apresentaram
a danço "Emílio, a boneca de Pano" e

uma encenação de contoção de história
da D. Bento poro os colegas. Também'
acOnteceu nesta doto o -lançamento do
projeto de leitura 2009, com o título "let
viver e encantar", tendo como primeiro
tema o Hino Nacional Brasileiro.

A Escola Elisa Cláudio deAguiat do Bairro
Schroeder I, promoveu um evento espe
cial em comemoração ao Dia Mundial do
livro. Sob o coordenação das professoras
Marcia luciana lopes e Michele Thibes
de Moraes Tokorski foram realizados o

Primeiro Café com leitura e o Concurso
de Declamação de Poesias, classificando
alunos paro o Concurso Puro Poesia do
município de Schroeder.

I
I
II
'II
I

-

Estudo recreativo
na Vitor MeirelJes

Os alunos do Jardim II da Escola Vitor
Meirelles realizaram atividade em sala
de aula com foco no reconhecimento
das letras de uma maneira recreativa,

.

a "Pescaria das letras".
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Brincar, descobrir 'e, apren
der. Essa é a proposta inicial do
Colégio Marista São Luís para
os estudantes matriculados'
nas turmas de educação infan
til. "O trabalho com os peque
nos não se caracteriza por ser

uma preparação para Q ensino
fundamental, essa é uma visão

equivocada. Aqui na, unidade
defendemos o direito da crian
ça à sua infância", explicou a

assistente de marketing Dinara
Fabiane Picinini.

A direção dà unidade de en

sino e os professores também
apostam na realização de tra-.
balhos em sala de aula,- como

'

por exemplo, o "Projeto Nome
de Turma". Essa atividade ser

ve para envolver os' alunos em

diversos assuntos a partir da
vivência das próprias crianças.
"Os estudantes" escolhem um

nome para a turma e com esse

nome algumas tarefas são de
senvolvidas contemplando vá
rias áreas do conhecimento".

Outro ponto considerado

Ensino vai além
da alfabetização
De acordo com o diretor,

Evilázio Tambosi, os educado- .

reg" responsáveis pela educa
ção infantil do Colégio Marista
São Luís trabalham com o le
tramento, que significa passar
o 'entendimento e a visão de
mundo para os alunos. "Esse
trabalho dá subsídio para a

alfabetização que deve acon

tecer naturalmente. E, não
somente ensinar a ler e escre

ver, mas também a interpretar
.B perceber os acontecimentos
ao seu redor".

Para uma educação e um

ensino diferenciado, o colégio
também oferece o "período
ampliado". Nessamodalidade,
os estudantes ficam, envolvi
dos em atividades recreativas
durante uma parte do dia. E,
no outro período fazem as ta
refas normais propostas pelos
professores.

CORREIOESCOLAR---------

.;
. r--

Iessencial para o ensino dos alu
nos é o espaço. "O espaço físi
co não apenas contribuí para a

realização. da educação e' tam

bém não é apenas um-cenário'
onde se desenvolve a educação,
mas é em si uma forma silen
dosa de educar", (Fraga, 1995,
pg.69). Essa foi a citação usada
pelo diretor do colégio, Evilázio
Tambosi, para demonstrar à im
portância do àmbiente na fase
da educação infantil. Para ele, a
interação entre os estudantes e

os professores se dá através dos
parques, salas amplas, cozinha,
entre outros lugares onde con

vivem.

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

...--"

'
............ t :"

.. -

,Alunos da educaçãó infantil aproveitam o espaço da in.stituição para realizar trabalhos educativos

o
«c

;?
s
�
o
Cf)

-..._.... �

Estudantes envolvidos em atividades recreativas durante parte do dia
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Inscrições terminam na segunda
Edital vai distribuir até R$ 400mil para projetos em seis áreas distintas
JARAGUÁ DO SUL ram reservados R$ 72 mil, à

Encerra na próxima segun- "literatura outros R$ 60 mil e

da-ferra, 4, o prazo para artis- às artes cênicas (dança, teatro,
tas e produtores de Iaraguá do cinema) existem R$ 76mildis
Sul se inscreverem no edital poníveis. Já às artes plásticas
do Fundo Municipal de Cultu- e artesanato serão destinados
ra. Lançado no início do mês," R$ 40 mil," às manifestações

" ele deve distribuir R$ 400 mil culturais (folclore, tiro) mais

para projetas que beneficiam R$ 80 mil e às ideias relacio
seis áreas diferentes; Esta é a nadas ao patrimônio histórico
primeira edição' dei programa os R$ 72mil restantes.
e ele será repetido também no Vale lembrar que nenhum
segundo semestre do ano: projeto deve receber menos de

"

Podem participar" pessoas 1% nem mais de 10% do valor
físicas e jurídicas radicadas no total do segmento escolhido.

município há, no mínimo, três. "Os beneficiados são obriga
anos. Cada um dos candidatos dos a reverter contrapartida
tem o direito de concorrer com ao município. No entanto, ela
duas sugestões, porém ape- não ultrapassa 15% do total,
nas urna receberá o"dinheiro. seja de forma material 'ou com

As propostas precisam chegar à subtração da renda final.

Fundação Cultural, instalada no Os projetos concorrentes

Centro Histórico da cidade, entre vão passar por avaliação de
as Bh e llh e das 13h às 16h. comissões designadas especial-

Os formulários a serem mente para o julgamento, A di

preenchidos pelos proponen- vulgação do resultado será feita
tes estão disponíveis na págí- até o mês de junho e os produ
na virtual http://cultura.jara- tos financiados pelo Fundo de

guadosul.com.br.. bem" corno Cultura devem se encerrar ain
o edital propriamente dito. O da ao longo de 2009.

Fundo vai dividir os recursos

"-por setores. Aos músicos fo- KELLY ERDMANN Projetos musicais podem s,omar até R$ 72 mil na' pri�eira edição do edital do Fundo Municipal dé Cultura

Sede de Sesc abre as porias para uma maratona cultural no fim de semana

Sesc abre o teatro poro danç�i
cinema -e co�tação de história '

JARAGUÁ DO SUL .tórias Permanente, dessa vez

Neste sábado, o universo' com ocontador jaraguaense An
da dança vai embrenhar pelo "derson dos Santos, que descreve,
mundo da lida diária. É que em em.40 minutos, a clássica traje
comemoração ao Dia do Traba- tória de "O soldado de chumbo".
lhador, a companhia Bandeira A entrada é franca, assim corno

vai apresentar o espetáculo "Tan- acontece no domingo, na terça
to trabalho pra quê?". Nele, os feira, na quarta-feira e na sexta
dançarinos se utilizam de sete feira com o projeto Cíne Sesc.
ternas principais para oferecer Nos três dias, apartir das 20h,
urna reflexão ao público. A ideia os cinéfilos vão assistir ao longa
é tratar do assunto passeando por metragem "Dia do Trabalhador:

questões,corno a necessidade da eles não usamblack-tie" . Dirigido
sobrevivência, a mesmice E) a su-" por Leon Horszrnan, o filme de

" perficialidade. 1981 conta a história de urn ope-
Quem quiser conferir a pro- rário que engravida a namorada.

dução, deve estar na plateia do Por isso, quando o pai lidera urn
Sesc (Serviço Social do Comér- movimento grevista: na empresa
cio), de Jaraguá do Sul, às 20h. na qual trabalham o homem re

O acesso não tem custos. A solve furar o bloqueio e garantir
montagem também não possui "o sustento da nova família. No

"

'censura. entanto, a atitude gera sérios
Mas antes, às 16h, a pro- problemas, Eles são retratados

gramaçâo da entidade é para as em 134 minutos. A censura 'é

crianças, Elas vão acompanhar para pessoas com menos de
mais uma sessão do Baú de His- 14 anos de idade.

( ,
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CRÔNICA

CARLOS HENRIQUE SCHROEDER , ESCRITOR

Crime e castigo
Ana, a esposa do escritor Euclides da

Cunha, era amante de um jovem tenente'
chamado Dilermando de Assis, com quem

, teve dois filhos. Isso 'levou a um desfecho
trágico em 1909, quando Euclides invadiu a

casa.de Dilermando armado, disposto ama

tar ou morrer. Dilermando reagiu e matou-o
em legítima defesa (foi julgado e absolvido
pela justiça miÍitar). Depois disso Ana ca

sou-se com ele. A tragédia foi recriada pela
Rede Globo de Televisão, na minissérie

"Desejo", de 19,90. Lá se vão cem anos da
morte de Euclides, mas sua obra prima,
"Os sertões", continua irretocável. A cada
leitura de "Os Sertões", descobrimos coi
sas novas, que passaram despercebidas na

análise anterior.
Neste livro Euclides se mostra como cien

tista e artista; o cientista, é o engenheiro, o

bacharel em matemática, ciências físicas e

naturais; o artista é o poeta, o sonhador, o

estudioso sensível.
"Escrito nosraros intervalos de folga de

uma carreira fatigante", segundo afirmou
o próprio Euclides, o livro "Os sertões" é
a mistura ,perfeita de ciência e arte. Como
cientista, ele 1}OS informa com a precisão
de um sábio versátil; como artista, ele nos

convence 'e nos encanta com suas palavras
transformadas em cores, formas, movimen
tos, sentimentos ... Dividido em três partes
(A terra, O homem e A luta), o liv�p é uma
das obras primas da literatura universaL

Em "A Terra" Euclides apresenta o ser

,tão da Bahia, com todos os nuances de um

cenário em constante mutação, e analisa to
dos os detalhes geográficos, históricos e hu
manos. Já em "O Homem" surgem jagunços,
sertanejos, e o Conselheiro ... Euclides estu
da a gênese, a formação. do brasileiro, resul
tante dos cruzamentos entre o indígena, o

negro e o português. Por fim, em '� luta", '

descobrimos que em outubro de 1896, o

juiz de Juazeiro (BA) recusou-se a entregar
a madeira encomendada para a construção
da nova igreja de Canudos. Antônio Conse
lheiro ameaçou invadir a cidade de Juazei
ro. Uma expedição militar foi enviada para
Canudos, para apaziguar os ânimos, em no

vembro de 1896, mas atacada com facões,
bacamartes e aguilhões de vaqueiro, retro
cedeu. Mais três expedições foramnecessá
rias, a última, em 5 de outubro de 1897: "ao.
entardecer, quando caíram seus últimos 'de
fensores, que todos morreram. Eram quatro
apenas: um velho, dois homens feitos e uma

criança, na frente dos quais rugiam raivosa
mente cinco mil soldados".

, A obra máxima, de Euclides da Cunha
opera "as linhas .essenciais do crime e da
loucura ... ", e deveria ser o livro de cabecei
ra de todo brasileiro, uma amostra das con
seqüências da intolerância e da covardia.

VARIEDADES---------

• Cine Shopping 3
• Evocando Espíritos (leg) (17h, 19b, 21 h -todos os

dias) (15h - sex, sob, dom, quo)

JOINVILLE
,

• Cine Cidade 1
�

• Drogonboll Evolution (Leg),
(llMO, r9h40,11h30 -todosos dias
.,. Monstros, vs Alienígenas (Dub)
(14hl0, 16h -tódos os dias)

• Cine Cidade 2
• X Men - Origens Wolverine (Le
(14h20, 16h40, 19h, 21h20-todos

� '''. Cine Mueller 1
, • X Mefl-.- Origens Wolverine (Leg)
(14h30, 17h, 19h30, 22h -Iodos os dias)

� • tine Mueller 2

;"�. O� Delírios, de Consumôde BI!
• '(14h, 19h15 -todos os dias)

,
'. Presságio (Leg) (16h30, 2th '

• Cine Mueller 3
• Monstros vsAlienígenas (Dub) (14h15 -todos os dias)
• Velozes e furiosos 4 (Leg)
(16hI5, 19h, 21 h30 -todos os dias)

LIVR,O

Dúvidas
de mães

Ouando a mulher sabe que está
pronta para ser mãe? E a carreira? E o

medo de perder a liberdade? Como são
as dores do parto? Escrito em forma de
diálogo entre mãe e filha, "Confissões de
Mãe" levanta inúmeras questões sobre a

maternidade. Maria Mariana responde à
estas perguntas com coragem, honesti
dade, singeleza e bom humor.

ias)

Abusando
de ajuda

John Vandermark é um compositor
falido que se tornou professor de Música.
Ouando Sebastian St. 6ermain entra na

, sua vida apresentando-se como escritor,
Vondermarkrapidamente se oferece para
ajudar. Mas Vandermark torna-se mais
amargo quando percebe que estão abu-

, sondo da sua caridade.

NOVELAS

PARAíso
Geraldo pede poro alugar o alto-falante do
Igreja. Otávio está triste com a falto de anun

ciantes. Geraldo pressiono Vadinho o patrocinar
seu 'programo. Alguns violeiros chegam iJ cida
de e se aglomeram em frente iJ rúdlo, Aninha,
Mario Rosa e Otávip ficam sem saber o que
fazer e se irritam quando Geroldo pede poro
anunciar o programo. Ricardo se incomodo
00 saber que Geroldo conseguiu anúncios dos
comerciantes do cidade. O médico afirmo poro
Eleutério q�e não houve milagre, pois o lesão
de Zeca era reversível.

CARAS E ,BOCAS
Dafne e Gabriel trocam acusações. Dafne mostro
iJ filho todos os suas cortas devolvidos e Bionco
fico decepcionado com o pai. Dirce confirmo
que Gabriel abandonou Dafne grávida. Gabriel
não se conformo com o situação. Zoroide ole.rto
Lois que seu noivado está correndo risco. Totio
no se encontro com Judith e comento que Da
fne e Simone não fizeram o seguro do próximo
exposição do galeria. Benjamin descobre que
Esther procurou uma casamenteiro e ele se re

volto com o mãe.

CAMINHO DAS íNDIAS
Kochi consegue convencer Indirá, Oposh e Manu
com suas explicações sobre os mudanças em seu

neto. Roj aviso que vai 00 Brosil. Bohuon diz o

Pedro que sua reunião com Roj vai mostrar que
eles são do mesmo nível. Roj se emociono 00

ver o filho. Yvone falo com Mike e descobre que
os contos já foram abertos. Codore pede poro
Ondino entregar um cheque poro Silvio. Torso
desconfio de uma mulher no praia e Tônia se

preocupo com suo reação. Amithob vê o foto do
filho de Dudo no e-mail de Oposh.

PODER PARAlElO
Marília avanço sobre .Tony. Tony diz que Téo
sumiu. Marília diz que Tony tem algum acordo
com o organização. Dulce diz poro Lourdes que
roubou umas tintos do hotel. Marília pede poro
ver o imagem de uma câmera de segurança do
chácaro de Tony. Ele hesito e diz que ainda não
analisou o fito. Morilio estronho. Tony diz que
se Téo não aparecer, ele seró o primeiro o ir iJ
policio. Domi diz poro Felipe e Brasiliano que
Téo não morreu, apenas sumiu. Luiso ajudo Dog
o organizar o material fotográfico dele.

PROMESSAS DE AMOR
Leonor, Cléo, Carvalho e Perpétuo aconselham
felipe o procurar ájudo. Lino diz poro Droco,

- Telê e Metomorfo que eles precisam dor um

jeito de se livrar de Juno. Miltinho conto sobre
a morte dos seus pois. As crianças sentem peno
dele. Amadeus diz que não acredita que Sofia
tenho um coso com Nestor e pede poro Tonho
parar de fazer intrigo. Sofia chega e Tonho a

deixo o sós com Amadeus. Amadeus pergunta
poro Sofia 'se Nestor continuo se insinuando
poro elo. Amadeus mostra os fotos poro elo.

(O resumo dos capítulos é de inteira responsa
bilidade dos emissoras).
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GIRASSOL IMÓVEIS- (47) 3371-7,931

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

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

PLANTÃO DE VENDAS

9955-4774

Cód.3166 - toteameoto Boulevard, próx. ao Champagnat
Lotes cf 348,75 m'Apartir de R$11 0.000,00

Cód.2105 - 2 Aptos sendo 1 com 3.Quartos e outro com 2

quartosA salascomerclas para aluguel e 4 Kitinetes.Todas
já locadas,num total de R$3.700,00.Mais terreno com área

de 390m'.R$890.000,00 Analls� propostas.

COO.1264-Vila L.enzi-CasaAvertlada-aIv. el3 dorm. sendo 1 suite,
bwc, cozo embutida, lav., eI 2 vagas.na gru: e dernas dep. eI ssa comi
70m' + 1 bwc. R$2OO,000,00.

� IMOBILIÁRIA
...

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

R�a Barão do Rio Branco, 221 -Jaraqua do Sul -. se - www.imobiliariaachave.com.br
- .

.

H. WOLF CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

REF. 3852 - Baependi -

Residenciallpanema/ Leblon
- 01 suíte, 02 dormitórios, .

sala, copa, cozinha, BWC,
área de serviço e garagem ..

LOCAÇÃO-
Edif. Mônaco - 2 qtos cl móv. COZ, 1
vaga de gar. R$ 750,00 + cond.

Res.Baependi - 2 qtos c/móv. coz,
1 vaga de gar. R$ 600,00 + cond ..

Edif. Caetano Schiodini - 3 qtos,
1 vaga de Gar. R$ 650,00 + cond,

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

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

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

ReI. 1758 - Centro

Cobertura duplex com 170,00m' de área
pnvativa, 1 suite, 2 dormitórios, demais

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

.

R$ 250.000,00.- Acetta terreno ou casa.

Sala comercial no centro - R$ 450,00

Salà com. no centro - R$ 1.200,00

Sala com. no centro: R$ 5.900,00

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,OO
Aceita finan. bancário. Ref2806 - Amizade Casa eI 200,OOrn', sendo 3 donn é d+ dep., semi mob.

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

Rel.610 - Nova Brasllia
Sobrado com 4ÕO,00m',
excelente padrão de

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

dep .. Ficam todos os móveis
sob medida. Valor sob

consulta - Aceita'
apartamento e terreno como

parte de pagamento,

·Rel. 2354 - Nova Brasllia
Sobrado com 278,00m'
sendo O, suite, dois
dormitórios e demais
dependências. Possui
sauna, adega, piscina e

garagem para 03 carros.

Ficam os móveis sob
medida. R$ 450,000,00

Cad. 2356 - Nova Brasília
Sobrado em alvenaria com

01 suite mais 02 dormitórios
e demais dependências.

Possui edlcula nos fundos.

R$190.000,OO
aceita apartamento de

menor valor.

Cad. 2355 - Nova Brasllia
Sobrado com 216,0.Om' de
área construlda. Possui sala
comercial na frente e uma

edlcula nos fundos. Ótimà
investfmento para locação
comercial e residencial.

R$ 245.000,00
aceita imóvel na negociação.

ReI. 51 • Figueirinha
Casa de alvenaria com
141,00m', sendo 3
quartos e demais

dependências. Terreno
com 360,DOm'.

R$115.000,OO -

Aceita linan bancário,

ReI. 2055 • São Luiz -

Casa de madeira com

57,00m' sendo 02
quartos e demais

dependências. Terreno
com 390,00m'.
R$ 90.000,00

.,

I

I -
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* Sobrados Geminados no Bairro Vila Lenzi a 2km do Centro, com
l' surre, 2quartos, sala, cozinha, lav, gar, lavabo; varanda, e ChUII,
com-area de 140m2 de área construída; R$169.000�00 ou 50% e

o restante parcelado em ate 60 meses pela construtora.

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

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

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

entrada em 60 parcelas financiado pela'construtora

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

R$. 235.000,00 neg,

ref: 18 Casa Nova no Loteamento

Oamposarnplem 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.

. 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.

Cod.537.- Casa Alv. Bairro Vila Lenzi
com 1 suite, 2 quartos, sala, cozinha,

bw, lav., garagem e edicula,
R$ 169.000,00 aceita imovelna praia

com pagamento.
-

Centro. Terreno com 33Óm2 e 210m2 de área
construída, 1 suíte GOIJ'l closed, copa, 3
quartos, 2 bwc, sala de estar, cozinha,

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

cod 240 - Casa mista Guaramirim - Centro,
4 qtos, salas, cozinha, bw, lavanderia,

churras., gar, Terreno de 600m2 e construçao
de 330m2', Valor R$150.001Í,00 Neg.

Cad. 535 - Sobrado na 28 de

agosto Centro - Guaramirim, area

construida 512m2 e terreno de
1560m2. Valor negociavel

FIM·OE·SEMANA, 1 E 2 DE MAIO DE 2009 D .

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

parcelas de R$ 1.090,00

Últimas unidades

João pessoa Lot. Recanto dos
passaros. Terreno com 320m2. R$

'15�OOO,OO de entrada e 60 parcelas.

l>�-«
SALAS COMERCIAIS:

I

• Salas comerciais no Centro com 50,00m' e 72,OOm'
• Sala comercial no centro com 60,00m' Valor: R$ 600,00
• Sala comercial com 40m' e 1 bwc. Centro· R$ ,400,00
• Sala comercial centro Guaramirim cf 180m' Valor da Locação R$ 1.200,00
• Sala Comercial Vila Lenzi com 100 m2 Valor:1500,00

.

,

• Sala Comercial '( pisosuperior) - Vila Lalau • 80,00m2 com 04 salas e BWC e

estacionamento para 03 automóveis- R$ 70Q,00TERRENO:
• Terreno na vila nova para locação comercial valor R$ 450,00
APARTAMENTOS:

-

• 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$ 550,00

.

• Apto. Centro 2 quartos por R$ 650,00 Rua Jose Emendoerfer

CASAS:
• Casa alvenaria no Centro - 3 dorm, 2 BWC, demais dep. com gar. e piseina -

Valor R$ 1.300,00
• Casa alvenaria Vila Lalau - 03 dorm. BWC, demais dep. com garagem fechada
Valor R$ 750,00
• Casa na Nova Brasília com 2 dorm. coz e sala conjugadas, BWC, área de serviço,
sfgaragemValor R$ 530,00

.

Apartamentos em construção na Vila Nova com com Área
Privativa de 100m2, com 1 suíte,'2 quartos, sala de estar e
jantar com sacada e-churrasqueira, cozinha, bwc social;

área de serviço, + 2 vagas de garagem.
Preço: R$ 159.000,00

.
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13 anos 47 3371.8814'
Rua Preso Epitácio Pessoa, 415

o
w

Em reendimentos Imobiliários Ltda. �
VE�DA c: ALUGA ADMINISTRA

www.parclmovels.com.br

www.se·culus.net 47 3371.8818
imobiliariaseculus@netuno.com.br Shopping Breithaupt - sala 206

QUARTOSt,CI SACADA.
TtC" 7g'Ay,., ,;�,,;� )(t!;i,

LANÇAMENTO DE VENDA - SÉCULUS
'

EALPARQUE

LOCAÇÃO COMERCIAL

Salas Comerciais

- Sala cml.(Centro-próx. Macol) 10 andar cf 32m2. R$ 400,00

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

cf aprox. 35m2. R$ 400,00
- Ed. Erica(Centro - próx. Verdureira da Raquel) cf 35m2 R$ 400,00

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

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

vagas de est. R$ 1.000,00

- Sala comI. (Nereu Ramos - prôx semáfaro) c/ aprox. 100m2 c/meZanino. R$1.000,00
- Salas NOVAS (Centro - próx. Procon) Diversos tamanhos: de 32m2 a 123m2.

De R$ 420,00 a R$ 1.600,00
- Casa alv(Vila Lenzi) Alto Padrão, cf 4?O m2• R$ 6.000,00

Galpões
- Galpão Alvenaria (Guaramirim - Próx. Berlim) cf aprox. 960m2. R$ 5.000,00
- Galpão Barra(fundos Ciluma) Terrno com 5.000m2 R$ 5.000,00

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

- Galpão (Nereu Ramos) cf 900m2 R$ 7.8eO,00
,

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

Terrenos Para Locação
- 2 terrenos Barra do Rio Molha - ao lado da prefeitura. R$ 300,00 cada.

- 2 terrenos na Vila Nova (antigo estacionamento da Crystal) R$ 350,00 cada

- 2 Terrenos Vila Nova (antigo estacionamento Crystal) R$-350,00 cada

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

- Terreno] Ilha da Figueira - próx. Brasão) 3 mil metros R$ 1.000,90
, Terrenos (Vila Nova - próx. Fórum) cf 1.807m2 e 2,200m2

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

LOCAÇÃO RESIDENCIAL

01 Quarto:
- Ed. Nathalia Schiochet(Centrd - 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 cf condomlnio.
- Ed. Lilium (Vila Lalau - próx. Marisol) R$ 450,00
- Ed. Petúnia(Nova Brasilia - próx. Centro Vida) R$ 470,00
- Apto Centro - próx. Despachante CILO c/ mobilia R$ 1.200,00'
- Ed. Phoenix (Centro - defronte Majoka uniformes) Mo padrão, todo moo. R$1.600;OO
02 Quartos:
- Apto Nova Brasilia R$ 400,00
- Apto São Luis(Próx. Arroz Urbano) R$ 450,00
- Apto Ilha da Figueira R$ 480,00 c/ água
- Ed. Jardim das Mercedes R$ 500,00
- Ed. Maguilu (Centro - próx. BARBI Academia) R$ 530,00'
- Ed. Gardênia (Centro - próx. Rest. Califórnia) R$ 550,00
- Ed. Lilium (Vila Lalau - próx. Atacadão da cerâmica) R$ 580,00
- Ed. Aster(C,entro - próx. Angeloni antigo) R$ 580,00
- Ed. Antúrio(Próx. Oncoclínica) c/ sacada. R$ 600,00
- Apto Schroeder - Centro R$ 600,00
- Ed. Dom Lorenzo R$ 720,00
- Ed. Tower Cenler(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$,630,00
- Ed. Astral(lIha da Figueira) R$ 630,OQ
- Ed. Vila Nova - próx. Fórum. C/ cozinha mobiliada. R$ 680,00
- Ed. Cloudi Monet(lIha daFigueira - próx. HOMAGO) R$ 700,00
- Ed. Amaryllis(Vila Nova - próx. panificadora Via Pão) c/ suíte. R$ 715,00 ,

- Ed. Figueira (Ilha dá Figueira) APTOS NOVOS A partir de R$ 750,00.
- Ed. Tulipa(Centro - próx. Beira Rio) R$ 800,00
- Ed. Dom Lorenzo(Centro - próx. Rest. 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 'cf 01 quarto R$ 280,00
- Casa geminada Estrada Nova - próx. Igreja católica R$ 420,00 '

- Casa alv Nova Brasilia, c/ Q2 quartos. R$ 500,00
- Casa alv Vila Nova, ct cozinha mobiliada. R$ 650,00
- Sobrado Rau(próx.'viadut6) sufte + 04 quartos. R$ 850,00
- Casa alv (Centro - próx. Centro Vida) 03 quartos. R$ 950,00
- Casa alv Amizade, suíte + 02 quartos R$ 1.000,00
- Casa alv Centro(Fundos Angeloni novo) cf suíte. R$ 1.500,00
- Casa alv (Vila Lenzi) Alto padrão, c/420 m2• R$,6.000,00
Terrenos para locação:

EMPR.EENDIMENTOS !MOBIUÁRIOS
reais c

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

churrasqueira,bwc,
. área de serviço com sacada e garagem

:- Localização privilegiada
- - Playground

- Internet coletiva via WI-FI
-

. Çentral de gás
- Medidor de água individual

- Sistema de coleta e reaproveitamento
de água da chuva.

E muito mais...
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13 anos

47 3371.88'14
Plantão 9658-6786www.parcimoveis.com.br

WWW.seculus.net
imobiliariasecUlus@netuno.com.br

Rua Preso Epitácio Pessoa, 415 ou

Shopping Breithaupt - sala 206

Ref 1003 - Centro· Ed. Dianthus
- Cobertura Duplex com 3 suites,
5 bwc, amplas salas de estar,
jantar, chusquareira integrada,
cozinha, lavanderia, 2 vagas de

garagem, área total de 422m2•
R$ 590.000,00 mals fotos em

www.seculus�net.

R"f. 1 023 - Edit.
.

Figueira
Ilha da Figueira',_ Apto
cl 1 suíte, 2 quartos,
sacada cl churrasq., 2

.vaças de garagem,
ótimo padrão de
acabamento.

R$ 200.000,00.

ReI. 1020-
Vila Nova
Edil, .

Caliandra -

Apto cf suite
+ 1 quarto,
bwc,

Rel.2016-
Centro _ Terreno
c/774m', com
casa mista de
150m', ótima
localização para
construção de
edificio ..
R$375.000,00.

- ReI. 3000:
Corlipá _

Galpão,
industrial no
Parque Ano
Bom, com
4.000 rn',

terreno com

22.000 m'
. Consulte

nos

Vendas � Locação no Shopping Bralthaupt
Comodidade de um horário diferenciado

Segunda a Sexta: 10h às 22h e Sábado: 1Oh'às 20h

ReI. 1008 - Czerniewicz - Ed,
D'ltália; 1 su�e mais 2 quartos,demais

. dep,,1 qaraqern. R$128.�00,00,

ReI. 0010 _ Jaraguá Esquerdo - casa nova c/ 148
m2, suíte + 2 qtos, sala, cozpna, bwc, lavabo, área '

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

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

70.000,00.

Bef, 2000 - Schroeder I -

Terreno c/336m2•
R$ 33.000,00

Ref. 2020 -Guaramirim -

Loteamento K'panemá com
430,63 m2 - R'$ 58.000,00.

.

Ret. 2013 -.Amizade
Lotem. Versalhes IV com

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

TEMOS TERR�NOS
PRONTOS PI CONSTRUIR,

CONSULTE-NOS.

Fone: 47 3371.881'8
47 9658.6785

�_ ... _--���������,-_-�-----,-���
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I', Á

MENEGOTTl
o AM B RL �Parelmóveis

3371·0031CRECI550.J
MOBILIÁ

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

Rua Barão do ,Rio Branco; 545 - Centro'

\

5918 - rio molha
- res, Vicenzi

aptos. Com 02
quartos, sacada
com chut bwc,
sala, coz, lav. E
gar. - A partir de
R$ 87.203,00

com entrada de
40% saldo até 50

meses

'. 6009 -ILHA DA
FIGUEIRA':
BOULEVARD

RESIDENCE - APTOS
COM l,suiTE, 2
DORM, COZ, LAV,

. BWC, SACADA COM
CHUR, GAR +,
PIS_CINA, PLAY

GROUND, SALÃO DE
FESTAS - A PARTIR
DE R$165.105,00

COM ENTRADA + 60
PARCELAS

5999 - TIFA DO MONOS -TERRENO -

10B.BB9,OOm2 FRENTE 50,BOm FUNDOS
213,00m LADO DIR, B09,50m LADO ssc
793,00m Cf CASA DE MADEIRA BO,OOm2 -

R 400.00000

TERRENOS

5788-ÁGUA VERDE 450,OOm2 R$ 70.000,00
5973 SCHROEDER 105.000,00 M2

R$1.000,OOO,OO
5696- POMERODE 412,00M2 R$ 50.000,00
5928-RODOVIA DO ARROZ 166.000,OOM2
R$ 193.000,00
5924-TRÊS RIOS D0 SUL· 20.000,00M2
R$ 250.000,00
5837-ÁGUA VERDE-14.700,00M2-
R$ 300.000,00 •

5929-RODOVIA DO ARROZ 372.000,00M2
R$ 430.000,00

· 5972-ÁGUA VERDE - 465,OOM2 R$ 90.000,00
5978-ÁGUA VERDE 450,00M2-R$75.000,OO
6003 -ÁGUA VERDE - 465,OOM2 -;R$ 93,000,00

.

6008 -JAGUÁ 99 -360,OOM2 - R$ 47,000,00
5994 - JAGuA aso. 525,80M2 RS 95,000.00
61117 -GllAAAMIRIM - 360,OOM2 -R$ 65,000,00

LOCAÇÃO
CASAS:
CENTRO -RUA lDA 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,OO
RIO CERRO" -RUA 1 01 o - LOTEAMENTO
RDEDER - LOTE 81 03' QTOS, SL, COZ, LAV.,

:��Ílg���Gtu�s��b������U���M��'��
LADO N'21 -lOTEAMENTO DLlGARID -FUNDOS
03 aTOS, SL, COZ, BWC, LAV, GARAGEM. VALOR
DO ALUGUEL: R$ 450,00
BAIRRO AMIZADE RUA EWALDO SCHWARZ
FUNDOS N' 80 02 aTOS, SL,COZ, BWC, LAV,
GARAGEM VALOR DO ALUGUEL: R$ 450,00
-RUA ARTHUR GUINTER, APl 201 CONDOMINIO
AMIZADE 02 aTOS, SL, CDZ, BWC, LAV,
GARAGEM. VALOR DO ALUGUEL:R$ 480,00 +
120,00 CaNO.
BAIRRO SÃO LUIS -RUA IRINEU FRANZNER, AO

· LADO N'21 -lOTEAMENTO OLlGÁRIO -FUNDOS
03 aTOS, SL, COZ, BWC, LAI/, GARAGEM. VALOR
DO ALUGUEL: R$ 450,00 _

���A��l�s�g� �2�Ã��� :�tg�I���Ã�A
· NO MESMO TERRENO 02 aTOS, SL, COl, LAV.,
BWC, G!\R, VALOR ALUGUEL: R$ 500,00

���OJ_������l�A�\��:s�ri lE�ARSE�g�2
aTOS, SL, GOZ, LAV., BWC, GARAGEM. VALOR
ALUGUEL: R$ 35Q,OO ,

BAIRRO JARAGUA ESQUERDO - RUA HORACIO
PRADI,37 02 aTOS, SL, COZ, LAV., BWC,
GARAGEM. VALOR ALUGUEL: R$ 450,00

�5�:gÓ SL, COZ, LAV., BWC. V�LOR ALUGUEL: R$

BAIRRO VILA LENZI -RUA IRMAO LEANDRO,
1077 - CASA DE MADEIRA 02 aTOS, SL, COZ,
LAV., BWC. VALOR DO ALUGUEL: R$ 400,00
BAIRRO JGUA 99 -RUA �ERAFIN SATLER; 105 -

CASA ALVENARIA 01 SUITE + 02 QTOS, SL,COZ,
BWC, LAV, CHURRASQUEIRA E GARAGEM
VALOR 'DO ALUGUEL:R$ 650,00
BAIRRO STO ANTONIO -RUA L1NO PIAZERRA,
117003 QTOS, COPA, SALA, COZ, LAV, BWC E
GARAGEM. VALOR DO ALUGUEL:R$ 300,00

APARTAMENTOS:·
BAIRRO CENTRO -RUA WALTER JANSSEM,50
EDF. GAlA - EDF. Nová 01 SUíTE,+ 02 QTOS,SL,
CDZ .. BWC, LAV, GARAGEM, SACADA COM
CHURRASQUEIRA. VALOR DO ALUGUEL:
R$ 800,00
-RUA FRITZ HASSE, 35 - RESIDENCIAL ATLANTA
02 QTOS, SL, COZ, BWC, LA\/, CHURRASQUEIRA
E GARAGEM. VALOR DO ALUGUEL: R$ 800,00

:t{ü���� ����ER -UMA RUA APÓS ANGELONI
VELHO. 1 SUiTE + 2 aTOS,SL,COPNCOZ, BWC,
LAV, GARAGEM, SACADA COM CHURR, PISO
PORCELANATO , QmS C/ PISO LAMINADO,
EDIFICIO COM ELEVADOR. R$1.115,OO +
CONO+/- 200,00

::����d,L:t.3��_FJ���í� ��:3�&����JDZ,
BWC, LAV, GARAGEM, SACADA. VALOR DO

.

ALUGUEL: R$ 650,00 + 120,00 CaNO. _

-RUA ST' JULlA - AP. 01 - UMA RUA ANTES DO
MERCADO BRASÃO 02 QTOS, SL, COZ, BWC,
LAV, E GAR. VALOR DO ALUGUEL: R$ 600,00
-RUA lINGELO BARUFFI, 2586 - AP. 201/BLOCO B
01 SUITE + 02 oroe, SL, COZ, BWC, LAV,
GARAGEM, SACADA COM CHURRASQUEIRA. VALOR
DO ALUGUEL: R$630,OO + 120.00 CaNO (+/-)
-RUA JOSE THEODORO RIBEIRO, 1061- APIOS
04 01 aTO, SL, COZ, BWC, LAV, GARAGEM.
VALOR DO ALUGUEL: R$ 400,00
-RUA JOSE THEODORO RIBEIRO, 1014· ARl 01-
PRÓXIMO A TECNOPAN 03 aTOS, SL E COZ, BWC,
LAV, GARAGEM. VALOR ·00 ALUGUEL: R$
550,OQ + 15,00 CaNO.
BAIRRO B�EPENOI'-RUA FREDERICO 8ARG,
S/N' - PROXIMO A RODOVIARIA 01 QTO, SL, COZ,
BWC, LAV, GARAGEM. VALOR DO ALUGUEL: R$
480,00 DISPONíVEL APARTIR DE MAIO
BAIRRO AMIZADE 'RUA ARTHUR ENKE,231 -

AP.Ol - 09 -EDfPARISI 02·QTOS, SL, COZ, BWC,
LAV, GARAGEM. VALOR DO ALUGUEL: R$ 410,00
+ 50,00 CaNO,
- RUA ARTHUR GUINTER, APl 201 CONDOMINI0
AMIZADE 02 aTOS, SL, CDZ, BWC, LAV,
GARAGEM. VALOR' DO ALUGUEL :R$ 480,00 +
120,00 CaNO.
BAIRRO sAo LUIS -RUA EXP.AtFREDO
BEHNKE,630- PROXlMO A DALILA TEXTIL AP.Ol -

01 QTO, SL, COZ, BWC, LAV, GARAGEM COM
CHURRASQUEIRA. VALOR ALUGUEL: R$ 480,00
(COM AGUA) AP.02 - 02 QTOS, SL, COZ, BWC,
LAI/, G�RAGEM. VALOR DO ALUGUEL: R$ 550,00
(COMAGUA)
BAIRRO JARAGUA.ESQUERDO RUA BAHIA -

EDf DONA ALVINA 01 SUITE, 01 aTO, SL,
COPA,COZ,'LAV, BANHEIRO, GARAGEM E
CHARRASQUEIRA. VALOR DO ALUGUEL: R$
700,00 +/- 80,00 CaNO.
BAIRRO VIEIRAS -RUA MANOEL FRANCISCO
DA COSTA, 250-EM FRENTE MALHAS ELlAN 02
aTOS, SL, COZ, BWC, LAI/, GARAGEM,
S�CADA. VALOR DO ALUGUEL: R$ 550,00-
NAO TEM CONDOMINIO
BAIRRO ÁGUA \(ERDE -RUA JORGE BUHR, 336
- AP.04-DISPONIVEL APARTIR DE MAIO 02
aTOS, SL, COZ, BWC, LAV, GARAGEM. VALOR
'00 ALUGUEL: R$ 550,00 + 60,00 CaNO.
BAIRRO VILA LENZI .. RUA MARCELO BARBI,
3142 aTOS, SL, COZ, BWC, LAI/, GARAGEM.
VALOR DO ALUGUEL: R$ 400,00 + 40,00

���fitICTOR ROZEMBERG, 384 01 SUíTE +
02 QTOS, SL, COZ, BWC, LAI/, GARAGEM,.
VALOR DO 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: H$ 250,00

.

-RUA JOSE PICOLLI, 510· BAIRRO ESTRADA
NOVA. 01 QUARTO E COZINHA JUNTO,
BANHEIRO. VALOR DO ALUGUEL: R$ 250,00
COM A TP!f.A DE ÁGUA.
RUA ANTONIO PEORI, 14 -ILHA DA FIGUEIRA
(DISPONIVEL APARTIR 13/MAI0) 02 QUARTOS,
COPNCOZINHA, LAVANDERI� E BANHEIRO.
R$ 350,00
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CORRETOR DE IMÓVEIS

3371-2357
Plantão: 9135-8601 .

R.Cel.ProcÓpioGomesdeOliveira,1207 www.parcimoveis.com.brlvilson@parçimoveis.com.br

247 - TERRENO
PADRÃO de

esquina, Bairro
Rau, com 500m2.
No Residencial
Renascença. R$
1QO.000,00.

106 - CASA PADRÃO Bairro Água Verde, com
169m2, Terreno com 420m2• Com 3 quarto: R$

210.000,00

107 - CASA COMERCIAL, (RESTAURANTE) com
350m2. Terreno com 420m2, Vila Lalau, prox. Weg

II. R$ 550.000,00. Grande Clientela.

'do centro.
Contendo casa

.

de Madeira.
. R$ 85.000,00.

.
244 - TERRENO PADRÃO, com 3.334m2• Ilha

da Figueira. Em frente a Indumak R$
330.000,00.

.

122 -.CASA PADRÃO Bairro Rau, com 99m2,
Terreno com 300m2• Com 1 Suite + 2 quartos.

R$ 110.000,00

�
.

Parelmóvels

BarraSul
A imobiliária da Barra

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

ReI. - 338.,. BARRA DO RIO CERRO - casa alv.. c/125,47m2,
c/laje, averbada terreno c/369,43m'(14x26,47) com suâe
mais 2 qtos, sala, copa, COZo integradas, 2 BWC, lavanderia,
despensa, garagem, toda murada, portão eletrônico, Rua
Alvin Butendorf s/n° - R$ 160.000,00, aceita carro ou terreno

como parte de pagamento.

·Rel. - 362 -JARAGUÁ ESQUERDÍl- casa alv. c�aje cl 213m',
sendo 153,36 averbada, terreno cl 539m'(14x38,50), todo

murado, 3q tos, 2 salas, 2 BWC, copa, cozinha mobiliada,
lavanderia, 2garagens, portão eletrônico, churrasqueira
com área de festas, despensa, depósito Rua Vitória Pradi,
R$ 290.000,OQ.

leI. _ 325 _ BARRA DO RIO CERRO sobrado em alvenana C/laje, 235m', terreno cl
ReI. -. 289 - BARRÁ DO RIO CERRO� casa alv. residencial, tipo

05m'(13,50x30), murado c/porlãoeletrônico, sendo a parte inferiorC/116,m', copa,
sobrado, com 365,50m2, terreno c/925,00m2, suíte, mais 4qtos, 3

oZ,.lavanderia,2 garagens,bwc, sala de estar, churrasqueira, parte superior cl 119m' salas, 4 bwc, lavan, 3 gar, terraço, si \le jantar íntima, e mais um

rntase de produçãoc/aproximadamente!l5% concluído econstrtuldo desuãee hídro, galpão industrial c/ 184,pOm2, c/2 pisos e estrutura pimais um, onde
qtos, bwc socls, sala Intima, sala de lV e sacada e nos fundos uma edlcula C/27m' funciona uma malharia, com dois banheiros, terreno todo murado,
lua522-ManaAlvesdeSales,n071 R$ 205.000,00, aceita carro atéR$ 20.000,00 . com ortão eletrônico R Henri ue Reichow rr 37 R 550.00000

Rei, 347 - BARRA DO RIO CERRO - casa alv. c/laje 221,75m2,
'sendo 171, 75m2 averbada, terreno c/ 652,32m2(14x46,59) murado'
com portão eletrônico, 4qtos, sendo o quarto de casal com roupeiro
embutido, 2 banheiros, 2 salas, sendo os quartos e salas com piso
laminado, coz.c/balcão de granito e prateleiras, copa, lavanderia, 2
despensas, 2 garagens, churrasqueira. com área de festas e

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

ReI. - 368 - JARAGUÁ 99 - sobrado em alvenaria c/93,60m' áverbada, terreno
c/250m'(10x25) murado, 3qtos, sala, cozinha mobiliada, copa, lavanderia,
garagem, BWC, lavabo, Fiua da Amizade, rr 53, Loteamento Casa Nova II
R$ 86.000,00mais finan naÇaixa de R$ 54.000,00 com prestação de R$ 650,00.
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www.parcimoveis.com.br .

IMOBILIÁRIA

WOLFEPAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA ..
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FIM-OE-SEMANA, 25/26 DE ABRIL DE 2009

Rua Reinoldo Rau, 414 - Centro

Peugeot usa e recomenda lubrificantes TOTAL.

(47) 3274-1900
FntC$ para fins ilustrativos.Campanha{!uem disse que (, V�rão Acabou - Ofertas Quentíssimas Strasbourg"promoção valida de 24 de Abril ii 02 de Maio de 2009.fleugeot 207 HS XR 1.4L Flex.l pOlias, pintura sólida, ano/modelo 08109, equipado de série rem ar-(()ndkion�do, direção hidráulica, vidros eJetri,os dianteiros e travas elétricas nas portas e Preço
ptib!iw sugerido pata venda ii vi5!íl ii partir de RS 34.990,00 sem troca ou RS 19.221,00 de entrada + (maiS) õüvezes de RS 399,00. Promoção vAlida para Quem financiar com O Salim Peugeot, com entrada de 54,932837% conforme simulêlção ii segUir. Simulação, modalidade lfasing pelo PSA Finance Arrendamento Mercanfil 5,A" considerando o veículo

Peugeot 207 H8 XR 1:4L fiel. 3 portas, pintura §ólida,ilnoJmDdelo08!09.Pr�D ptiblicosugerldo para venda à vista sem troca ii partir d� 1f$34.990,00 para tcdo Brasil com frete eduso. PlanDde60 meses, sendo: entrada'de RS 19.12l,OO{54,932837%� li vi51a + 60 parelas measeís t(l[aI5fl�sdeR$ 399,00, com vendmento da P (primeira) parcela para 30
dia>. Ieade 1,29% ame 16,626%a.a .. Valortotal do veículo a prazo: de RS 43.161,00. St:;eito a aprovação denédiID. As (ondiçõesacima poderãorualteradas se fJOImr alterações significativas nomeredc financeiro, sem aviso prêvio.?tugeoll07 Passiotl XR l.4l Hex. 5 portas, pfnlu!'iI sólida, ano/modelo 08109, equipado desérerorn a/·(ondiciclIlado,

di�ão hidr.1ulka, vdrcs e!élrkostfklnteiros e Irava e!étfica�na$ pcnase I'reçoplibfico sugerido para venda à vista a J}êlltil de R� 38.990,OOsem mxa ou RS Bn1.00deent� + (mais) 6OvE!les()f RS 399,OO.'sO!lrelltep.lra quem nnandilrcolllo Banco Peugeot.com enlradade 59,556296%{onrOrme5illlulaç�0 a seguir. Simulilçdo, modalidade le-.lsing
pelo PSA. Finanl,'e Artendamento MerGll'j1il SA, (Onsitieralltlo;' veÍ(u!o Peugeot207 P,miel) XR 1.4L Rcx. 5 portas,O&'09, pintura sólida. Pre-ço publico suyelwo pari!�nda àvista sem troca a pilc!ir de R$ 38.990.00 para todo o BfílSil, com frete inclusa PLlflO de60 meses, SCIldo: entrada de RS 21:221,00 {59;556296%} à v�ta + 60 parte!a�meuals totais

fiXeIS de R$ 399.00, com vencimento da l�iprimeila) pdlcela para )Odias. Taxa de 1,29%a.m.e 16,616% aa .. \fa1õi rotaI$ \'eiculoa prdlO: de RS 47. 161,00. Sujeito a aprovaç�(l de crédito. M(ondiçõesa<.ima poderão ser alteradas se houvel illterdÇÕeS significatívas no mc/eaOO firliln(eiro, sem aviso pn!vio.Peugeoll06Sensation1Al Aex, 3 perus; pintura
metâüe P"'!(l!\>rIaNera, ano/modelo.: 2íiO.!!f2009.Pleço plib!icosugerido para vendaàvista ii pilltirdeRS 27.300,00, todo o Brasil (eretc Zona Franca de M.anaus) «mftete induso. Plilnode60 meses sendo: êntradade RS 14.646.45 (53,6S%) êvsra, mais 60 panelas mensais totais fi� deRS299,OO(om Vfn{jmento da 1�{plimelrâ) paJ'(ela para 30dias.
Taxa lnrenade êeremc (TIR)deO,ma.m.e 12,55%a.a. aCET ICusto EfetivoTotal}dao�ra(aodearTendamentomercantiiéde14,94% e.a e 1,17%a.m, rom intidên(la de 15SeT( Inclusa nam ((ustoEfu!lvoTota!).Valor totaldo yeicuioa p.'alOde RS 32.586.45. SuJeitoà aprovaçãodt'credito.As(ondiçlÍt!\alima fKlderãoseralteraáasse houvel alterações
significativasnomer<adofinanceiro.sem aviso previo.!\>uge<lt 307 HB Presence Pila. 1.6LAex. 5 pott�s, pintu!'il$ólida.anolmodelo08lO9, equlpadodesénercm {etGwJar, FI.t'losABS.Airbag duplo, rodas de liga-INe, ar-condicionado, direção hidJ'áulla, vldro$elétricClS e reraelérncas nas pertas e Preço sll9l'!ido para vendaãviUa ii partlrlkR$ 54.990,00
sem troca com bônus deRS 3.000,OOinc!uso - preço ptiblJrobasetabela a pattirde RS 57 .990,OO.E�ue nas ConcessionáriaiSlrasbourg.:Peugeot 107 HB XR l.4l flex - 3 pottas,anolmodeto 200812009 -04 unidades; Peuçeer 207 Pas.sion XR 14l üex . 5 partas, ano/modelo looanOO9 -10 unidades; �u(jeot ZOO Sensation 1.4l Flex:· 3 porras- pintura
sólida-afIQ/mGdelo 200812009 -03 unidade; Peugeol307IiB Presence Pack - 15 unidades.Prazo de vigência da !lromoçilo de 24 de Abril a 02 de Mala de 1009, ou enquanto durarem os estoques. retos somente para fins ilustrativos. Nall cumulativa para outra� promoções. Para mais infonnações sobre preços E' condições especiais, {Ollsulle ii Rede de

Concessionárias Strasbourg ou ligue para 080IH032�24 cuscesse: www.peugtot.com.br.

De Segunda à Sexta das 8h às 19h Sábados até às 13h. - www.strasbourg.com.br DIRIJA ESSE PRAZER

II BANCO PEUGEOT
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3275·0045
3275·1055

. -- .{ � .

I MAIS OPÇÕES
! ASTRA GL 2P GNV 99

lASTRA SEDAN GL 1.8 99

i BLAZER DLX 2.2 gnv 96
; VECTRA GL compt. 00
! VECTRA GL compl. 97
[ CELTA 4p com ar 07,

[ i �m���g� .

LV_ER����P.!9.����r.I��DA.S"llli\'l�,���,o�J· ! �g��� ��g�� óíV AR + OH 01

I CORSA WIND 4P 01
I GOL G4 OPS 4P 07

'I GOL G4 2P ar + opcs 06
. GOL Gllll.0 16V 4P 04
i GOL Gllll.0 16V 4P 01
i GOL speGial99
i STILO COM TETO 06
i PALIO 4P FIRE FlEX C. AR 07
I PALIO WEE. HLX 1.8 flex cornpl. 05
i PALIO WEE. CITY 1.5 8v compl. 99
I PALIO WEEK. ELX 1.3 - ar 03
i PALIO EDAP ar + trava 98
i ���OC�D8�4P 96

r ECOSPORT XLS 1.6 05
i FIESTA personalit completo 04

I FIESTA personalit c/ar 05
KA CLX 1.3 vitro trava + opcs 97

.
KA GL opcs + vidro e trava 97

1 COURIER 1.6 07
I COURIEIH3 97
·i ESCORT GLX compl. 97
i ESCORT 1.8 GNV 96

i Xo�n1 '?r��
I M. BENZ CLASSE A 190 01
; BMW32512P94

lJci�r.����1i���� ��___

I

'Os valores são sem troca, proposta sujeito a aprovação
•

------------------- TEMOS MUITO MAIS OP OES!!! CONSULTE-NOS -----.:.-------------

Novos e serninovos. Antes de comprar seu carro
novo ...Consulte-nos

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

·www.fachiniveiculos.com.br

Promoção válida ate dia 30/06/2009 - Sujeito a aprovação, parcela sem entrada e sem troca e não está incluso tac de R$ 850,00
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A.FORO·NÃO ESTA PARA BRINCADEIRA:
AGORÀ É A MELHOR HORA

PARA COMPRAR O SEU FORD ZERO

{.ZERO DE ENT�ADA ,J.. '

.

E .60MEsEs PARA PAGAs
{FORD FIESTA HATCH 1.0L} =
Aex12009 [RS26.900 ]

•

.

CAT,FAK9

{ FORO KA 1.0L } =
Flexl2009
+Travas e Alarmes de série [R$23.9001

'>. . CAT. KBC9

.:

Moretti Automóveis Ltda (47) 3274-2800 RuiHooTÍQue Piazern, 199 - Celdro - Jaraguã do Sul
lonlínorellí@morellíatto.com,br

Promoção 'Agora é a melhor hora para você comprar,o seu Ford Zero" (válida até 04/05/2009 DU enquanto durarem os estoques), Ford Ka 1 ,Ql Flex 2009(cat KBC9) a partir dé RS 23.900,00 à vista Fiesta Hatch 1.0l Hex 2009
(cat FAK9) a partir de RS 26.900,00 à vista. fiesta Sedan tOl Plex 2009 (ca!. SAK9) a partir de R$ 29.200,00 à vista. II) Toda Unha Ford com Zero de Entrada, Saldo em até 60 Meses e taxa de juros de � ,85% am - 24,60%
aa na modalidade leasing com 39 dias de carência e Custo Efetivo Total (CEl) a partír de 1,97% a.m - 26,31% aa através do Programa Ford Credit·. Para este cálculo, foi considerado_o valor financiado do Fie$ Hatch I.Dl
2009 - cato FAK9 ",(RS 26.900,00) com Zero de entrada, financiamento na modalidade Leasing em BD meses com carência de 30 dias para pagamentQ da 18 parcela; inclusão de (\lrifas, taxas e impostos. (ISS). Valor total a
prazo: R$ 46.120,20. (2) Novo Ford FOGusSedijn 2,OL (cSt. 8822) a partirdeR$ 56.435,00 à vista ou fin?nciad'icom Taxa 0% a.m, 50%de entrada e Saldo em 24 meses na modalidadeleasing com 30 dias de carência para
pagamento da I" parcela, inclusão de tarifas, taxas e impostos {ISS}. - Valor total a prazo - R$ 57.256,84 - Custo Efetivo Total (CET) a partir de 0,23% am - 2,80% a.a através do Programa da f.ord Credil Condição de
Financiamento e Arrendamento não cumulativa. Não abrangem seguro, scessõríes, documentaçã'i e serviços de despachante, manutenção ou qualquer outro serviço prestedo pelo Distribuidor. Sujeito à aprovação de créd�o.
Essas condições de financiamento e arrendarnento podem oscilar de acordo com a região e o perfil de crédito do consumidor. Estas ofu!tas não abrangemos velculos destinados a locadoras, auto-escolas, autarquias e órgãos
públicos, táxi, tesl-drive, transporte de passageiros ou qualquer outra mod.alidade de venda direta, Contratos de Financiamento e Arrendamento Ford Gredil são operacionalizados pelo Banco Rnasa BMe S.A. Imagoos somente

V.'I',,''"A'.,,'.
_ O N'O''V'

.

O'..ma fins ilustrativos. As informações e

ale,
rtas

""
anúncio substituem e

invalidam.
o a�úncio publicado em 28/04;2009:

_'.".
V"

. CARTAO fORD UNICARO. SOLICITE JA O SEU_ .

•
..,. -

Ford Emp"'esas.' (11) 417'4.3929-Acumule aIJI 11$10.000 em desoontas 'na compra de ser Ford Zero. ,... "" .

Se'n
r
U'....... Ford

I '

,

Gapltal"e�m.lrop,,_:4Il!l4.j96!JI_l!lt<!idadcs:1!IIOO12ll196!J.. ::1" IV"
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. CERTIFICADO
DERECOMPRA
GARANTIDA

CONsuLTE TooAsAS CONDlfÕES.

CLASSIC1.0 LIFE2009
�

R$24.990
Com ar quente + protetor de cárter à vista

CELTA 1.0 LIFE 2P2009
�

, R$23.990
à vista

\.. �EDUZlDO�CONTINUA'��

VECTRA.XTEDmON. PARA QUEM QUERTUDO, UM CARRO ONICO�

�--�RiS2.99Q '[i;e

GorsaHatch1.4EconoFlex09i09,modeIoR6J,preçopúblicosugeridodeRS34.802,oo,comdescontodeRS2500,OO,preçopromoclonalávista a partir
de RS 32302.00.Corsa Hatch 1.4Econof1ex09i09,modeloR6M. preço público sugerido de RS 38.1 08,00, com desconto de RS 2500.00, preço pro
moàonal á vista a partir de RS 35.608.00.Corsa Hatch 1.4 EconoF1ex 09i09,modelo R6P, preço público sugerido deRS 39335.00, com desconto de

RS2SOO,OO,preçopromoàonalà";staapartirdeRS36B35,OO.Celta1Dlife,FJexpower;R6A,anolfabricação2009,ano/modelo2009,apariirdeRS
22990.00 à vista ou entrada de R$ 13.909,00 (60,50%) e saldo financiado em 60 prestações mensais de RS 249,46 com taxa de 1,59% am e

22.85%aa.. totalizando RS 28044,95.TCCe IOF não lndusos, CET 23,15%aaA Recompfa Garantida sobCondçõeséválidaapenaspa!a os'-"Í
cutosdaslirhasCetta,ClassiçPrismaeCorsadisp.mfveisnoestoquedasconcessionáriaspartidpantesnadatadaaquisiçãoefinanciadospelo
BancoGMACMais informações sobre a promoção, consulte um dos vendedoresChevrolet.

.
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Consórcio

UNIAO

CRÉDITOS
13.617,00
15.887,00

611 66

35.620,00 667,22
42,203,00 790,53

Grupo especial
05 contemplações mensais

YBR 125 K RS 128,04Biz 125 KS RS 123,13
CG 150 KS RS 138,41 XTZ 125 K RS164,11

NXR 150 Bros KS RS 173,53 CBX 250 Twister RS 224,56

Fazer 250 RS 240,06 XR 250 Tornado RS 245,63

XTZ 250 Lander RS 278,44 NXR 400 Falcon RS 311,49

correção através da tabela do fabricante

Agende uma visita

3371'·8153/9186·7223

Es20,LA DE CABELEIREIRO CIEM SAHB -'
JARAGUÁ DO SUUSC

Certificado reconhecido pela Secretaria

Estadual da Educação Portaria E nO 186
28/12/1999 - Registro nO 4480

\

IMAGEM PESSOAL: . \
- Cabeleireiro - Estética Facial e Corporalx
- Manicure e Pedicure - Unhas Artísticas

\- Depilação - Maquiagem

TÉCNICAS DE MASSAGEM:
- Qualificação em Massoterapia \.
- Shiatsu
- Quiropraxia
- Massagem na Cadeira Ergonômica

MATRíCUhÁS ABERTAS:

FAÇAA SUA ESCOLHA!

'E AUMENTE A SUA RENDA!

Mais'informações:!i�7�'3275-4125

BUélJoão Ma rcatto, 156 centro ,,:Jar�gu�'do Sul-. se
E-mail: jaragua.ciem.sahb@terra.c;orltbr

Site: www.m�ssêterâpiâ..esíetlea.clernsahê.com.br

ALEMÃO SERViÇO DE
RETROSCAVADEIRA

PRECISA-SE
Cabeleireira,
manicure e

podôloga com

experiência, para
trabalhar em 'salão

no centro.
.Interessados entrar

em contato pelo
telefone 9105·0430.

com Cristina

JARZYNSKI SELECIONA:
Supervisor(a) técnico nível

su�ior/médio. Talento para oficina

de�nutenção de equipo eletro.

industriais:�conhecimento
sólido em

bobinagem e motores e çeradores
ac/dc, tra sformadores at/bt,
conhecime� de ISO, Nr10, .

montagem mecân1l!a de máquinas até

12t, rotinas de en los, Salário á
combinar de ac do com a

capacidade. Favor não presentar-se
sem os requisitos aci a. Enviar

currlculos para:
jarzynski@jarzynski.c

• Terraplanagem
• Barro

• Macadame

Est. Garibaldi, 10745
Tr: 3055-8262,
com Alemão

SESC
SELECIONA PROFISSIONAL PARA TRABALHAR EM

JARAGUÁ DO SUL
�w..�(lml �-�

SANTACATARINA

rea de Atuação Requisitos Informações do Processo

Seletivo

INSTRUTOR DE

ÇURSOS'

\
- Formação superior completa em Educação Física; Análise de Curriculum

\
- Inscrição no CRE.F; (preencher no site) até

- Habilidade com modalidades de Natação e Hidroginástica. dia: 08/05/2009

Prova: 12/05/2009

Entrevistas: 15/05/2009

Acompanhe os processos seletivos do SESC/SC\través do slte-www.sesç-sc.com.br - Banco de talentos

.)

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



BLUMENAU
(47) 3144-3144

ITAJAf
(47) 3341-3341

-�.
SEMINOVOS
(47) 3340-7700

- 1IiR. FÁBRICA.II NOBRASlL

JARAGUÁ DO SUL
(47) 3274-0000

.

JOINVILLE
(47) 3145-3145

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



-----,--------,------------,----VEícu LOS o CORREIO DO POVO O'FIM-DE-SEMANA, 25/26 DE ABRIL DE 2009
'

Ford Focus preto 200.4 1,6 GNV
.R$ 28,500,00

Civic 2007 a ueomaelee + couro

R$ 57,000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Uno cs'1:S 1992 vermelho gaso R$ 10.000

Cg 150tit.an kS2005azul gaso R$ 4.500
Fiorino furgão 1.5 1999 branca gnv R$ 15,500
Uno eletroriíc 1993 branco gaso R$ 4.500,00 .. ,

+32 x R$ 294,00
f" 9aso R$ 12.300

1,62004 prata qaso

Im
.

O CORREIO DO POVO
fIM·DE·SEMANA, 25/26 DE ABRil DE 2009 CLASSIMAI�-------�---
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Venha conferir
(047) 3376-0
Rua Ângelo Rubini, 9

Barra do Rio Cerro - Jaraguá do

Loiras na casa

Loira Mirella
18 anos - iniciante

Sara Loira
J9 anos - SAPECA

RolaineMoren*19 anos

Duartos novos na casa *
Temos motorista que ieva e traz

147) 9624-8410

Consórcio

Breitko

..�([1j�.
�

ccc,_,,"'" _

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 MO,TOS
100% FINANCIADAS

*

*

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



VEícULOS------------

www.marcollamultimarcas.com.br

Proc.lnttl l'entíum Dual Core n310

Memória 4GB I HD 250GB
Gm. OYD-lW I reJa 14.1"
Weu integrada

Sistema línux
.

lua (o1OUel 'focá,io Gomu de: QfJYei� U21
(eDtft - Jw&uá dO SaJ • fUe: (41) 1111·1168 .

·u

�:Venha falar co,!, agente."
•.Ii3:;; Jacquelme, vendedora

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



CLASSIMAlS
.,

FIM-OE-SEMANA, 2/3 DE MAIO DE 2009

IMPERDíVEL .

,

.

UA PEDRO GESSER , NO RESIDENCIAL
CÓD. 113.1 - OnMO TERRENO, SITUADO NA R

FALTADA COM CALÇADA. TERRENO
BELLAVISTA, LOTE N° li - BAIRRO AMIIASDMED-ER:�::! � 25M DE FUNDOS. CONSULTE-NOS!'
COM ÁREA TOTAL DE U8,15M2, SE�DO I - .' . -_

EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
(47) 2107-0500

EXCELENTE CASA
C(tD. 6.2. - NO BAIRRO BAEPENDI, CONTENDO

5 QUARTOS, 2 SAL4S, COPA, COZINHA, 4 BWC'S,
LAVANDERIA, DISPENSA, ESCRITÓRIO, ÁREA FESTAS,

4 VAGAS DE GARAGEM. CONSULTE-NOSI

LINDA CASACÓD. JOI.I. - SITUADA NA RUA

2 $S�, NO BAIRRO SÃO LUIZ,��!:N':LlNI,UITES MASTER, COZlN ·

DE GARAGEM
• SALA, 2 VAGAS

MADEIRA MACJ!�EA ÓDE FESTAS, PISO EM
_, M VEIS PLANE,IADOSPREPARAÇÃO PARA PISCINA.

'

OPORtUNIDADE
CÓD.ll2,L -UNDAC�� NO BAIRRO
RIO DA LUZ, CONTENDO UMA CASA DE

MADEIRA COM 1 QUARTOS;.SALA, COZINHA,
&WC, LAVANDERIA, GARAGEM E VARANDA,

.

2 LAGOAS. VALO� RS 80.000,00.

CASA DE
ALVENARIA
CÓD. JIIJ -RUA HONORATO
SPlNGHEN SiN, PRÓXIMO AO

AIIROZ URBANO. CONTENDO OI

suÍTE + 2 sUÍTES AMERICANAS, -

04 awc. $A!.A DE EST�AR,
COZINHAMOBlUADA, LAVANDERIA.

DISPENSA, YEST1ÁRIo, PISCINA.
2 VAGAS DE GARAGEM, PORTÃO E

PORTEIRO EutRÔNKOt CAIXA DE

ÁGUA DE 5000lTS EM
INOX. CONSULTE-NOSI

APTO
NOVO

NO CENTRO, PRÓXIMO
AO ANGELONI NOVO,
CONTENDO I SUíTE

+ 2 QUARTOS, SAcADA
COM CHURRASQUEIRA,
ÁREA PRIVATIVA DE 95M1

.

VALOR RS 150.000,00

APTO EM BALNWIO
CAMBORIÚ

CÓD. 199.1 .ÓTlMO DE fRENTE PARA

O MAR. ED. ALBATROZ, SITUADO NA

AV. ATl.ÂHTlCA. CONTENDO 3 QUARTOS,
1 &WC. SALA. COllNHA, ÁREA DE

SERViÇO. VALOR RS 110.000,00

'-

-APTO. NOVO
NO EDIF. LAYNE FERNANDA, BAIRRO CZERNIEWICZ SENDO9SN' DE ÁREA PRIVATIVA, CONTENDO I SUiTE C/ S�CADA

+ 2 QUARTOS, SACADA C/ CHURRASQUEIRA-
E I V�GA DE GARAGEM. VALOR RS 160�OOO,oo

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Do CORREIO DO POVO
.

FIM-OE-SEMANA, 2/3 DE MAIO DE 2009 IMÓVEIS

CASAS I' 26 - RAU 2 QUARTOS GARAGEM COPA I 20 - PiÇARRAS PERTO PREFEITURA RUA
01 - CASA ALVENARIA PROX. SALÃO

,
COZINHA R$ 80 .

' P CALÇADA 320M2 R$ 35 MIL
AMIZADE R$ 97 MIL. I 29 - CENTRO APTO. DO SUITE E 2 .i 18 - SCHROEDER GALPÃO 600 M2 TER. .

04 - AGUA VERDE CASA MISTA PROX. UNERJ 1 QUARTOS MOBILIADO R O MIL i AREA DE 1200 M2 NEG.
R$ 95 MIL l 24 - APTO. NOVO 1 SUITE E 2 ARTOS PROX i
06 - CZERNIEWTZ -PAMA - CASA MISTA R$ 751 JUVENTUS R$ 115 MIL ' CHACARAS .

MIL '. 27- APTO. NOVO 2 QUARTOS PROX";.. 111- STALUZIA11MILM2CASAALV.POMAR
15 - VILALENZI CASA 1 SUIT.E 2 QUARTOS JUVENTUS R$ 90 MIL

'

"'-, I.'
LAGOA PLANO.

LINDA R$ 210 MIL NEG.
. &

. '" 12 - STA LUZIA COM 50 MIL M2, CASA,
22 - AMIZADE CASA ALV. 2 QUARTOS E I TERRENOS "'<:AHOEIRA LAGOAS POMAR
DEMAIS DEP. R$ 100 MIL.

.

.1
02" AGUA VERDE 400 M2 COM ESCRITURA

I" MUITA'LlNDA. R$ 130 MIL NEG.
25 - AGUA VERDE CASA ALV. 2 QUARTOS E R$ 50 MIL -

.

14 - il::IiiA DA FIGUEIRA 20.000 M2 SEM CASA
DEMAIS DEP. 130 MIL. 03 - FIGUEIRA 360 M2 PROX POSTO R$ 75 COM AGÔA-NEG. .

31 - CORUPA CASA ALV. SUITE E 3 QUARTO .

MIL s 30 - MOLH�O MIL M2 MATA E CACHOEIRA
,COPA, SALA,TER. 600 M2 � 05 - CZERNIEWTZ 550 M2 PROX. PAMA R$ I LUZ, ESTRADA, lu9 MIL

I'
125 MIL

I�
32 - STA LUZIA Muii\), LINDA CENTRINHO

APTOS 08 - AMIZADE 1600 M2 R$ 210 MIL LAGOA, QUIOSQUI,CAS); EG.
.

07 - CENTRO 1 QUARTO SALA COZINHA 09 - SCHROEDER 400 M2 PROX CARTORIO
BANHEIRO,GAR. R$ 90 MIL R$ 55 MIL ESCRITURA
13 - CENTRO 1 SUITE 2 QUARTOS, SALA, COZo 10 - FIGUEIRA 2400 M2 BONITO CHACRINHA
GAR .. PISCINA, ACADEMIA � R$130 MIL . 1
23 - RAU 2 QUARTOS, SALA,COZ., I 17 - NEREU AREA DE 400 MIL M2 FRENTE BR !
MOB.,BANH.,GAR R$ 90 'MIL I 280 NEGOCIAVEL I

3372-077(7
9918-99�6

CONFIRA MAIS IMÓVEIS E FOrdS NO SI1I

daVidSpezzia@gmail!COm
www.thecitti.blogsppt.com

Alvenaria, Suíte
+2, Terreno
652mts (15x43,5)
+ Galpão 216mts
Comercial.
R$230_000

.A"
.....

====="""",\
FINANC�AMENTOS

'J

LOTEAMENTO PRADII <,
<,

CASA COM 2 QUARTOS, SALA E COZINHA INTEGRADA,
BWC, AREA DE SERViÇO, GARAGEM E TODA MURA(}A"

VALOR 93.000,00
.

ESTE VALOR ESTA INCLUIDO: TERRENO + CASA + TODA A

DOCUMENTAÇÃO PI FINANCIAMENTO NA CAIXA
ECONOMICA FEDERAL

Quartos, Terreno
de Esquina
392mts (14x28)
Rua Asfaltada.
R$138.000
Aceita Hnan,

SUPERMERCADO EM

'F{JNCIONAMENTO - Prédio
Novo de 306mts. Layout

Pla�'�ado e Informatizado.
. �$ consulte!

ALUGUEL

. ReI. 1012- 325m" - Três Rios
- R$ 60.000,00 ./

ReI 1121 - Casa alv -

Escolinha - Guaramirim
2 darm., 1 surte, salas, COZ.,

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

R$ 130.000,00 - pode der
financiada 100%

j Ref. 1014- 455m2 - Barra do Rio
iCerro- ;Jguá do Sul - R$ 55.000,00

IReI. 1034- 340m" - Amizade - Jguá'
i do Sul - a partir de R$ 79.000,00

ReI. 1035- Amizade -

Jaraguá do Sul - R$ 106.000,00

Ref. 1059- 4.400rn2 no Jguá 99
Jaraguá do Sul - R$ 180.000,00

i ReI. 1105 - Casa êm alv. no i
! Rib. ,Cavalo em Jguá do Sul - i
j2 dorrn., 1 bwc, sala, COZ., garg;
.

R$ 88.000,00 !'

i Liberada para financiamento

Ref.. 1068- 1200m2 - Vila Nova

Jaraquá do Sul - R$ 129.000,00

ReI. 1069- 364m2 no Jguá 99
Jaraguá do Sul - R$ 49:000,00

Ref. 1084-17�2m2 BR 280

Guaramirim - R$ 280.000,00

: Ref. 1082- 364m2 em Schroeder
.: próx. a Manso!- R$ 27.000,00

I Ref. 1123- 20x40,5m2 no Ribeirão
.

Cavalo - R$ 82.000,00

Ref. 1125- 334m2 no Amizade
R$ 70.àoo,00

Consulte-nos!

Querendo alugar seu imóvel?
Não perca mais tempo,

Venhc até a Projeta Imóveis e

faça o melhor negócio
Ref. 1126 -Casa de alv com

2 dorm., 1 surte,1 bwc - 350m2
Jaraguá Esquerdo -

RS 220.000,00

Ref. 1092 - Casa madeira -

3 dorrn.rl bwc,1 vaga de ga·rg.
Rio Molha -

R$ 25,000.00

!
i Duplex - Vila Nova - Jguá do
,Sul - R$ 2.500,00+ condominio
!

Casa no Ribeirão Cavalo -

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

-

PJ' d4 dorm 2 bwc 1 coz mob areá de festas ! asa oao. essoa - gua o

2 vagas garag��.- R$ 115.ÓaO,Oo -Aceita financ'iamento i Sul- um salario minimo
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IMÓVEIS o CORREIO DO POVO o'FIM-DE-SEMANA, 2/3 DE MAIO DE 2009

PLANTÃO VENDAS 9977-4652 I, 9977-4654 ,. 9977-9336
R. João Januárío Ayroso, 531 - sl2 Início <lo Jaraguá Esquerdo PlANTÃO ALUGUEL 9977-9337 I 9934-0687'

COMPRA .. 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. 6BO,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 lêrrern pró�mo a Assoc"ção da

CELESC,c/373,1Oni. R$50.000,00(regoc"ve).
0553 - Terreno com.132.500,00ni em

Schroeder,.BairroSchroederl. R$ 900.000,00.
0721 . Rau. Condorninio Renacença area

364,70m2. R$ 82,000.00
0754 - Ilha: da Figueira. Com 400m2. R$
135,000.00 (neg)
0354 - Bairro Amizade. R$ 75,000.00

-------1 0890 - Vila Lenzi. 498,09m2 R$ 78,000.00
0886 - Três Rios do Sul. 325ni. R$42,OOO,OO
.0922 - 'lerreno, Ilha da Figuei", com 500m2.

R$150.000,00
0919 - -Isrreno na Ilha da Figuei"" com _

420m2porR$130,000.00

Aproximadam
ente 3,OOOm2

Casas:
Barra do Rkl Ceiro. 02dormrtórios R$ 750,00
Barra do Rkl Cerro. 3dormrtórios. R$ 900,00
Barra do Rkl Cerro. 2dormrtórios. R$ 460,00
Centro, 03 dormãórios R$ 950,00
·Centro casa comercial R$ 2.500,00
Estrada Nova. 3 dormitórios. R$ 500,00
Jaraqtá Esquerdo. 2 dorrnlíórios. R$1.200,00
Jaraquã 99. 2 dormitórbs. R$ 300,00
Vila Nova. 2 dorrnítóríos. R$ 500,00----+----.,...,--------+-------.....---+-------------1------------+------------4VilaNova.2dormrtórios.R$630,00
Vila Nova. 3 dormãôrios. R$ 750,00
Vila Nova. 4 dormêoríos. R$ 780,00
Vila Nova. 3 dormrtórios. R$1.000,OÕ
Vila Nova. 2 dormitórios. R$1.300,00
Vila Nova, 04dormrtórios R$ 2.000,00
Vila Nova, 03 dormtórios R$ 2.500,00
Apartamentos:
Barra do Ho Cerro, 02 dormtórosR$450,00
Barra do RklCerro, 02 dormttérios R$ 750,00
Centenário, 02 dorrritórlos R$ 500,00
Centro, 04 dorrrãóros R$900,00 + condomínio
Centro.1 dormrtório. R$480,'00
Centro. 2 dormítóríos. R$ 580,00
Centro.2 dormitórios. R$ 700,00
Czerniewícz, 2 dormitórios. R$ 670,00
Guaramirím, 02 dormitórios R$ 500,00

!------------+--.....-------.....-t-------------t......--------__=-I-=__--.,.._--- +-==========".-j Ilhada Figuei",,2dormitórios. R$ 660,OQ
Jaraquá 99, 02 dorrntoríos R$ 500,00
Jaraqua Esquerdo, 02 dormltórios RS 620 +

·condomínio
Nova Brasilia 03 dormltórios, duas vagas de
ga"'ge R$1.000,00·
.Nov_' Brasília. 2 dormiíõrios. R$ 500,00
Nova B",sília. 3 dormâórios. R$ 550,00
Rau, 01 dormrtório, mobílíado R$ 450,00 +

condomínio
.

Vila Lalau, 02 dormitórios: 600.,00
Vila Lalau. 3 dorrntórios. R$ 630,00
Víla Nova, 01 suite + dois dcrmitorlos RS
750,00 + condomínio
Vila Nova, 02 dormhoríos R$ 620,00 +

condomínio
Vila Nova,.mob., 01 dormítórioR$1.800,00
Vila Nova. 1 surte maís2quartos. R$1.300,00

----------+------------4Cenlro.2 surtes maís1 dorrntóro. R$1.1'OO,OO
Rau. 2 dorrnãóríos, R$ 500,00
Ilha da Figuei"'. 2 dormitórlos, R$ 630,00
Ilhada Figuei",. 2dormitórios. R$ 520,00
Estrada Nova. 2 dorrnítórlos. R$ 550,00
Amizade. 2 dormitórios. R$ 576,00
Salas Comerciais:
Centro - Rua Marína Frutuoso RS 500,00
Centro - Rua Eugenío Bertoldi R$ 800,00
Centro - Av Marecbal Deodoro da Fonseca
R$ 550,00 + condomínio

.

Centro- Hua Jorpe Cerniewcz R$ 500,00 +

condomínio
Centro - Rua Henrique Piazera R$ 950,00
Centro -Rua Henrique Piazera R$ 550,00
Centro -.Av. Mamchal Deodoro da Fonseca
R$900,00

-

Centro - Av. Marechal Deodoro da Fonseca

---_-------t-----------::-----1R$3.500,00
.

Centro. Av. Marechal Deodoro da Fonseca,
n' 80. R$·5.900,00
Ja",gua Esquerdo - Rua João Januário
Ayroso R$ 415,00 .

Ilha da figuei", - José Theodoro Ríbeiro R$
1800,00
Nova B",silia- GustavoHagerdom R$ ·1.000,00
Vila Nova - Rua 25deJulho R$ 650,00
Vila Nova -Rua ArthurGumz R$ 800,00
Galpão:
Jaraçuá Esquerdo. 200m2• R$1.300,00
Nova B",sília:'800 m2 R$ 4.000,00
Nova Brasília: 1050 m2 R$ 3.250,00
Schoroederl: 1.100 m2R$ 3.500,00
GiJa",mirim.1.000niR$4.950,00
Terreno:
Vila Nova. R$1.200,00

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

R$ 175.000,00

REF.: 0927 - São Luis. Terreno
com 592m2 com duas casas de

alvenaria. R$ 165.000,00

REF.: 0926 - Casa: São Luis. 3

.dormitórios.,R$165.000,00
(litierada.para financiamento)

REF.: 0854 - Casa: Jaraguá
Esquerdo. 2 dormitórios mais
suíte. R$ 250.000,00 (liberada

para financiamento)
.

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

com closet mais 2 dormitórios.
R$ 230.000,00
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Além
de

um.
a bela arquitetura oe traços modernos, o Emmendoerfer Home Club é inteligente: totalmente Plan.ejadO para satisfazer

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

desse Condomínio Inteligente a escolhã perfeita para você e sua família. Porjudo que oferece, o Emmendoerfer Home Glub é o espaço
que vocênasceu para desfrutar, seu habitat natural.

-

mcorporadora I Construtora I Realização

EStRUTURA· TEFfRACO.

Localização nobre: Bairro Vila Nova.

/'

100m2, 2 quartos
banheiro, sala
estar/jantar,
lavabo, cozinha,
lavanderia,
garagem..

;e�

·i�SMtet.
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:$uif:e + 1 qlJ8rlo

#� Tir{ó'3:�'iqúàrtos
. A partir de RS 90.000,00

. Sacadàc/ churrasqueira

Vila Nova - R. 25 de Julho
Ef1,trega: Março de 2011.
- 7 pavimentos, 24 aptos
" Elevador
- 1 ou 2 vagas de garagem
-.Água, luz e gás individuais
- Previsão pj climatiz. "Split"
- Tubulação pi água quente
- A partir de 1 09,69m2 de
área privativa
- Suíte + 2 quartos, sacada
gourmet + demais depend .

Residencial Gran Ramá
Centro - Entrega: Abr 2010

1 ou 2 vagas de garagem, previsão p/ Split,
gesso, massa corrida

- Suite + 2 quartos,
sacada c/ chunasq.,
demais óepemfê!1cias.
A partir deR$ 153.000
Parcelamento direto
corri a Incorporadora.
Consulte possibilidade
de financiamento
bancário.

. PRÓXIMOÀ
PREFEITURA

: Apto 407 - 60m2 privo
. R$ 110.000,00
,

Apto 106 - 60m2 privo
R$ 106.000,00
Sol da manhã
2 quartos, sala estar/
ja ntar, BWC, cozinha,
lavanderia, sacada cf
churrasqueira, vaga.
de garagem.

'BAEPENDI

Apto COIl] 2 quartos, sala, BWC, cozinha,
lavanderia,churrasqueira, garagem.
R$ 90.000,00
Direto com a consírutora Entrega: Maio 09

CZERNIEWICZ
.

Apto com suite + 2 quaJtos, sala eJIarIjantar;
cozinha, 8WC,Iavanderia. sacada,
chunãsqueIra, garagem.
.���_1!!,?��!OO
VILANOVA: TERRENO - R$ 350.000
RUa OlMo . 1'88: 1.000m2Entrega: 1 ano

Residencial Layne Fernanda
CZERNIEWICZ· Rua Roberto Ziemann

Aptos novos com Suíte + :1 quartos, sacada .

cl churrasqueira, sala estar/jantar, BWC,
cozinha, lavanderia,garagem. R$ 160 a 165mil.

AMIZADE
Apto com2 dormãóríos, sala, SWC, cozinha,
área de .serviços, sacada cl churrasqueira,
vaga de garagem.
Flnanclável
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FIM·DE•.S�MANA, 2/3 DE MAIO DE 2009 -=-

Duplo prazer em. morar bem

• Churrasqueira na sacada, ·ELEVADOR
hidráulico com Nobreak,
;Área de lazer eom duas piscinas,
pJayground e saíáo de festas
·Localização privilegiada em local

·

-nebre, na rua 13 de maio (Chp.mpagnat)
• Financiamento Direto
com a Construtora.

Agende uma Visita

Visite nosso síte: www.hexa.gonaleng�nharia.com.br

HEXAGONJ<\i.
_en�enhar'ia&(.on,struç6fo5

COIIstruindo qi,làlldade de 'Ilda
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Plantão de Vendas
9965-9934 CRECII5C 9.419

Corretora de Imóveis

Rua: Angelo Rubini, 972 - Barra do Rio Cerro isacarlini@hotmail.com

I Apartamento01 Dormitório
Área: 54,30 m I Apartamento02 Dormitórios

Área: 85,94 m
07PAJlIMENf()S D/C/curAR/o

ll4LlDEENi'RAoJJ SALA PARA P/TNESS
SAlÃoDEFESTAS DR/N{[lIEOOrECA

Sorveteria -

Bana do Rio
Cerro - VENDE
SE Sorveteria

completa, valor
negociavel.
Aceita carro,
casa, terreno.

Dormilól'i<>
Apto TIpo 1 e 3

Rua: Feliciano Borlolini, 1397
Barra do Rio cerro- Jaraguá do Sul

Rel.1958 - Barra do Rio Cerro
terreno 447.00 m2 ponto
comercial R$160.000,OO

Rei. 1 01 - Vila Nova - Casa
alvenaria cl 450' 04 dorm., saia,

copa, escritório, BWC, cozinha, área
de serviço varanda e 02 garagens.. negociave

Rei 203 - Barra do Rio Cerro Casa
com 3 quartos, Bwc social, saia, .

cozinha, lavanderia. Ace.a Apto em
'

troca. R$130.000,00

INTERIMÓVEIS
INTERMEDIÁRIA DE IMÓVEIS LTDA.

VENDE: CENTRO Sobrado residencial- imóvel constituído por 5
(cinco) apartamentos, sendo área total construída aprox. 700

m2, em terreno de 720 m2. Rua Eugênio Nlcolini

Ótima localização: Rua José Theodoro Ribeiro

Sobrados geminados, alto padrão, contendo 03 dormitórios

. (sendo 01 suíte cl sacada), sala de estar, escritório, copa,
cozinha, banheiro social, lavabo, área de serviço, varanda cl

churrasqueira e vaga de garagem. Área total140 m2.

Condomínio oferece çuanta, salão de festas, pisciná e
.

playpround.
'

. VENDE: BARRA Excelente terreno comercial com área aprox.
800 m2 (20,00 x 40,00). Rua Ângelo Rubini

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. das Tulipas. Aluguel R$ 475,00
• Apartamento, 02 dormit., sala, COZ., área serviço,
bwc e garagem. Rua CeI. Procópio Gomes (Centro) Resid.
Maguillú. Aluguel: R$ 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 cl churrasq. e 02 vagas
de garagem. Rua Barão do Rio Branco (Centro) Resid.
Phoenix. Aluguel: R$ 900,00 .

• Casa em alvenarla, 03 dormit., sala, coz., 'área

serviço, 02 bwc, despensa e garagem. Rua Frederico
Bartel (Centro). Aluguel: R$1.000,00

Sala comercial térrea, área aprox. 45 m2. Rua Preso
. Epitácio Pessoa, 1465 (Centro). Aluguel: R$ 550,00
-. Sala comercial térrea, com área aprox. 80 m2. Rua
CeI. Procópio Gomes de Oliveira (Centro). Aluguel: R$
600,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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�c\!A��III3cí
3372-1122
CORRETORA - ANNE BERTOLDI � 9927-6088
CORRETOR - EDSON PEREIRA - 9927-6069
CORRETOR -IRIO LUIZ VOLPI - 9979-6750
CORRETOR � OSMARI A. BERTOLDI - 9981-1122

CRECI 2354-3 J

www.vivendaimoveis.com
RUA JORGE CZERNIEWICZ, N° 400, AO LADO DO TEATRO DA SCARE-mail: falecom@vivendaimoveis.com

j
•

132m'. RS 31 0.000,00 I
_ """":O·•• �__ .H ... _._.-;--

._.�·._.__
·

_ • .;.;;...l;.... •• _
....
-.�•• --'--.

REF 2700 - Vila Nova - casa alv. 314m'. Terreno 556m'.
RS 480.000,00

.

REF 2701 - Amizade -casa alv. 175m'. Terreno 385m'.
. RS 240.000,00

REF 189 - Ilha da Figueira - R Santa Julia

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

garagem. R$ 600,00

REF 305 - Vila Lalau - R Henrich Augusto

-D2 apto. 02 dorm., sala/coz.bwc,

lavand., garagem. R$ 575,00

REF 306 - Centro - Barão do Rio Branco -

Edf. Fênb<, 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, Granada - apto 1 sute, 2

dorm, sala, COZ., lavand., 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 suite, 01

dorm, dependência de empregada, sala,

cal, bwc, lav, gar 2 carros. R$ 1.000,00

REF 307 - Guaramirim - Centro - Rua 28

·de agosto n° 297 - casa alv. 02 dorm.,

sala, coz, 01 bwc, lavand., gar. R$ 600,00

REF 326 - Garibaldi - Estrada Garibaldi·

casa alv. 03 dorm, sala, coz, bwc, lavand,

varanda, garagem. R$ 500,00

REF 329 - Rio Molha - Rua Ado�o Antonio

Emmendoerfer, 3701 - casa madeüa com

100m', 03 dorm, sala, coz, lavand, bwc

em alv. E garagem. R$ 450,00

REF 336 - Chico de Paula - Rua Joaquim

F. de Paula - Rua 112, lateral111 -

sobrado alv., com 01 suite, 02 dorm; sala,

cozinha, lavanderia, 1 vaga garagem,

160m', murado. R$ 850,00

REF 335 - Chico de Paula - Rua Joaquim

F. de Paula -Rua 112, lateral111 - casa

alvenaria,01 sute, 02 dorm., sala de estar!

jantar, coz, lava, área de festa, 120m'.
-

Toda murada, portão e�tr R$ 750,00

REF 342 - Barra - Rua Benjamino Pradi

casa alv. 03 quartos, sala, cozinha, bwc,

lavanderia, garagem. R$ 850,00

REF 343 - Barra - Rua Benjamino Pradi

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

lavanderia, garagem. R$ 780,00

REF 345 - Centro - Rua Willy Manhke -

Ed. Athenas - duplex com 530rn' - 1

suíte, 2 dorm, área de festa, gar 2 carros,

semi-mobiliado, piscina própria. R$ -

1.700,00 + Cond. de R$ 850,00
SALA COMERCIAL'

ÀEF 289 - Czerniewicz - Rio de Janeiro

. 88 - sala comercial 120m' , 02 bwc , com

sobreloja 02 entradas c! portão eletrônico .

R$ 1.200,000l REF 2711 - Vila Rau - Sobrado alv. 170m'. Terreno 326m'. REf 2712 - Água Verde - casa alv. 130m'. Terreno 400m'.

L ��R$ 2s:'���:!l� ����_� "� �$1�11:��,�L_._�_�__ . _
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Jaraguá do Sul
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Seu imóvel está aqui.

[b)
.

HABITAT
.. " ..

CRECI1583-J �
®VENDE oALUGA

. oADMINISTRA .

www.imobiliariahabitat.com.br I
- 3371.8009 I

"Quer disponibilizar seu lmovel 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 (Rróx. Millium) .� > Centro
. "'.

,

-
.

�

,),,":;' _.} �"" " ��"'r', ,� �(. �', .h.>-_�: f,:; ....
'

•

,3370-1122 I 9117�1122
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 05/05/09.

'"-:

;:;
cri
""
""
N ,.

V E I IS'
Ref 1033- Casa rio Bairro Ilha da Figueira com, 1 quarto com

closet, 2 quartos, bWG, sala de estar, jantar, cozinha, lavanderia,
garagem para 1 carro. Pre o R$ 215.0.00,00

Ref 2035- Apto no Centro, Res.
Vancouver Torre I, com 1 suíte
mobiliada, 2 quartos, bwc social
mobiliado, sala de estar, sala de

jantar com sacada e

churrasqueira, cozinha mobiliada,
área de serviço mobiliado, 2
vagas de garagem, aquecedor
solar. Preço R$ 290.000,00

Ref 3015. Terreno no

Bairro Amizade,
loteamento Ville de
Franche. Área 392,40m2.
Preço R$112.000,00

Ref 2040- Apto no Bairro
Amizade, no Residencial
Amizade com, 3 quartos, bwc,
sala de estar, jantar, cozinha,
lavanderia, 1 vaga de garagem.
Preço R$ 95.000,00

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

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

.
.

.

/<.�. ReI. 3014- Terreno'
no B.airro Amizade,
Lote. Champagnat
com 376,42m2.
Preço R$
159.000,00

ReI 2039 - Apto no Bairro
Amizade, no Condominio
Amizade com, 2 quartos,
bwc, sala, cozinha, lavanderia,
1 vaga de garagem.
Preço R$ 95.000,00 Rei 2030- Apto no Bairro Chico de Paula, Res. Di Napoli, com 2 quartos,

bwc, sala de estar/ jantar, cozinha, sacada com churrasgueira, área de
serviço, 1 vaga de estacionamento. Preço R$ 99.000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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COMPRA - VENDE - ALUGA - ADMINISTRA
..,
.

cn
oo:r
.....
,..

'C3
e
c:.:I

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

1-------

PROJETOS ARQUITETÔNICOS I INTERIORES
REFORMAS I ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS

'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

Matricula 1-58,381
Rei 4504 . Apto em construção c/

151,51 m' - Área Privativa: 9g,85m' -

donm - bwc - sala estar/jantar - coz - lav -

gar - sacada C/ churrasqueira, vaga gar -

A partir de R$155,OOO,OO
'

Ref 6395 - Amizade - Casa alv c/
155,OOm2 - sute c/ closet - 2
dorm - estar/jantar - churr - gar
p/2 carros - porcelanato - jardim
planejado - inst agua quente - ar

cond split - porcelanato - jardim
planejado - laje inclinada sala

estar - lúminárias -

R$290,OOO,OO - Pronta para
morar e pode ser utilizado FGTS

e financiamento bancário

Ref 6448 - Corupá - Centro - Casa
Atv c/ 459.83m' - suite c/ hidra e

closet - 2 dorm - 3 bwc - 3 salas -

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

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

, 'quente - R$750.000,OO

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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ABARTEL Compra, Vende, Avalia, Aluga, Administra
Casa, Lote, Apartamento, Chácara.

www.bartelimoveis.como.br Rua Exp. João Zapella, 88 - Centro - Jaraguá do Sul

Ref. 248.1 - casa no

Ozemíewícz com 01 suite
°
com sacada + 02 qaartos,
sala, cozinha mobiliada, bwc,
escrítorío, lavanderia, area de

festas e garagem.
RS 360.000,00.

• "0:

o:\>:

Ref. 213.1 - Clsa em Schroeder
..

com 01 suite com closet + '02
quartos, sala, 02 cozinhas,

copa, bwc, lavanderia, area de .

festas, piscina e garagem.
R$ 350.000,10

Ref. 247.1 - Casa no Amizade
com 01 suite mobiliada + 02

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

garagem. RS180.000�00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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ReI. 165 � CZERNIEWICZ - Apto. em
construção no residencial Itatiaia, cf
entrega prevista pf setembro de

2009. Cf suíte + 02 dorm. sala de
estar e jantar coní. 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
Hetrônico, sistema de gás central

Valor R$ 125.000,60.

Ref. 181 - OPORTUNIDADE - Centro -Ed. Maximum Center
- Apartamento em excelente localização central- Ao lado do

Colégio Bom Jesus - Possui 112,64m2 de área útil e
.

191 ,73m2 de área comum. Contém 01 suíte + 02 quartos,
01 banheiro social -+ 01 banheiro na dep, de empregada, sala
de estar e jantar conjugada, sacada, cozinha, área de serviço,

salão Ele festas CI 02 churrasqueiras e garagem.
Valor R$ 210.000,00.

ReJ. 198 - SÃO FRANCISCO DO.SUl/SC
Bairro Paulas - Casa de alv. c/105m2 de
área construída e terreno c/357m2, com
02 dormitórios, sala, cozinha, 01 bwe, área
de serviço e garagem. Valor R$ 95.000,00.

Aceita troca por casa em Jaraquá,
Guaramirim e Sehroeder.

- Casa de alv. cf 83m2 de área
construída e terreno cf 400m2, cf
02 dorm., sala, cozinha, 01 bwc,
área de serviço e garagem. Valor

R$ 105.000,00

ReI. 170 - VILA LENZI- Casa de
alv. cf suíte + 02 dorrn. 02 salas,
copa, cozinha, 01 banheiro social,

área de servo área de festas e

garagem. Valor R$ 200.000,00.
Negociável.

ReI. 184 - CZERNIEWICZ
Sobrado em ótima locallzação, cf
340m2 de área construída e

580m2 de terreno. Cf suíte + 02
derm., área de festa scf churr.
edícula, qaraaern e demais dep.

Valor R$ 370.000,00.

ReI. 190 - SAO LUIZ - Casa de alv.
cf aprox. 160,00m2 de área
construída e terreno cf aprox.

364,00m2. Cf suíte + 01 dorm.,
área de' festas; lindo jardim, garágem
e demais dep . .valor R$ 195.000,00.

ReI. 182 - RAU - Casa de alv. cf
128m2 de área construída e terreno cf

432,60, c/03 dorm., 02 salas,
cozinha, 01 bwc, área de servo dep. de

empregada cf bwc, garagem.
Valor R$ 190.000,00.

�iii\%'"_ .�

ReI. 178 - AMIZADE - Casa de alv.
cf 187m2 de área construída e

terreno cf 447m2, cf suíte + 02

dorm., área de festas cf piscina e

cliurr., garagem e demais dep. Valor
R$ 249.000,00.

Rei. 200.- ÁGUA VERDE - Terreno el
420m2, edificado c/ casa mista em ótimo
estado; bwe elavanderia em na parte de

alvenaria. Possuí espaço par.a comrução na

frente do terreno. Valor R$105.000,00.

ReI. 18!1- JACU-AÇÚ - Terreno com

54.462,48m2, edificado el casa de madeir.a
bem simples, possui lagoa e rede de

energia elétrica. Valor R$ 130.000,00.

ReI. 187 - VILA NOVA - Terreno cf
301 ,9§m2, ótimo tanto pi residência

quanto pf comércio, consulta
aprovada pf const. de prédio até 07
pavimentos. Valor R$ 135.000,00.

ReI. 199 - FIRENZI- Sobrado geminado
novo, contendo 03 quartos, sendo 01 com

sacada, sala, cozinha, 02 bwe, área de

serv., área de festas c/ ehurr. e gar.agem.
Valor R$ 120.000,00.

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 hidropônieas,

Vende o total ou
somente uma parte.
Valor a combinar.'

Ref. 196 - JARAGUÁ
ESQUERDO - Terreno
com área total de

474m2, escriturado.
Próx. ao eond. Azaléia.'
Valor R$ 73,000,00 ..

Ref. 167 - CHICO DE
PAULA -;- Terreno
escriturado, em rua

asfaltada, cf 5.500m2.
Valor R$ 230.000,00.
Ref.105 - RAU
Terreno cl área de

386,00m'2, localizado
próximo á ponte em

construção que ligará os

bairros Rau e Amizade.
Valor R$ 85.000,00.
Ref. 191 - TRÊS RIOS
DO NORTE - Terrenos
no Loteamento Vieenzi
Gadotti, cada terreno cf

324m2. Valor R$
35.000,00 a vista ou R$
5.000,00 de entrada +

100 'parcelas de R$
465,00, cada terreno.

Ref. 175 - AMIZADE -

Terreno cf 351 m2
próximo ao salão
amizade. Valor H$

49.000,00.
Ref. 137 � AGUA

VERDE - Terreno cl
304m2 localizado próx.

a Unerj. Valor R$
55.000,00.

Imobiliária CRECI:2716J

Sonholnvest
Invista em seu Se n h o l

3274-8844
PLANTÃO

(47) 9929 ..8265
(47) 9973-3581
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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

.

BELLE VIE

Privacidade (somente 2 apartamentos por andar)
3 suítes

1 suíte master com closet e sacada
2 demi- suítes (opção reversível)

2 vagas de garagem.

Ierrena- Vila Nova ÓTIMA LOCALIZAÇÃO com 301,95 m2 R$133.000,O�

VENDAS

www.atlantaimoveis.com

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

Residencial Don Caliel
Centro - Apartamentos com

1 suíte,2 quartos, bwc social,
sala de estar, sala de jantar
com sacada e churrasqueira,

cozinha, lavanderia,
2 vagas de garagem.

R� 171.242,14

Rei: 1562 - Casa - Três Rios do Sul - 1 suíte, 2
dormitórios, .saa, bwc social, cozinha, área de

serviço, garagem para 2carr�s. R$165.000,00éentro -

Apartamento
com 1 suíte, 2
dormitórios, bwc
social mobiliado,
sala de jantar e
estar, cozinha,
área de serviço,
sacada com

churrasqueira,
1 vaga de

garagem.
R$ 215.000,00

RESIDENCIAL FRAGATA

Jaraguá Esquerdo - Apartamento com 1 suíte, 2
dormitórios, bwc social, sala de estar, sala de jantar,
sacada com churrasqueira, cozinha, área de serviço,
1 vaga de estacionamento. R$125.000,00

Rei: 1563 -Casa Ilha da Figueira - 5 dormitórios,
bwc social, sala, cozinha, área de serviço e gar.
R$ 210_000,00

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Ivo - 9948-0221 Paulo 9101-6007

Gabriel - 9621-9430Fállio"E,hJrigó - 9119-: 2643
.

Tyago - 9101-8302 Yachiyo - 9102-2039
,,-,�:.-.,�{_--,,\'{

o

Faça, seu Financiamento
Aq",i!

alí.comz �.yatilimoveis.com.br
Residencial Champagnat
CM. 00017.020 - Residencial cí Hall
social decorado, Elevador, Área de

lazer, play ground, piscina, salão de
festas, central de gás, água quente,
previsão para spltt. Apartamentos cf
salas integradas c/2 ambientes, 3
quartos (1s + 2q), cozinha e

lavanderia. AU: 120 m'AT: 170m'

- Residencial Monte Olimpo CM 00123.002 - Edifício com Hall social, Elevador, área
de lazer e festas, centrai de gás, portão e porteiro eletrônico, previsão para splií,

Apartamentos com 2 ou 3 quartos (sendo 1 suíte). sala integrada com 2 ambientes,
sacada com churrasqueira, WC social. cozinha e lavanderia com stendall

�

Germinado Amizade cod:00078.001 Sobrado germinado, moderno e

confortavel,1 suíte + 2 qtos, sala cf 2 ambientes, área de lazer cf
churrasqueira, garagem p/2 carros.

João Pessoa: Casa de alvenaria
com lage, 3 quartos (sendo 1

suíte), cozinha, lavanderia,'
garagem e churrasqueira.

Jaraguá Esquerdo: .Terreno com

1.640,00 + casa de alvenariacom3 qtos,
2 wc social, 2 salas, cozinha, garagem
para3carros.
Schoereder: Terreno com

14.550,00m' Av. Marechal Castelo l
Branco LDTE 796.

.

São luis: Terreno com 2 casas: Casa 1

fui
- mista c/99m', 3 qtos, sala de estar e

W .jantar, cozinha, lavanderia e WC social.

� Casa 2: Alvenaria com 77m',.2 qtos,
ii! sala de estar e jantar, cozinha,
, lavanderia, WC social, vaga de

garagem para 2 carros sendo 1
coberto.
- Terreno Vila Lenzi com 475m2

(esquina) R$80.000,00
-Terreno próximo ao condomínio
azaléia - 420m' R$125.000,00
-Sala comercial em frente ao Bom
Jesus com 600m2 - Aluguel
R$8.600,00
-Residencial Bela Vista, Vila Nova:

i 86m2, 3 quartos, 7° andar
, R$150.000,00
-Casa Ilha da Figueira, próximo ao

colégio Waldemar Schimitz
R$320.000,00
-Terreno na Vila nova com 301 m' de

esquina (rua da Igraja Rainha da Paz)
R$135.000,00
-Casa na Cohab Tifa Martins 1s + 2q
R$1 t 0.000,00 -Terreno em

Guaramirim com 500m' (escriturado)
perto do trevo R$50.000,00
- Terreno na rua Ferdinando Pradi com
512m2- R$327.000,00
- Terreno na Vila Rau com 300m' +
casa de madeira em cima .. R: Carta
Rubia R$75.000,00
- Terreno com 5.500m2 (58x78) +

galpão cl 2.100m2 localizado na

, Rodovia Jaraguá/Pomerode próximo .

aoChoco Lerre R$I.300.000,00
'

- Casa Vila Lenzi - Terreno com 560m'

R$140.000,00 (troca poraptoVila 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 Prefeiturà.

Residencial Alhena. 00017.018 Apto
duplex cobertura com 3 quartos sendo 2
suites, uma com closel e banheira, 3 salas

(jantar, estar e home theather), sacada C/
chur.. área de festas privativa cl

churrasqueira, todo trabalhado em gesso e j

luzes embutidas. ÁrEa para piscina.

Residencial Yachiyo
2 quartos, salão de

festas cl
churrasqueira, 1

vaga de garagem
R$ 90,000,00.

Residencial Vieiras - 3 quartos
(sendo 1 suíte), wc social, sala de
estar e jantar, cozinha, área de

serviço com sacada, sacada ampla !
comrn churrasqueira, garagem.

Residencial Berta Klann:
Vila Nova - Apartamentos cl 3

quartos (sendo i suíte), WC social, ,

.

sala de estar e jantar integradas,
sacada cl chur., 02 vagas de

garagem! A partir de R$163.000,00

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

jantar, garagem.
R$115.000.00

Casa Vila Nova cód. 00135.001 Casa
com: Suite rnaster com closet, 2 quartos,
WC, cozinha, área de serviço, área de

festa, sala de estar/jantar conjugada com

sacada. garagem para 2 vagas, escritório
no mezanino, assoalho madeira marfim,
jardim de inverno na sala, textura pé

direito inclinado com laje, acabamento em

gesso.

Alessio Berri Cód, 00063.001 - Suíte cl
closet + 2 qtos el sacada, Sala e/2

ambientes, Cozlnta, ãrea de serviço. Área
de festas externa el ehur.a + duas vagas

de gar. AT: 280m', AU: 226m'.
"""�"'"'"Ni""d1fuWJ''''_'''''

Res. Clarice Kock cód. 00106.001
1 Suile cl eloset 'I- 2 quartos, bwe social,
lavabo, area de serviço, sala de jantar e
estar, COZINHA MOBILIADA, sacada C/

churrasqueira, 3 vagas de garagem, Salao
de festas, ArEa pI academia, Piscina :

Ed. Mariana Cristine:
Baependi - Apartamento COIl) 3

quartos, sala, cozinha, banheiro,
sacada, garagem, R$160.000,00

Com 16.532,52m2
contendo 2 casas de

aluguel, 1 de alvenaria cf 6
quartos, sala, copa,
cozinha, escritório,

lavanderia e sótão. 2a casa

de madeira. Localizado na

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

Chico de Paulo: Terreno com
350m2 + casa de madeira

com 2 quartos, sala, cozinha e

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

PROMO ÃO DA SEMANA

REF.201 - Centro- Apartamentos novos com ótimo
acabamento e andar alto com belíssima vista da cidade
2 suítes + 1 dormitório, banheiro social, ampla sacada
com churrasq.,demais depend.VaJor: R$ 200.000,00

REF.93- Rau - apto novo com 2
quartos-95.000,00

REF.182-Vila Nova-Casa Alvenaria
com Piscina. R$ 360.000,00

negociável

REF. 202 - Centro- Apartamento novo com ótima vista
da cidade, posição do sol da manhã e vento a tarde

1 suíte + 2 dormitórios e demais dependo Localização
privilegiada defronte ao BESC . Valor a negociar-

. Apangmento:.2 dormifódos saJa de �"'...._
::nho SOdal, �cada grill {�dtll�!�)'14rçonJu�. co�.
a oompra de um 8panamQnn. � • .;I:,;_.......... """'1Ja • v••�. .

---. ..�!.I CiII "�"KI ganhe l.Ilna teJevlslo 29' teta f

d.�Apanamentos a partir de . A1f1J.
plana.

:R$ 89..900,00 ou â vista n.... n_.; com desconto.
..' �"L.

PremEr
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•

Im
I .

oportunidade!!!!!! !

Apto de 2 quartos,
ae lado da
Rodoviária!! !

, Código- ED. EL DOURADO -

apto 32 Valor: R$ 215.000,00
Rua: Rorianópolis, rf 234
Bairro: Centio
Proximidade:
Marcallo Chapéus
Cidade: Jaraguá do Sul
Área Útil: 96,Om'
Área Talai: 150,Om'
Dependências: 01 su�e + 02

qlos, colinha, bwc, sala,
copw"olinha, área de
serviço, 02vagá de garagem.
Malrícu�: Averbado;

(x) Sim() Não
Obs: excelente locali2llção.
Totalmente mobiliado.

Rua Antônio J. Macedo - 350m2 Lote 02
- Jaraguá Esquerdo. R$ 68.500,00.

TERRENO NA RUA ACRE -,630m2 -

R$200.000,00.

COO 277 ótima oportunidade, Sobrado na

Vila Lenzi ,435m2 de terreno, sala comercial
na frente, 04 dormitarias, salão de festa,

,piscina, pode ser financiado.

Cód. 226:'_ Loteamento Ville de Leon : 01 suíte, 02
quartos, bwc social, copa, cozinha, área de .serviço,

área de festa, 02-vagas .de garqgem.

Cód.256. - Excelente casa cl S + 2 Q, mob., cl
piscina, edícula cl mais 1 Se 2 Q, lavabo, sala de

estar, jantar, área de festas, gar. pi 2 carros e demais

dep. Aquec. a gás. Área central. Casa muito boa.

Ventilada/arejada

Cód.250 - Lote comercial de esquina,
cem área total de 920,06 m2, localizado
na Rua Manoel Francisco da Costa,
próximo ac Ferro velho Spézia.
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Fone/Fax: (47) 3370-0700 Plantão: (47) 8408-0700

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

www.imoveisernjaragua.com.br.

CASAS
ReI. 3161 - Casa de madeira - THa Martins - 3 dormitórios, 1 bwc, garagem, demais
dependências R$ 78.000,00 ,

ReI. 3221'- Estrada Nova -1 dormitório, 1 bwc, demais dependencias R$ 99.000,00
ReI. 3201 - Tifa Martins-l suite, 2dorm.,.2 bwcs, demais dep, R$l 09.000,00
ReI. 2411 - Figueira - 3 dormitórios, bwc, garagem R$11 0.000,00
ReI. 2491 - Tila Martins -4 dormitórios, 1 bwc, garagem e demaisdep. - R$110.000,00

. ReI. 2371 - Chico de paula-3 dorm., 1 bwc, 1 vaga de garagem R$110.000,00
ReI. 1901 - Rau -1 suite, 1 dormitório, bwc, garagem p/dois carros. R$110.000,00
ReI. 2681 - Estrada Nova - 3 dormitórios, 1 bwc, 79m2 - OFERTAR$ll 0.000,00
ReI. 3141 - Vilalenzi - 2 dormitórios, 1 bwc, garagem e demais dep. R$ 220.000,00
Rel.l091- 3dorm. 2bwc, 2 salas portãoeletr., piscina R$125.000,OQ
Rel, 3121 - Nereu Ramos- com 2 casas R$150.000,00 .

ReI. 1811 - Chico de Paula - Casa mista com 3 dormitórios, ;I salas, área de lestas
c/chur. e piscina + 1 kitin.et + area de 60m2 - oficina R$160.000,00

.

ReI. 2581- Vila Lenzi - 2 surres, 3 dorm., 2 bwc, demais dep., garagem R$16Q.000,00
ReI. 3162 - Tila 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. 2i41 - Figueira- Sobrado c/suíte, 3 dorm., 2 vagas de garagem R$ 21 0.000,00
Rel,3091 - Água Verde - 3 dormitórios, 2 bwc, garagem p/2 carros - R$ 21 0.000,00
ReI. 1831 - Chico de Paula, 4 dorm., 2 bwc, 2 vágas de garagem R$ 245.000,00
Ref: 1511 - Barra Velha - sobrado "alto padrão" R$ 26Ó.000,00
ReI. 1911 - Figueira - suíte, 3 dormitórios, 2 bwc, garagem 2 carros R$ 270.000,00
ReI. 2601 - Centro - 206m2 -1 suíte,4 dormitórios, 2 bwc R$ 420.000,00
ReI. 1521 - Baependi'- sobrado alto padrão "interno ínacabado" prox recr. Marisol R$
450.000,00
Rel.281 - Penha -casa alto padrão "frente p/ o mar" R$ 550.000,00
ReI. 3291 - Jaraguã 99 - 3 dorm., 1 bwc, garagem e demais dep. R$120.000,00
ReI. 20�1 - Casa de madeira - Vila Lenzi- 2 dorm., 1 bwc e demais dep. R$ 80.000,00

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

dormitórios, 2 bwc, area de
festas com piscina,

churrasqueira R$ 265.000,00

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

bwcs, demais dependencias
"Otimo para comercial"

R$ 225 �OO,OO

ReI. 3331'- Apto - Estrada nova - Entrega em setembro, 2 dormitórios, acabamento em
massa corrida, 1 vaga de garagem. R$ 75.000;00 .

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 américa - 2 dormitórios, 1 bwc, garagem e

demais dependencias RS 90.000,00
ReI. 3152 - Apto - Ed. Di Napoli - Próximo Igreja São Judas - 2 dormitórios, 1 bwc,
sacada c/churrasqueira R$ 99.000,00
ReI. 3301 - Apto - Barra do Rio Cerro, 2 dormitórios demais dependencias. R$
105.000,00
ReI. 2301 - Apto - Resid.Dom Pedro - Nova Brasília -1 suite o/sacada, 1 dormitórios, 1
bwc,l vaga de garagem e demais dependencias R$120.000,00 Pronto para morar.

ReI. 3151 - Apto - Ed, Veneza - Próximo a WEG - 1 suíte, 2 dormitórios, bwc, demais
dependencias R$135.000,00
ReI. 3041 - Apto -'Nova Brasllia -1 suíte, 2 dormitórios, 1 bwc, sacada c/churrasqueira.
Entrega em setembro 2009 R$135.000,00
ReI. 3321 - Apto - centro - 2 dormitórios, 1 bwc, e demais dependências, sacada
c/churrasqueira, área de festas com piscina (sem acabamento) R$144.000:00
ReI. 2401-Centro- EO.lsabella-l suite, 2 dorm., 1 bwc, 1 vagadegar. 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
ReI. 2321- Centro-suite, 2dorm., bwc, 1 vaga de garagem. R$170.767,00
ReI. 3311 - Apto - Centro - suite, 2 dormitórios, demais dependências R$ 215.000,00
ReI. 2341 - Bombinhas -1 suite, 1 dorm., sacada c/chur., prédio c/ piscina, play ground,
área de festas, elevador. R$ 250.000,00 - Aceita troca c/ imóvel em Jaraguá.
Re1.2001- VilaNovac/l suíte,2dorm., 1 vaga de garagem R$250.000,00
Rél. 2621 - Balneário Camboriu - próximo igreja Santa Ines - 1 súlte, 2 dormitórios, 1

bwc,l 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 privativ.a e demais dep.
R$1.500.000,00 (entrada de R$ 500.000,00) e saldo em 72 vezes.
TERRENO
ReI. 2471- Terreno- Rau - com413,81m2 R$51.000,00

_
ReI. 3061 - Jaraguá 99 com 325m2 R$ 55.000,00
ReI. 2671 - Terreno - Figueira - 380,80m2 - R$ 65.000,00
ReI. 3181- Terreno-Tila Martins - com330m2 R$69.000,00
ReI. 2691 -Ierrene - Amizade - com 429 m2 R$ 76.000,00
ReI. 774/775-Jaragua Esquerdo -prox. arena - R$ 80.000,00
ReI. 3131 . Terreno - Vila lalau - 4D9m2 R$ 85.000,00
ReI. 22 - terrene- Vila lenzi - com 435m2, Rua asfaltada, R$11 0.000,00
ReI. 2931- Terreno - Vila 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$190.000,00
ReI. 3021-NereuRamos- 'industrial"frente para BR 280 -3400m2 R$ 240.000,00
Ref.1941 - Vila Lenzi 250.000m2 R$ 250.000,00
ReI. 2431 - Area· Braçinho - 22.000m2 R$ 280.000,00
SíTIO I CHÁCARA
ReI. 861 - Molha/Massaranduba - 260.000m' R$135.00Ó,00
Rel.1141 - Garibalde - area de 5777m2 com casa R$ 220.000,00
Rel.1741 - Garibaldi 75000m2 R$ 395.000,00
ReI. 663 :Massaranduba - 71agoas casas, area de festa 238.000m'. R$ 600.000,011
SALA COMERCIAL
ReI. 2701 - Sala comercial- Rau, salão de cabeleireira completo R$ 65.000,00

04 APARTAMENTOS NOVOS DE
PADRÃO NA VilA NOVA COM 01 SUíTE
QUARTOS, 02 VAGAS DE GARAGEM
COZINHA SEMI-MOBILIADA.

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

01 casa alvenaria Barra do Rio Cerro. 03

quartos, demais dependências, R$ 750,00
01 apartamento Leopoldo Mahnke - 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 naVilaNova, com piscina e

espaço para estacionamento, Valor: a

negociar.
01 casa comercial ampla no centro, com

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

dependências. localizada no Centro. Valor R$
2700,00

'

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

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

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

rústico, bem locàlizada e ampla. Valor: a
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Rua Angelo Schiochet, 280 sala 4

Jaraguá do Sul - se

falecom"@trindadeimoveis.com

M o v E s www.trindadeimovel

COO 194 - Vila Nova - Apartamento novo de luxo
medindo 330,OOm2, 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 RS 450.000,00.

COO 309 - Guaramirim . Figueirinha - ResidêQcia
em Madeira, com 02 quartos, sala, cozinha, bws,
lavanderia, garagem,Terreno medindo 79B,00m',

Valor R$ 50,000,00,

COO 313 - Amizade - Terreno nobre
medindo 2.401 ,23m2 - Valor R$ 120.000,00.

COO 298 - Três Rios do Norte - Residência em

Madeira,.com 02 quartos, Terreno medindo
327,00m', próximo ao CTG Valor R$ 50.000,00.

COO 297 - Centro - Terreno medindo 2,721 ,85M2
- Próximo a SCAR - Valor R$ 270.000,00.

COO 323 - Rio Cerro I - Terreno com escritura,
Área medindo 1:1.345,75m', ideal para
loteamento. proximo a Nanete. Valor R$

150.000,00

.'
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2064 - Residencial Paradise -

Vila Nova - Apartamentos
Planos e Duplex. Opções

com 03 dormitórios, ou suite
+ Q2 dormitórios ou suite +
01 dormitório. Apartir de

R$103,550.00

1146 - Sobrado -·lIha da

Figueira - 310,00 m2 - suíte c/
sacada, 02 qtos, bwc, sala c/
sacada, layabo, sala, cozinha,
área de serviço, despensa, 02
vagas de garagem, escritório +

edicula.

1147 - Sobrado - Corupá -

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

.. de serviço, área de festas,
piscina. Aquecimento solar,

alarme, caineras, cerca eletrica.

1140 - Casa - Estrada Nova -

74,82 m2 - R$llo.ooo,oo-
02 qtos, sala, cozinha, bwc,
área de serviço, garagem.
Aceita Financiamento,

2087 - Apartamento - Nova
Brasilia - 87,07 m2 - R$

125.000,00 - 01 suíte, 02 qtos,
bwc, sala de estar e jantar,

cozinha, sacada c/
cburrasqueíra.qeranem.

1062 - Casa - Rio Cerro 11'-
120,00 m2 - R$ 110.000,00-
01 suíte, 02 qtos, sala, cozinha

mobiliada, bwc, área de

.serviço, despensa, garàgem,
interfone. Murada.

100 - Terreno -

Guaramirim -

29.613,00 m2 -

Área Industrial.
Iateral da DR 280.

Sob ConsUlta.

6092 - Terreno - Tres Rios do Sul
- 324.00 m' - R$ 58,400.00 -

Terreno plano, limpo, murado nas

laterais. Loteamento Beira Rio,
.

6089 - Terreno - Vila Ray -

300.00m' - R$ 69,000.00 -

Terreno cl casa de madeira,
Murado nas laterais.

6070 - Terreno - Vila Lenzi -

312.00m' - R$ 70.000,00

6085 - Terreno - Amizade -

333,50 m' - R$ 73.000,00 -

.
Terreno Plano.

6028 - Terreno - Água Verde -

756,00 m' - R$ 90,000,00.

6057 - Terreno -Ilha da Figueira
- 618,87 m' - R$ 105,000,00 .

6082 - Terreno - Chico de Paula
-1.195,00 m' - R$1 05.000,00.

ÁREAS CENTRAIS.
Lateral da Av Mal

. Deodoro.
Ótima oportunidade para
construção de edifício.

1149 - Casa Praia
� Barra Velha -

148,00 m2 - R$
110.000,00 - 01

. suíte, 02 qtos,
sala, cozinha, bwc,
área de serviço,
área de festas, 02
vagas de garagem.

6104 - Terreno - Guáramirim -

148.000,00 m2 - Terreno rural
para fínsde sítio,chácara,
cortado por ruas. Sem

benfeitorias, Troca-se por
casa ou terreno urbano.

Sob Consulta.

20.89 - Apartamento - Centro -

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

1117 - Geminado - Amizade -

1-39,67 m2 - R$ 155,000,00-
O 1 suíte c/ sacada, 02 qtos,

área de testas cl
churrasqueira, área de serviço,
cozinha, sala de estar/jantar,

. varanda, escritório.

1128 - Casa -fres Rios do Sul
- 90,00 mi - R$ 143.10.0,00-
Casa de alvenaria NOVA c/Dl
suite, 02 qtos, bwc, sala, copa
c/ gesso, cozinha, área de

serviço, garagem .

1148 - Casa -Ilha da

Figueira - 240,00 m2 -

Parte Superior: Oi suíte,
02 qtos, sala, cozinha,
copa, área de serviço,
bwc, varanda. Parte
Inferior: qto, sala,
COzinha, bwc, área, sala
comercial, garagem.

4010 - Galpão -

Estrada Nova -

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

parte superior.

6083 - Terreno - Vila Nova -

684,00 m' - R$ 130.000,00

6084 - Terreno - Schroeder 111-
6.417,08 m'- R$195.000,OO.

6079 - Terreno - Vila Nova -

441,00 m' - R$ 200.000,00.

6095 - Terreno - 10,000.00 m'-
R$ 500,000,00 - Terreno Plano.

"

6060 - Centro - 2,355,63 m' -

R$ 715,000,00 - Terreno na
.

área central.

6075 - Terreno - 4.114,14 m'
.

Terreno Comercial- Sob
Consulta

6077 - Ierreno - 1.426,50 m'
Terreno Comercial- Sob Consuãa

6105 - Terreno - llha da Figueira -

125.000,00m' - Sob Consulta.

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

l-1004 - Casa - Estrada Nova -

R$ 55Q 00 - 02 qtos, sala,
cozinha, bWc, área de serviço.

l-2005 - Apartamento - Centro -

R$ li50,00 - 02 qtos, sala de
estar I jantar, área de serviço,
bwc, garagem.

l-2006 '- Apartamento - Ilha da
Figueira - R$ 630,00 - 01 suite,
02 qtos, bwc, copa, cozinha;
sala, área de serviço, sacada cl
churra., garagem, intertone,

-2003 - Apartamento -

Baejiendi - R$ 855,00 - suíte,
02 qtos, bwc, sala, cozinha,
área de serviço, sacada c/
churrasqueira.

l-1002 - Geminado - Barra; R$
850,00 - suíte, 02 qtos, sala, 02
bW6, cozinha, área de serviço,
garagem.
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CONFIRA OUTROS IMÓVEIS EM NOSSO SITE!

e
CINCO ANOS DE BONS NEGÓCIOS!

Rua Prot'. Marina Frutuoso, 856 - Centro - Jaraguá do Su!- sc

(47) 3055,-2400

ReI. 60061 . Rau - Apto c170,00 m2 . 1
dormit. . sala/copa - cozinha - bwc .

sacada - garagem privativa, todo
mobiliado. A 100mts da Une�.. R$

95.000,00. Aceita Financiamento / FGTS

ReI. 60.035 - Residencial Maguilu -Apto cl
dorrnit - sala de estar/jantar.- COZo -área de

festa - Bwc - gllirda roupa embutido - garagem
privativa - gás central- Tv a cabo - área de festa

- portão e Porteiro eletrônico - intertone. R$'
95.000,00 Aceitá financiameráre FGTS

Visite nosso Novo suer
AGORA COM

Vila Nova-
, ,ED. DONA

WAL· apto c/
suíte + 02
dormitórios e

Corretor'
on·-Une'

Ref. 10647 - Ilha' da Figueira - Casa c/
200,00 m' - 5 dormit - 2 bwc - sala de

tv/jantar - 2 cozo - varanda - área de

serviço- 2 garagens. - R$ 240.000,00.
Estuda Propostas

- sobrado o/ suíte c/ sacada + 2 dorrrit,
área de festas c/ churrasqueira .• R$

172.000,00. Aceita Financiamento / FGTS

ReI. 60032 -.Casa de alv. 9/3 dormit
sala cqnjugada - cozo - área de serviço -

bwc - garagem p/2 carros. Próximo a

Arena Jaraguá. R$ '13'0.000,00

Ref. 10648 • Nova Brasília - Casa mista c/
200,00 m' - '3 dormit - área d serviço -

sala - cozo - varanda - garagem e edícula
de alv. nos fundos c/2 pisos. Ideal p/

facção - R$ 180.0QO,00: Estuda Propostas

Ref. 10656- Schroerder 111- Casac/ suite
+ 3 dormit • 2 bwc - sala de tv/estar
coz/copa - despensa - área de serviço -

quiosque c/ churrasqueira - piscina
garagem p/2 carros. Área de 280,00 m2-

R$ 280.000,00. Estuda Propostas

ReI. 30.614 - Rio Cerro - Exelente terreno

p/loteamento, c/ 20.000m', totalmente
plano. Próximo a empresa Choco

LeiteJEstuda Proposta.
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IMÓVEIS

IFrane·seo Alves
FINANCIAMENTOS

CrA,�i"A.. d�'a."
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Facllltamos seu crédito junto a

CAIXA.- Regularizamos seu

imóvel para financiamento.

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

Cód.0202 - Ilha
da Figueira -

.

Casa Alv. cf 2
quartos, 1 BWC,
sala,
cozinha/copa,
etc ... Lote 654m2
R$147.000,00

Rua José Theodoro Ribeiro, 860 - Ilha da Figueira - Jaraguá do Sul - se

N·emá.: o. " c�et�4g
COMPRA I VENDE I ALUGA
nemezioimoveis@pop.cDm.br

Tina

Florentoina Fiedler
CORRETORA DE IMÓVEIS

Cr'ect nO 98399S74-1915 I 9923-6418

REALIZE SEU SONHO DA CASA PRÓPRIA

!'!! !;YER====:=_ ..... MIiiiiMiIMl ... ......,___�

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

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

CORRETOR
DE IMÓVEIS

TEL. 3370-6624 I 9102-5299 www.deocarimoveis.com.br

053 - Vila Lalau, efár�a privativa
de 109,37m2. Aceita apto de 02

quartos como forma de

p·agamento. R$ 160.000,00

106 - Nereu Ramos, casa de
alvenaria com 118,00m' e

terreno com 847,94m'. (aceita
apartamento).R$160.000,00.

120 - Jaraguá 84 - com área

aproximada de 7.500,00m', com
casa mista, lagoa. RS 90.000,00

R$ 500.000,00
R$ 120.000,00
R$ 750.000,00
R$ 100.000,00
R$ 55.000,00
RS 50.000,00

003 - 'Santo Antonio, com área de 89.268,OOm' .

007 - Santo Antonio, com área de 62.352,00m'.<
.

008 - Nereu Ramos, Br 280, terreno cf 33.947,25m'.
009 - Santo Antonio, terreno cf área de 2.230,00m'
036 - Nereu Ramos, terreno com 409,j38m'.
037 - Nereu Ramos terreno com 357,00111'

.

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$ 50.000,00
084 - Schroeder,.terreno com uma área aproximada de 500,00. R$ 40.000,00
109 - Nereu Ramos, área de 11 A70,00m' (ótimo pf indústria) R$ 300.000,00
115 - Nereu Ramos, com área de 1.100,00m'. R$ 97.000,00
127 - Ribeirão Grande do Norte, terreno cf 375,00m'. R$ 28.000,00
235 -Schroeder, terreno com 2.357,60m'. R$ 50.000,00
236 - SChroeder, terreno com 1.171 ,00m' R$ 28.000,00
�.�!'I!_.0,a_._..aal.:;]WP�:_t:��_�__"i ,��,_::':�
162 - Czerniewicz:eom 75,26m' de área privativa. R$120.000,00
170 - CzernieWicz - com 93,00m' de área privativa R$130.000,00
B�_!�jf_�__&_.,_._:I
016- Três Rios do Norte, casa de madeira com 63,00m', terreno com 390,QOm'. R$ 50.000,00
019- Czerniewicz, alv. semi-mobiliada cf 279,00m' e terreno cf 525,00m'. (aceita imóvel em Blumenau). R$ 280.000,00
024- Vila Rau, sobrado e1219,00m' e terreno cf 390,00m'. Mais uma edicutatíe 70,00m'. Negoei�vel. R$ 165.000,00
031 -Ilha da Figueira, casa de alv. cf 132,00m' e uma de mad. de 60,00m' cf terreno de 525,00m' R$150.000,OO
(aceita apto de menor vaiarem Jaraguá, Florianópolis, praias ... )

. 032 - São Luis, casa de alvenaria com 140,00m' e terreno com 421 ,61m'. R$160.000,00
063-Nereu Ramos, casamista com 144,00m' e terreno com 760,00m'. Aceita imóvel em Corupá R$100.000,00
080 - Vila Lenzi, Sobrado cf 258,00m' e terreno cf área 418,12m'. aceita apto de (-)valor, casa ou terreno. R$ 280.000,00
091-Tila dos Monos, casa de alvenaria com 156,1 Om' e terreno com 380,70m'. R$105.000,00
129- Ribeirão Grande do Norte, easade alvenaria cf 80,00m' eterreno cf 607,50m' R$ 90.000,00
153- Vieiras-Sobrado com 220,OOm' e terreno com 450,00m'. (aceita proposta) R$170.000,00
154 - Schroeder, casa de alvenaria com 50,00m' e terreno com 450,00m'. R$ 75.000,00
164 - Rio Molha - casa e alvenaria cf 1OO,OOm' e terreno cf 735,00m'. R$ 80.000,00
165 - Schroeder, casa de alv. cf 63,OOm' e terreno cf 450,00m'. (aceita terreno como forma de pgto) R$

.

95.000,00
171-Vila Lenzl- casa de alvenaria com 1 OO,OOm' e terreno e0[f1370,50m' R$115.000,00
188 - SantoAntonio, sobrado com área de 170,00m' e terreno com 2.500,00m'. � R$150.000,00
240-João Pessoa, casa de alv. cf área de 11 9,33m' e terreno cf 513,44m' aceita finane. bancário. R$130.000,00
241 -Jaragua 99, casa de alv. cf área de 140,00m2 e terreno cf 318,00m' aceita finane. bancário. R$125.000,00
242 -Jaragua 99, casa de madeirácf área de 48,00m' e terreno cf 318,00m'

.

R$ 42.000,00
slj\r-

... ... . ..

ílill! "'I�&
-

la
026 - Santo Antonio, com área de 475.650,OOm'. R$ 380.000,00
030 - Santo Antonio, cf casa de alv., rancho, lagoa, cf área de 175.000,00m'. aceita imóvel de menor valor R$ 380.000,00
044 - Nereu Ramos, cf área de 60.000,00m', cf casa, área de festas, rancho, lagoas. R$ 400.000,00
123 - Santo Antonio - com área de 80.000,00m'. aceita carro na negociação. R$ 75.000,00-
163 - Guaramirim - cf casa de alvenaria, área de festa, pastagem, lagoas ... cf área de 126.600,00m'. R$ 640.000,00
237 - Ribeirão Grande do Norte cf 123.300,00m', cf água corrente, plantação de arroz, banana. R$ 470.000,00
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IMÓVEIS

AMIZADE

R:;{�5 - T::no cf 785,60m2�
plano, de esquina, escriturado.
Aceita propostas e financia pela
CAIXA. Bairro: Centro Norte

(Schroeder). PROMOÇÃO DE
R$65.000,OO POR R$55.000,OO.

ReI. 943 - Apto em

construção cf 1
dorm. + 1 suíte, 2
vagas de gar., área

de festas cf
churrasqueira.

Aceita propostas de

ReI. 564 - Terrenos com 324m' cada, lOTEAMENTO,
astaltados, em bairro com infra-estrutura. R$ 4,990 +

100 parceras, parc, direto; * reaiuste a cada 12 meses,

Ref, 888 - Casa cf 500m2, 3 dorm. + 1 suíte e demais
dependências, 5 vagas de garagem, área de festas cf
churrasqueira. Aceita propostas e aptos em CamboriO,

ale com um Corretor .Online acesse o site: www.espeditoimoveis.com.br
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/

REF100 . Vila Rau . Casa alv.cl 2
quartos, bwc, sala! cozinha +

casa de madeira. R$110.000,00

c/2 quartos, 2 bwcs, sala, cozinha,
área de serviço. R$ 36.000,00 +

parcelas, aceita terreno/carro.

REF021 . Amizade • Casamista cl
2 quartos, demais dependências
lote· 327m2, plano, rua asfaltada.

R$ 88.000,00

REF098 . Jaraguá Esquerdo·
Casa de 200m2 + sala

.

comercial de 60m'. Terreno cl
. 680m2. R$ 290.000,00

mista cl 3 quartos, bwc, sala,
cozinha, área de serviço, garagem.

'. R$ 8Ó,000,00

casa madeira cada c/2 quartos,
bwc, sala, cozinha, área de serviço,

garagem. R$ f70.000,00

IDtus
fone/Fax (41) 3313-2135

... , ...

Imoveis
�t.'"

Rua 28 de Agosto, 1445
EM GUARAMIRIM

REF907 . Corticeirinha . Casa Alv. c/
3 quartos, sala, copa/cozinha, bwc,

lavanderia, garagem, varanda.
R$ 70.000,00
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:{.,ilMP-ERDí�tE,L..-_' .•
, :-:,1

..._ , ':
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"'.. ÀOos
."11 t b k'II' O _e,.� 00 '. S

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

.'
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COMPRA, VENDE, ALUGA
E ADMINISTRA SEU IMÓVEL

CRECI-13252

,

asa com ,

terreno 575m', residência
com duas salas
comerciais. Bairro
Seminário valor R$
21.0.000,00. Corupá

Chácara com área de 601.767m', com 02casas,
Terreno com 5665m', com ranchos e 250.000m' desmatado. Área para mais de
50m de frente para a Rua 30.000 pés de eucalipto. Rio Natál a 15Km de Corupá,
Roberto Seidel (ao lado do próximo-ao Parque das Aves de fronte para o Morro da
Mercado Mees) contendo Igreja. Valor R$ 370.000,00.
uma casa de alvenaria. r
Pelo valor de R$
450.000,00. Aceita 50% dó

Casa de alvenaria com

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

Chácara 258.06 ,

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

Terreno com 135.000m',
com 1_8mil pés de banana,
Bairro Ano Bom, Corupá.
PelovalorR$145.000,OO.

Casa de alv. com' 210m',
04quartos,e demais

dependências.Bairro Ano
Bom, Valor RS155.000,ÓO .

Terreno com 800,m'.

Terreno 2.680m'. Galpão
pré moldado com 319m',
Bairro -Ano Bom.' Valor R$

. 195.000,00. Corupá.

Terreno com 88.200m'·
(126x700), localizado na BR
280, Km 82, ao lado do
Tureck Garten, Corupá.
Pelo valor de R$ 350.000,00. Casa de alv. 126m'.

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

Terreno com 25.000m', água corrente.01 suite -saiacornerctatsrttüm-). Terreno 453,60m'. com uma

urbano, (50,(525) com
mais 02quÇlrtos, lareira, Ótima vista. propício para casa de alv. com 63m2, e

8mil pés de banana, 9Baragem, churrasqueira. clínicas e ótimo ponto mais casa de madeira nos

localizado no Bairro Ano
airro Ano Bom, Corupá. comercial. Valor R$ fundos, Bairro Seminári.o.

Bom, Corupá. Pelo Valor ValorR$125.000,00 295.000,00. Corupá. Corupá. Valor R$ 68_000,00.

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

Le\on
n:l Ó \.%

IMÓVEIS�-----------

LOCAÇAo c6d 1050 casa LOCAÇAO - Cód.8003 - Galpao
Centro _ Área �/.260 OOm' 1000 m' na Barao, próprio pi

terreno: 1.140,OOm'. Óti�o ponío, depósito, indo ou com. C/eséri�ório,
comercial R$3 mil refel!., bwc, estaco R$ 6 mil

PROJ ETOS 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 urna construção por nossa conta,
enquanto isso você desfruta os sabores da vi�a até a entrega das c!iaws."

FINANCIAMOS PELO SISTEMA (SFH). ,.

Projetos Estruturais e Arquitetônicos
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Corretor
ARQUARDT 3376 ..1804

•.
,. ·9904 ..2076move IS CRECIH152

� Bua Rastor Alberto SChmeider, 1945 - Barra do Rio .Cerro. r e-mail: marquardtimoveis@gmail.cóm,.�,\, ." "o 'VC", � "'" 'V"'$

Rei 081 - São Luis· Casa de
Alvenaria e/150m2, 3 qtss, bwe, 2
salas, cozinha, copa, área de serviçó,

2 dispensas, -garagem p/2
automóveis - Ierrene c/392m2

R$ 1.39,000,00

Rei 080 - Amizade - .Gasa Mista
C/86m2 - 2 qtos, .bwc, sala,

cózlnha/copa, áreade serviço,
garagem + edícula c/60m2 - 2 qtos,
bwc, sala, cozinha/copà, área tfe

serviço, garagem - Ierrsnó c/350m2

"Rei 077 - Barra do Rio berro - Gasa

d\�lv�naria c/115m2- 3 qt�s, bwc

SO'Cl�,
saia" cozinha: c.opa, .dIS.pensa,gara .
m, area de serviço - Terreno

c/ �tn2" R$ 210.000,00
\. .

Jorge Toyama
CREA 057719-6

.............._ ... -

�lUGA�SE
kftinate e quarto
mobin:t!dó com

proprietárl� próx, a
We.g II.' R�'erve
tam bém na p\:�a.
Tr: 3370-35.:\.9958-3197

OPORTUNIDADE

BALNEÁRIO PAMBllRIÚ., AP10 NÀ QUADRA DO MAR FINAMENTE MOBILlAoO, EQUIPADO
E DECORADO ..

, 03 suíte$.send01 master, terraço com piscraa, geck de rnaqeíra, .

chorrasqteíra-e + '01. sufté/loung�. 02Vagas de. garagem (47) 99S:Y.2173GREGI se 16154

'LINDO SOBRADO TRIPLEX, 1 surte + 2dorm, espaço gOurmet; [acuzzi, 2 vagas de

ga�gem.. Semi nióbiliado.·R$ .297.000,00 (47) 9947.9642·CHEOI 7285
COMPLETA AHEA DI" LAZER, Oil sutes, laVábp, sacáda cl ohurrasq., 3'vagas de tJ&roge'm.

Entrádô 25% é-saldo B!TI 60 meses. (47) .9944,80Q6 QREOI S_C 13{)77

SALA COMERCIAl, Excelente sala para consulíório, 01 vaga de.garngem. Prédio com
secretara na recepção R$ 200:000,00: (47).9944.8006 GRECI se 13977

,

EXCELENTE LOCALlZAÇAo! ,

APTOÁ���lgf ����S_S�::;;1���6A�f6Itf��Bg'(��)V:���8�����gr� ���?IO.CI
ITAPEMA ' ESPLÊNDIDO!! CONFiRA!

05 suítes cf 05 vagas de garagem - Aptos comMOm>, alto padrão de acabamento. (47).
9918.3987 CRECI se 12778

.
COf/lPLETA ÁREA D.E ,LAZER

04 DORM, 02 vagas de muagern OUmp acabamento!
Entrada e saldo em até 60X Venhaconhec.er!!! (47) 9935.0769 CREGI sé .12743

COBERTURA DUPLEX PERTltlHO DO MAR!
03 dormitórios, vaga de garagem.privativa ... totalmente t]1Obiliada. Por aparas R$

. 190,00Q,00. Aceita parcelanJérrtoU! (47) 9918 ..3987 GREGI se 1277�

EM CONSTRUÇÃO .

Aptos de 02 e 03 dorm, Pequena entmda e saldo em 40X. Correção sorrene GUBjSC. (47)
9935.0759 CRECI se 12-743.

HELIANO ORIBKA (47) 8428-2835
8412-8933

Casa Central- p[Óx. ao Restaurante 'Qalifornla
.�

206,43 m2 construída =terreno: 393§5m2, t suíte +�qQarfos, demais
dependência. Ideal'paraoconsultorios! R$. 4�\mil

OYAMA
NGE·NHARIA·.

CNPJ. 07.687.$22/0001-31
\

Prdif1tos ,Arquitetônicos
Adminis'traçã'O\e Regularização de Obras
.

Avaliações, Perícias e Laudos
'\

.

Cálculos Estruturais

Convençá(J\de Condomínio

Rua GUi.lh�rme Dancker, 145. � Centro
- J"� do Sul FWle: (4713.2.75-6�71_(47) 6408-780'9

www.toyamaengenhana.blogspot co��\ e-mall:.toyamaengenhana@lg.Gom.br

TERRENOS NO A,MIZA
.

Com área de 300r:n2 ( 12 X 25)
R$ 45.000,00 a vista ou

Entrada de R$15.750,OO.+ 36X
R$ '1.023,00 fixas.

Ligue neste fim de semana para uma

visita ao local.

!APARTAMENTOS"
-----

!Ref 2010 apto 100m' Centro em

[corstt
i Ref. 20·15 aptos a partir de 94rri2

iCemro
iTERRENO.S
i Ref"401 O 300m' Centro, Corupá
i 4020 Ter. Vila Lalau409m2

i4021Três Rios380m'
! 4025 João Pessoa 350m'
i 4018 Amizade- Ville de ly.on 330m'
i 4035Schroeder 333m' R$ 28.000
:4037 TmFig_ueil1l 729m2 R$1 i 0.000
lcHÂcARAS
l Re! 4050 Rio da Luz II 185.000m'
[ideal para Reflorestamemo
! Ref'4055 Rio Cerro II 1Í70;OOOm' ideal
I para.Reflorestamento

.

iRe! 40"5.7 Fazenda em Corupã
:6.335:000m' ideal para Reflorest.

Vila Nova - Rua
25 de Jolho -

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

Cond. Azaléia '-

69a.,,30m2 -

parte superíor -
R$ 24.5 mil.

Res. Renascença
-Rau-
430,54m2-R$
87mil- cond,
especíaís 'de
pagamento.
Três Rios-
9.800m2 - 75 m

de frente - ideal

para indústria -

R$ 200 mil.
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- Matriz: BR 280 km 69 (Em frente Posto Marcolla) Filial: Shopping Genter Breithaupt - 2° Piso

R-OD-BIO
C'RIGULO
NACIONAk
Dê O 1 à 03 de Maio de 2009
��JJ�.
li1���8�

Grandes Bailes

1Il!Ef±3l!mllr1lJIib€mD\!lIf.Jln!ma�(!EM -

Engate-s de c�.r��
Para todo os modelos
- Pick-U s e Automóveis

Conforme lei federal nO 9503- elB ,resolução-197,

1C*,IC(fQI-
Paixllo pela aventum ,

CAPOTAS

,2
.

e
Slo .1010 do ItapartlÁ' se .g

o

(47) 3458-0101 �

,i
Sorteio de duasWs 21'

para ingressos comprados _

para o rodeio

o
'ti
�

e
.g

- -�
8
�

Site: www.ctglj.com�br �

e-mail: ctgíj@netuno.com.br I
o

Fone: (47) 8846-3432 �
(47) 3376-3694 �

------------ oi
�
i
ª

�
�
e.

E

INGRESSOS ANTECIPADOS
PARA OS B.AILES

Postos de Vendas:

Estacionamento:
R$ 5,00

J

• Posto Marechal
·.Casa Campeira _

• Posto Marcolla
• Gauchita_
• Smurf's Lanches

Entrada do Rodeio:
R$ 5,00'

Sexta: R$ 15,00
Sábado: .' R$ 18,00
-Domingo-:---Elas Grátis

Eles R$ 5,00
---��----�-------------- �

-

Rua Augusto Demarchi,72 - Três Rios do sul �

I AceitamQs cartões:
-

@.;'i,'
Caixa THULE
Parã todo os modelos

A$ ThuJe s6ó bem planejadas para
soI�ioriarmuitos problemas de transporte.
com -capacidade de 360Jts de bagagem.

I.

ii
j

IHUIE® VOLPATO
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RUA 2.5 DE JULHO (em 1rente

Recreativa Duas Rodas)
APARIAMENTOS NOVOS

Aptos com suí\e c/ sacada + 2. QUarto,s,
sala em 2. ambientes, sac�da ampla Cf

cnurrasQueira, bwc social, Ilrzmna,

lavandena, 2. vagas de garagem.
. .

Prédio com salão de 1estas. Os aptos

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

'"

de água individual. Com elevador.

Condição de pagamento: 50% do valor

de entrada e. o saldo em 2.4 parcelas.

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

galagem.
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N
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ü

CAIXA ECONÔM ICA FEDERAL
Facilitamos seu crédito junto a CAIXA

Rua: Norberto Silveira Junior 233 Centro üuaramírím SC

* Casas Prontas
* lotes a venda em

diversos pontos da cidade.
* loteamentos Próprios

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

escritura. um projeto a altura de seus

sonhos ruas pavimentadas e

arborizadas, passeio estilo arnencano

praça urtianizada cl plyground e 67%
'

de area de floresta nativa. lotes apartir
de R$ 50.000,00 financiável pela
Caixa Economica Federal.

Re�0106 Rio bral1lofGuaramirim - casa
- mista cf 2 quartos, sala, cozinha, lavanderia,

1 banheiro e garagem. R$ 45.000,00.

• ReI. 0053 Vende-se .

chácara em Guaramirim/
Bruiderthal, cl 200.000m2 de
area, cf mata nativa, 2 lagoas, .

nascente de agua, otrno
para lazer, há 2.000 metros
da rodovia do arroz..

R$ 168.000.00.

• Ref 0114 ÁvaifGuaramirim
vende-se terreno ci 450m2,
legalizado pi Financiamento
pela caixa economica federal.
residencial Kapanema.
R$ 50.000,00
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/www.schellercarretordeimoveis.com.br_il••U··· 111

Rua Prefílito José
Bauer, j 31 f Vila RaU

APARTAMENTOS
PRONTOS PARA
MORAR!

Apto. nO 404 - aois
dormitórios, bwc,
sala de estar e jantar,
cozinha, lavanderia,
sacada com
churrasqueira é uma

vaga de garagem.
R$ 127.0.00,00

AMIZADE - RESIDENCIAL JULIANA -

Apto. nO 403 . Suíte mais dois
� Apto com suíte mais um dormitóriO,

. dormitórios, sala de estar e j�nta, bwc social, sala de estare jantar,
bwc solat, cozinha, lavanderia, cozinha lavanderia, sacada com

sacadacom churrasquena e uma churrasqueira euma vaga de

vaga de ,garagem. R$ 145.000,00 garagem. R$ 135:000,00

AMIZADE - LOTÉAMENTO
(TACOLOMIII - Casá pronta para

morar com suíte mais d'ois
dormitórios, bwc social, sala estar
e jantar, .cozinha, lavanderia, área.
de féstas com lavabo, garagem
para dOi�rnis. R$ 285.000,00.

NEREU RAMOS. LOTEAMENTO
DEMATHE - casa prena pará
morar com suíte mais. dois

derrnltótíos, bw.c sÓGia), sala estar
e jan(&r, cozinha, lavanderia,
enurrasqueua uma vaga de
garagem.H$165.000,00.

, AMIZADE - LOTEAMENTO CHAMPS
EI:.YSÉE - Casa nova.com suíte. mais
dois darmo c! sacada, bwc social,
sala, varanda, cozinha, lavanderia,
área de festas, garagem para dois
Garras e despensa. R$ 395�000,àO ..

TRÊS RIOS DO SUL - LOTEAMENTO TRÊS RIQSUa·SUL - LQTEAMÉNTO
BEIRA RIO - Casa pronta pi morar, BEIRA RIO - casa em consnução
com suíte mais dois dormitórios, com suíte mais dois dormitórios,

bwc social, sala, cozínba, lavanderia, bwc s.ocial, sala, cozinha, lavanderia,
ChurraSqUeira, garagem. '� churrasqueira, garagem.

R$ 175.000,00. . R$179.000,00.
==�����������������������������������������

AMI2ADE - LOTEAMENTO
ITACOLOMIII • Lotes a partir de

R$ 19.380,00

,I

RICARDO rlALERIO!
�

ri.cardodmoveis@hotmail.com, .

.

o

.,� 8808-5378
� 8837-8299'

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

Cód.l�8, Casa de madeira'c/A
.. qtos na Santo Antôoio.

R$ 69.000,00
eod:056· t�rrena.# 17.680m"no
centro de Guaramirim. P(Óx. ao
trevo principal.' Consulte-nos.

cod, 1'16 - Terreno cf 337,OOm'·em
Três Rios do Sul, RS 40.000,00.

God121 -Ierrsno cf 5.000,Q0ni2 na

.BR28Q·sentidoOorupá,
R$500.0no,00

.

GÓd.168." 'lerreno. com 360,00m'
em Guaramirirn, R$ 44.000,00

,

Cód.164 -lmoVel
dividido em 5 partes pi
locação no b�irro Tr&s'

Rios do Norte.
R$ 80.000,00

Cod.146 - casa mista cf
3 quartos T galPão de
170m7, e-terreno com

774m2; no bairro Vila
Novâ. R$ 250.000,00

alvenarla com suíte +
2 quartos. no bairro I

Amizade no valor de
11$ 240·;QOO,00,

cÓD:172 ' Gasa de-avenaria com 1

sufte + 3 quartos. no bairro Agua
.

verde. R$ 212.000,00

Cós.l&S - Cas""de alvenaria
com 1 suíte + 2 quartos-no

baírrc Ilha da Figueira,
8$145.000;00

'G0cl089 - Apartamento
semi mobiliado .corn 1
'sClíte mais 2 quartos.

Amizade. R$t30:000,00

OÓd. 19D-Terreno com

364;OQm' contendo casa de
madeira, no bairro Água verde.

R$ roo;ó'r)o,OO

God135 - Casa de alv.
c! 4. qúartps, bairro São
Luís. Pode ser financ.
Valor R$170.000,00

Céd.178 • Casa de alv. cf a
quartos, toda reformada no.

bairro Tita Martins.Pode ser

tnanc, R$ 1 ro.OOO;OO
.
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inquedoteça, sala fimess'6 ço cam piscina:
!W3-gens resid�ciais. com a opção de vagas duplas;
oS pala os apartamentos.

LEIER
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
(47) 2107-0500

,

,C0t1'RA;·. VENDE· ADMINI�'R�
AV. ii_ . DEODORO DA FONSECA;CY 16"- -

ENTE AD REti:lfJ DE IM.ÓVef5),
WWW.LEIER.CO.IR
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Metrô
DIVIRTA-SE

Num metrô, um anão começou o escorregar
pelo banco e um outro passageiro, sôlidário, o

.

recolocou no posição.
.

Pouco depois, o anão escorregou novamente e

o mesmo passageiro o recolocou no assento.
Quando o situação se repetiu pelo quinto vez, o

homem, já irritado, esbravejou:
- Será que você não consegue ficar sentado
sem escorregar?
Ao que o anãozinho respondeu:
- Meu amigo, já possamos por cinco estações,
estou tentando desembarcat mos o senhor
não deixo!

Szafir revela que
mora com Xuxa
Convidado no programo "Hoje em

Dia", do Record, poro folar sobre seu

personagem no novelo "Promessas de
Amor", Luciano Szafir acabou contando
mais que isso: ele finalmente revelou
que está morando sob o mesmo teto

que Xuxa. O ator e o apresentadora
são pois de Sasha e relutam em falôr
sobre o relacionamento. Szafir também
comentou sobre o e$treia do filho como

protagonista no novo filme de Xuxa�

SUDOKU

I
I

SOBRE O J060
É um jogo de lógica .muito Simples e viciante. O obje!ivo
é preencher um quadrado 9x9 com números de 1 o 9 sem

repetir números em cada linho e cada coluna. Também
não se pode repetir números em cada q�adrodo de 3x3.

Viviane,sonha
com a cegonha
Viviane Araújo volfou recentemente dos
Emirados Árabes, onde visitou o noivo,
o jogqdor de futebol RadamésMartins,
cheio de esperanço. A belo não esconde
de ninguém que gostaria de engravi- .

dor esse ano e desfilar o carnaval
.

201 O de barrigão. Segundá afirmou
00 jornal Extra o sonho pode estar

próximo. Ouestionada se o herdeiro .

está o cominho, elo declarou: "Ainda
não séi. Tem que esperar".

.................................

;

·················_···A·····_·························· _ -

PREVISÃO DO TEMPO
,

Fonte: Ciram/Epagri

SOLUÇÃO

ÁRIES
(20/3 a 20/4)
A fase agressiva
fica cada vez mais

longe e você agom
já pode voltar ci mciocinar. Tudo

. vai voltando à normalidade
lentamente. Problemas adquiridos
no passqdo ainda incomodam no

presente. Fase de aprendizado,
desenvolva a paciência. .

TOURO
(21/4 a 20/5)
Fase em queo
trabalho, a serie-

. dade e o excesso

de responsabilidades chegam a

prejudicar sua saúde. Procure
descansar. relaxar e sé divertir.
Não negligencie os cuidados que
deve ter consigo. No am.or a fase
ainda élle cuidados e revisão.

O dia ainda começo com tempo instiível
com chuva, mos no decorrer do dia o in
stabilidade se afasto do Estado, firmando
gradativamente o tempo.

� Fases da III!!

CRESCENTE ' CHEIA . MINGUANTE
.

NOVA

915 11/5 ,25/5

SEGUNDA TERÇA
MíN: 12° C MíN: 15° C
MÁX: 24"C MÁX: 25° C
Sol Nublado

� Jaragmí Sul e Região

HOJE DOMINGO

MíN:J6° C
.

MÁX: 24° C ",
Sol com pancadas
de chuva

GÊMEOS
(21/5 a 20/6)
Sua mente parece
mais um turbilhão
de energias positi-

vas. Aproveite a boa fase para
colocar em prática as coisas que
vem planejando para você e sua

família. Caso trabalhe com a

comunicação, esta será uma' fase
.
de resllliados positivos.

MíN: 130 C
MÁX: 24Q C
Sol

-

L� LEÃO

�..:> (22/7 a 22/8)
.:: '} A lua em seu signo

.-;) � opondo-se a Júpi-
ter e Netuno no dia

d� hoje pode trazer excesso de
otimismo, irrealidade e até al
guma confusão. Conforme o dia
for passando tudo vai ficando

.
mais claro e você vai sentir-se

. mais seguro.

#UBRA(23/9 a 22/10)
Hoje o dia est�
ótlmo pam sair e se

divertir com amigos
mais próximos. Nesta fase você
está mais pam li pmzer do que
pam o dever. Apmveite as boas
energias, mas vá devagar. Manter
os pés no chão é fundamental
nesta fôse de :nudanças•

)(

,_......
CÂNCER

.

l1J'
VIRGEM

�.�. (21/6 a21/7)· (23/8 a 22/9)
;�,:.·_·.-:f� Vênus e marte em Ptocure levar as
: ; tensão..ao seu signo coisas a sério, mas

_, obrigam você a sem exageros, pois
reavaliar e replanejar alguns . isso pode ser muito prejudicial
projetos que tinha como certo. à sua saúde•.Procure cuidar de
Não se aflija e fa�a um novo seu corpo e sua mente, pois você
planejamento. Nenhuma energia está saindo de uma fase difícil,
foi perdida, portanto, trate de onde o esforço para superar as

recomeçar caso seja necessário. dificuldades foi constante.

" . � _

ESCORPIÃO

�'::.� ��3Z10�21/11).
;::::���=� Ola Instável emoao-
'; nalmente pode tmzer
(,) a você pensamentos

de insegurança com
relação ao seu tmbalho. Cosa deva
mudar algo nesse sentido, faça ai·
nda esta semana. Procure entender
o que está incomodando você, antes
de dar qualquer passo.

.�.
'SAGITÁRIO

Ilio'! (22/11 a 21/12)
. Fase de divertimen

tos e novidades
. especiahnente no

-setor amoroso, mas. de muito tm
bolho também. PÍ'ocure descansar
ao máximo, sempre que puder.

- Tente planejar uma viagem. Isso
fará com �ue suas energias sejam
recicladas e recompostas.

.

CAPRICÓRNIO
(22/12 a 20/1) .

� Hoje você estará
um pouco mais
fechado em seu

mundo, reavaliando suas escolhas
dos últimos tempos. Saiba que
ainda não é o momento de tomar
nenhuma atitude. Primeiro você
precisa avaliar o que exatamente
faz você infeliz hoje..

.

O CORREIO DO POVO mSABADO, 2 DE MAIO DE 2009
.

,

AQUÁRIO
. '(21/1 a 18/2)

O diá está repleto
�I}I . de novidades,

possibilidade de
romance e bom convívio com

amigos e familiares. Procure se

divertir e não pense em respon
sabilidades no dia de hoje. Tire
o dia para descaqsar não só o

corpo, mas também a mente:

PEIXES

... (19/2 019/3)
•• Procure tirar o_dia
"..,.., pam desconsar.

-
,

pois sua tendência
hoje é falar e pensar em tmbalho.
Você está saindo de uma difícil
fase carregada de obstáculos'
e dúvidas e isso provocou um
excesso de estresse em seu corpo
e mente. Descanse ambos.
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o perigo de julgar as
,

.

pessoas pela aparência

('

LUIZ MARINS, CONSULTOR
E PALESTRANTE

Vestido de forma simples, ele entrou na loja e foi
muito mal atendido. Os vendedores olhavam para ele
com olhar de desprezo e espanto. Como poderia um

homem com aqueles trajes" entrar em nossa loja? O
cliente não comprou e não disse nada. Atravessou a

rua, foi na loja em frente e fez uma enorme compra,
pagando a vista.

Ela entrou no salão de beleza e todas a olharam
com arrogância. Mal queriam atendê-la. O comentário
geral é de que aquela mulher havia errado de salão,
pois aquele era um salão de gente fina. A mais sim

ples e nova das cabeleireiras foi designada para aten

der aquela senhora mal vestida. Conversando com a

cliente, quem a atendeu descobriu tratar-se de uma

escritora famosa que estava passando pela cidade para
fazer uma conferência e lançar seus -Iivros e que sua

foto estava nas primeiras páginas dos jamais locais.

Julgando pela aparência e sem ter a paciência
de ouvir para saber quem são e o que nossos clientes
realmente desejam, cometemos o erro de oferecer pro
dutos .errados e perdermos veridas.

Quantas vezes você foi vítima de vendedo
res e atendentes arrogantes que julgaram você pela
aparência? Quantas vezes você deixou de comprar

.

de uma empresa que o tratou mal por prejulgar a

sua capacidade de pagar? Quantas vezes você já

viu pessoas mudarem completamente seu compor- .

tamento quando descobrem que a pessoa que estão

atendendo é "importante"?
Não julgue as pessoas pela aparência. Pes

soas têm gostos diferentes. Pensam de forma dife
rente' de você e merecem o seu respeito. Respeitar
a diversidade e tratar a todos com gentileza, aten-,
ção, cortesia é fundamental para o sucesso pessoal
e profissional e revela a cultura de uma pessoa.
Pessoas ignorantes julgam pelas aparências e' se

acham sempre melhores que as outras.

Pense nisso. Sucesso!

o 'RISCO DE UMA CERTEZA
Uma gripe. Uma simples gripe! O pro

jeto de criação da modernidade, do ho
mem moderno, trouxe consigo a utopia
do domínio total da natureza. Mas eis que
aparece urp. vírus. Eis que aparece um ca

taclisnia financeiro. Um derretimento da
camada polar? Não sei. O escritor Mark
Twain escreveu certa vez que sua vida era

cheia de coisas horríveis "e o pior é que
,

/ a maioria não aconteceu .aínda". Às ve

zes parece que a gente passa a metade do

tempo nos preocupando com o que não

vai acontecer. Vivemos uma tragicomé
dia, somos um personagem de um filme

_
de Woody Allen, neurótico e em conflito
existencial, com medo dos riscos de se vi
ver. O problema é que às vezes realmente
acontece o inesperado.

E é normal que seja assim, num am

biente de probabilidades, aonde a cer

<teza é um conceito especulativo. A vida
envolve riscos. Projetos envolvem riscos.
Relacionamentos envolvem riscos: Nem

sempre conseguiremos que nossos planos
se realizem exatamente como queríamos;
Mas não devemos matar os projetos, e sim
mitigar os riscos embutidos nele. No mer

cado de é'apitais, os tais derivativos finan-

ceiros que tanto se ouviu falar em 2008,
por exemplo, são instrumentos de prote
ção: instrumentos que buscam justamente
mitigar o risco. Mas, como um vírus, tais .

intrumentos tiveram uma mutação gené
tica. E alguns viram oportunidades de se

ganhar muito dinheiro com isso.
Todo lugar que se pode ganhar muito

dinheiro, pode se perder muito dinheiro
também. Faz parte da natureza financeira.
As perdas bilionárias que algumas empre
sas auferiram em 2008, graças a apostas
que o dólar ficaria abaixo de R$ 2,00, ex
plícítam isso.A certeza era grande, então

EUA e México aumentam casos da gripe
Indícios da doença foram registrados em Hong Kong e na Dinamarca

SÃO PAULO

As autoridades mexicanas
aumentaram de 12 para 15 o

número de mortes comprova
damente causadas pela gripe
suína no país. O número de
casos confirmados da doença
provocada pelo vírus Influen
za A (H1N1) também subiu
de 300 para 343 casos. Entre
tanto, a evolução é considera':
da baixa. Os Estados Unidos
também subiram o número de
infectados pela doença. São
141 casos confirmados em 19

Estados.
Por enquanto; o número

oficial da OMS (Organização
Mundial de Saúde), divulgado
ontem, é de 331 casos confir
mados em 11 países. Porém;
estes novos casos confirmados

pelp México e EUA, e ao me

nos outros dois - registrados
em Hong Kong (China) e na

Dinamarca - ainda não foram
contabilizados pelo órgão.

A oMS descartou convocar

.uma nova reunião de emergên
cia, que poderia elevar para 6
o alerta global para doença, o
que indicaria uma pandemia.
O atual nível5 indica um risco
úninente de epidemia global.

se apostou alto. -Talvez muito alto mesmo.

Ao invés de vender frangos, preferiu apos
tar no Black Iack,

A ganância é uma janela fácil para se

jogar pedras nummundo em busca de bo
des expiatórios, mas aomesino tempo foi a
energia financiadora do progresso univer
sal no passado. A ganância gera empregos
também. Ir atrás de melhores resultados,
ter gana, fazer acontecer, traz prosperida
,de e melhor vida a todos. A ganância por
sí não explica os erros,O egQ é não avaliar
uma pergunta que devemos fazer pra tudo
na vida: e se eu estiver errado?

População de países atingidos pela gripe continua usando máscaras
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Josiel Gomes, locutor e apresentador da Jaraguá AM,
__-.. certamente será o aniversarinte mais festejado deste sáliado •

LEITOR FIEL
O leitor fiel de hoje é o corretor do
Imobiliário Jardim, Jonoton Depin. Ele
também lê o coluna todos os dias poro
ficar super antenado no que acontece
de melhor no urbe sorriso.

" A amizade é testada
,

mais nos anos fartos de
sucesso do que nos anos

magros de luta. "
BARRV HUMPHRIESSERTANEJO

Amanhã à noite, todos os cominhos
levam em direção à Estação do Tempo.
Pois, é lá que acontece o grande noite

sertanejo com o duplo Nicolas & M�
theus e mais o participação do garoto
sangue bom o DJ Fernnnde's, Festa

imperdível!

COQUETEL
No próximo quinto-feiro, o revisto
Nosso e Coso Geraldo, promovem uma

palestro com Morcela Felmonos. Ele é
um expoente quando o assunto é luxo
no Decoração. O evento ainda brindo o

lançamento do novo Revisto de Deco

ração do Nosso. A idéio é reunir arqui
tetos e decoradores poro momentos

agradáveis e trocar muitos idéias
nnsltlvas.

..

�SPORT.'!!nofJ'>C@:ffUf..!:1
Troféus e Medalhas
3275-4044

Débora Urlich e Carlos Gustavo Carvalho trocam, hoje, alianças na

mão esquerda.
-

CASAMENTO
Sobem 00 altar do Igreja Nosso Senhora Rainha do Paz, hoje às 19h30min,
poro o tradicional "Sim" os jovens Carlos Gustavo Carvalho, filho de louren
ço e Gilda Carvalho e o bonito Débora Froncine Urlich, filho do casal amigo
Sérgio e Dulce Urlich. Após o cerimônia, os noivos recepcionorão parentes e

convidados - em alto estilo no salão nobre do Clube Atlético Boependi.

Tatiane Laube recebe, hoje, coro de parabéns

NAS RODAS
• Agitando sempre-ses lugares do modo, super no dele, Eduardo leigi
está nomoràndo o goto Priscilo Beijomim. Estavam no maior lave quin
to-feira, no london. O cupido flechou o empresário bom vivont.

• Melisso Gosporetto, o Mel, certamente será o aniversariante mais
festejo-do de hoje. Por favor, liguem!! Elo vai odorar. Mil vivos!!!

• No próximo dia 9, no tenden, tem o festa Sunset Chompogne. Fester6e
que começos às 15 horas e nõo tem hora poro terminar. No ocosiõo
muito pagode, sertanejo e rodos de champanhe free.

TE CONTEI!
• Amonhõ, mais conhecido como

domingo, quem recebe o cero de

parabéns é o gente boa Adilson
Moss. Parabéns, amigo!!

.• Amonhõ, o meu afilhado
.

Arthur Piccoli dos Santos, b
taças e foz tim timo Pois do'

"

é o dia dele comemorar o id
novo.

• RofoeloBarth e o jovem
empresário Matheus Rui Vicente
é o novo casal que desfilo nos

bolados do modo.

, ".; No dia 19 de junho, no
Biér6ude, acontece �' festa li
10. Noite memoróvel que vai
anunciar o gorotafTop lOdo slte
www;moogoncolves.com.br.

• A minha amigo, o famoso Regi
Bombom, festejo no ségundo-fei

, ra, dia 4, o idade novo. Porobé'nst

• Amonhõ, Cintia Souza e se

amado Korlon Muniz comemoram
um ano de feliz casamento .:

• Amonhõ, o sempre bonito
Roseli Souza, esposo de Taieil
Souza, é o grande aniversariante
do domingo.

• Com essa, fui!!!

Saborear a deliciosa Feijoada
à Brasileira, na choperia

Scondidinho.
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Parabéns poro Edu d .

completou 11 anos O
ar � llck•.que dia 20/4

irmão Bruno e p;im:::ls �ellta e Reginaldo.
eselam felicidades.

Parabéns paro a linda Vitória Karoline que hoje <'completo 6 anin�os. Os pais Mauro � Cássiodeselam felicidades.

O papai Adir e mamãe Adr"beijos paro os filhos Llana mondam muitos
. ucas e Ananda.

�Na-10to o Grupo folclórico R�g�nwalde�
durante apresentação no edlçao dO,1.0
Acampamento e 10 Olimpíada folclonca

realizado no porque do Molwee.

P?rabéns para o pequeno VuriGalllRa. p�lo seu 10 aninho de vida.Quem deseJa são os pois e parentes.

Na toto o totinho Pedro Henrique. que no dia 211�4
completou 1 meses tozendo ° testa com choCO a e.

1,
e,

VARIEDADES---------
p.��� k (}vi�� Por Jéssico Ehmke Kroetzer

recepcoo@ocorreiodopovo.com.br

A Si!"p�tica Vumi. compJetou seuprimeiro aninho no dia 2si04Seus familiares desejam .'
felicidades"u A mUitos

.

. rOce trouxe muitoalegria poro todos nésl"
Os pais Sandro e Cíntia e os padrinhos Dirceu eJanete. mandam os parabéns para o gatinho Kaioque no dia 08 comemora seu 10 aninho.

'

, d ese'lom muita saúde.
A " a vovo lrou e. d'a 9

A Oindo lbai. o vovo "gon e
.

b Pedro paulO Gessner• que 1
. 'd d S \lara o gatln o

amor e tell" a e

completa sonos.
.

h bO Yra ens poro o lindo Gabriel Enk
.

oque comemoro 6 anos amanhã Oe. �.
pa Enk�, Oma, seus pois e irmfios LdeseJam muitos felicidades. r

!

'-Parabéns para.Leonardo'e Aline, que dia 30/4comemoraram Id�de no!a. Todo família desejomUitos felicidades.
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Lenísio marcou os dois gols da Malwee e segue na artilharia isolada com 12 gols, quatro a mais que Deives

/

LIGA FUTSAL

Malwee perde por
6x2 para a Unisul
Mesmo assim time continua na vice-liderança
JARAGUÁ DO SUL

Sem encaixar o seu ritmo
de jogo e encarando uma Uni
sul determinada a vencer a

partida, a Malwee perdeu por
6x2 e amargou a primeira der
rota na Liga. Mesmo assim, o

time segue na vice-liderança da

competição. Agora a equipe
terá uma semana para acertar
os ponteiros, já que entra em

quadra novamente só no dia 9

de maio contra o Cascavel fora
de casa:

Noprimeiro tempo os coman
dados de Fernando Ferretti não
se acharam em quadra e levaram
dois gols: Gordo, aos 2min52," e
Deives, aos 16min49. O goleiro
Tiago, muito exigido no primei
ro tempo, saiu de quadra com

uma luxação no dedo mindinho.
Franklin substituiu 'o goleiro e

teve bastante trabalho.
, Na volta dó intervalo a equi
pe estava muito mais ofensiva.
Com ísso proporcionou vários

contra-ataques para a Unisul
e em um deles Gustavo, aos
5min59, bateu por cima de
Franklin e faz 3xO.

Com 11 minutos para termi
nar o jogo Ferretti decidiu usar

,

Xande como goleiro-linha para
reverter o placar. Com a estra-

i'" -

•!!ii'um.
CLASSIFICAÇÃO

CoI. Time P J V E D GP GS SG AP
1° Krono/Joinville 17 7 5 2 O 21 12 9 80,95
2" Mo'lwee'

.- . --

15 6-- 5 O 1 27 13 14
..

83.33
3° Cortiono 15 f 4 3 r 24 20 4 62.50
40

'

Atlântico 13 5 4 1 O 23 11 12 86.67
5" Minos

.-

13 f' 4 1 2 26 16 '-lÕ 6(90'"
... _--

6" COrlos Borboso 13 {' ,( 1 1 25 li' 8 7'i2f
r Intelli -ir 8 3 2 3 20 21 -1 45.83
8° Unisul

..

10
.-

8 3
.

1 4 26 ,20
.""

6 4(67
9ô

.-

CopogrII "10 r 3 f r iI' 13 -I '47:62
100 S Coetano!Corinthion 10 9 2 4 3' 25 27 -2 37.04

...

Garço.'
..............

9 5 3 ° i '13 16 -3
.... _ ..

6.0,00,11°
12ó'

.. - .

··5······ 24"Proio Clube 8 9 2 2 31 -7 , 29.63
13"

..

ciiscovel 8 8 2 2 ,f 21 3f�10
...

33.33
14"

.

Umuoromo 7 T 2 1 4 19 20 -1 33.33"
. f5°

-

Petró.·poUs.. 6
...

6 2 T , 4
".-

17 20 -3 33.33
160 São Poulo 6 6 1 3 2 14 -19 -5 33.33
17°

......... Co�gio_l_ 4' 5-1······· 1 3 12 ······fii '-6
,._'

26.67
._--,_,_ .. _._ .. --, ....

ó"'jf18° Vosco '3 9 O 3 38 -19 11.11
19°'" Árvores'

........

2- ;r' 0"1. "1'1" "--14=5 '16.67'
p .. Pontos; J .. JogoS; v .. Vitórias; E .. Empates; D .. DelTOta,; GP .. Gols Pró; G5 .. Gols SofridoS; 5G .. Soldo de Gols; AP .. Aproveitamento (%).

tégia, a Malwee descontou com
Lenísio, aos 9min13, mas levou
outro de Gustavo, aos 12min37.
Falcão assumiu o posto de go
leiro-linha e não conseguiu de
fender o chute de Deives, aos

15min46, que fez 5x1.
.Aos 17nlln15 Lenísio des

contou mais uma vez, fazendo
o segundo dele no jogo. Para

piorar a Malwee ficou com um

homem a menos: Xande defen
deu um chute corri as mãos fora
da área e foi expulso. O time

de Tubarão ainda ampliou com

Emerson faltando 12 segundos
para terminar o confronto.

No final da partida o fixo
Leça lamentou a derrota. "Tem
que tirar algumas lições disso, o
jogo foi definido já no primeiro
tempo, mas a nossa equipe foi

,

�yalente e lutou até o final", co
mentou. Após o jogo o goleiro
Tiago foi a um hospital da cida
de e passa'bem.

GENIELLI RODRIGUES

,.,.

o CORREIO DO POVO rnSABADO, 2 DE MAIO DE 2009

A equipe de atletismo do Jangado/FME estará em duas compe
tições no fim de semana. Em Joinville será disputado o Estadual
de Menores (poro atletas até 17 anos), onde 15 jaraguaenses
estarão competindo. Destes, seis têm chances reais de conquis
tar índice poro Campeonato Brasileiro: Cléberson Wagner, Carlos
Marques, Guilherme Gonzaga, Martin Pinto, Jéssica Silvo e Aline
RebelaUo. Já em,Curitiba acontece o Paranaense Adulto, onde o

equipe estará como convidado. Os objetivos são os mesmos, ou .

seja, índice poro competição nocional. Participam: Mirielly dos
Sentes, Diego Peiter, Simone Ponte Ferraz (foto), Olavo Reali e

Ano Paulo Romero .
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Juventus empata amistoso em 1xl
.

Nome dos jogadores que sobem para time principal só no dia 9 de maio
JARAGUÁ DO SUL

o primeiro teste dos garo
tos da base do Juventus para
saber ,quem vai disputar a Di
visão Especial do Campeonato
Catarinense, junto com o time

principal, aconteceu .ontem,
debaixo de chuva, no Estádio
João Marcatto. O - professor
Biro-Biro não deu nota, mas

avaliou como ótimo o empate
em lxl contra o time da base
do Figueirense'.

"O resultado é o de menos, o

importante é que o time supor
tou bem -e cumpriu o que tra

çamos nos treinos", declarou.
Segundo Biro, cerca de 50%
desse time da base deve subir

para o time principal. Quanto
à responsabilidade de vestir a

camisa tricolor ele comentou

que se surpreendeu. "Eu pensei
que iriam sentir mais, por jogar

contra o Figueirense perante a

torcida", comentou.
Mas não for somente a equi

. pe jaraguaense que foi ava

liada. Os jogadores da capital
também passaram pelo crivo

, do técnico Biro. Isso porque a

, equipe emprestará alguns joga- -

dores que- estavam ontem em

campo. "Falcão deixou uma

porta aberta no Figueirense, os
que não forem usados lá serão
usados aqui", revelou Biro.

No entanto, o nome dos atle
tas, de ambas equipes, que pos
sivelmente estarão no elenco'
juventino não foirevelado pelo
treinador. Segundo ele, a apre
sentação do elenco será no dia
9 de maio. O gol do Juventus foi
marcado pelo meia Claudinho e

do Figueirense por Jonathan.

GENIELLI RODRIGUES Do time que enfrentou o Figueirense ontem, segundo Biro, a tarde 50% deve subir para o time principal

NATAÇÃO

AJINC NO SUL-BRASILEIRO
Seis nadudores da equipe Ajinc/Urbano/FME estõo em Foz do Iguaçu

(PR) onde partitip,am do Festival CBDA/Correios Sul Brasileiro de Clubes
Mirim Petiz de Natação, considerado a principal competição desta cate

goria. Participam do Festival na categõrio petiz 2: Bianco Ewold (1 DOm
borboleta, 200m medley e 200m livre), Juliana Demorchi (1 DOm peito,
SOm e 1 DOm livre), Donielle Ewald (200m medley, 1 QOm livre e 1 DOm
costas), Matheus Boico (100m costas, 200m e 400m livre), Rafael leu
tprecht (1 DOm borboleta, 50m .Iivre e 200m medley) e Valmir Formigari
(1 DOm 'peito, 200m e 400m livre). A técnico Veronica Paciello destaco os

nadadoros Bionca Ewold e JiJliona Demarchi como os principais chances
de medalho da equipe.

Taça Pomerode na reta final do turno
Vitória e Flamengo jogam partidas decisivas no fim de semana'

JAR-"GUÁ DO SUL

OS times jaraguaenses que
disputam a Taça Pomerode en

tram em campo no fim de sema

na para o tudo ou nada. Na reta
final do turno da competição
ambas equipes permanecem nas

duas últimas colocações da tabe-
. la: o rubro-negro na lanterna e o

auríverde na vice-lanterna.
Diferente das outras parti

das, que acontecem no domin
go, o confronto entre Caramuru
e Vitória será neste sábado, às
15h30. Ó time dó Rio da Luz.
joga fora de casa e, com quatro
pontos, ainda tem chances de
classificar para a próxima fase.

-

Já que está com um jogo a menos

e com 12 pontos em disputa. No
dia 9 de maio a equipe enfrenta
o Vera Cruz pela partida adiada
da primeira rodada.

Já o Flamengo precisa ven

cer todas as três partidas e tor

cer por tropeços do Caramuru e

Água Verde de Pomerode. Este
adversário do confronto desse

domingo, às 15h30, no Campo
do Garibaldi. A equipe ainda
não pontuou na competição re

gional. O domingo do dia 10 de
maio não terá rodada devido ao

Dia das Mães.

. TAÇA POMERODE 8a RODADA
.

• SÁBADO - 15h30
Caramuru x Vitória

CLASSIFICAÇÃO
.1 ° - Poço Fundo 15
2° - Vera Cruz , 15
3° - Águo Verde de Timbó 13
4° - Botafogo ; 12
5° - Atlético Pomerodense 11
6° - Floresta 9
7° - Águo Verde Pomerode 8
8° - Caromuw 6
9° - Tupi 4
10° - Vitória : .. : 4
11 ° - Flamengo 0

• DOMINGO - 15h30
Floresta x Poso Fundo
Flamengo x Agua Verde (POr
Águo Verde x Atlético (PO)
Botafogo x Vera Cruz

Folgo: Tupi
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Nada de retranca no decisão
Avaí e Chapecoense com toda força para conquistar o título
FLORIANÓPOLIS

Vencer o primeiro confronto
por 3x1 pode até dar certa tran
quilidade para a Chapecoense.
O time do Oeste do Estado ain
da não perdeu para o Avaí neste
ano e, se o fato se repetir neste
domingo, às 16 horas no Estádio
da Ressacada, levanta o título do
Campeonato Catarinense. Já o

Leão da TIha precisa vencer, por
qualquer placar, para levar o con
fronto para a prorrogação, onde
terá a vantagem do empate.

Mesmo precisando apenas
de um resultado igual, o técnico,
da Chapecoense, Mauro OVelha,
disse que seu time não mudará a

maneira de jogar justàmente na

decisão. "Em nenhum momento
da competição nós fizemos isso

(jogar na retranca). Em alguns
_ jogos isso é até necessário, mas
quando estamos com a bola, te
mos de fazer o que fizemos du
rante todo o ano", avaliou.

O desfalque será do zagueiro
Marcelo Ramos, mas Ovelha terá

.

a volta de Anderson Lima, que

cumpriu suspensão. "Um retorno

importante e satisfatório, porque
eu volto num momento impor
tante da equipe. A equipe lutou'
tanto pra chegar nesse momento,
esse sonho nosso, e eu podendo
colaborar nesse momento deci

.

sivo é muito bom", comentou o

jogador.
Já na Capital Catarinense, o

técnico Silas teve boas notícias
vindo do Departamento Médico.
O zagueiro Emerson e omeia Caio
foram liberados e estão a disposi
ção para a grande final. "Tive a in
felicidade de sentirno treinamento
naultima semana e não pude jogar
esse primeiro jogo da final. Mas
fico feliz por ter tratado bastante
e estar recuperado pra esse jogo",
comentou Emerson, que deve re

tornar ao time titular.no lugar de
Rafael na decisão de domingo, na
RessacadaMas, por outro lado, Si
las não sabe se poderá çontar com
Marquinhos, Em tratamento in
tensivo para se recuperar de uma
contusão na coxa,' somente hoje
será definido se ele joga ou não. Marquinhos (D) sentiu uma contusão na coxa esquer�a e ainda é dúvida

Atacantes na
final p�ulista
SÃO PAULO

Na decisão do Campeonato
Paulista; neste domingo, às 16
horas no Pacaembu, as estrelas
dos times do Santos e Corin
thians, Neymar e Ronaldo, fo
ram confirmadas pelo Depar
taniento Médico dos- clubes.
O atacante Ronaldo, mesmo

se ainda estiver sentindo dor,'
está garantido como titular do
Corinthians.

Ronaldo sentiu a costela na
.

partida pelaCopa do Brasil con
tra do Atlético-PR na quarta-fei
ra. Aliviado por não ter sofrido
uma fratura, Ronaldo já adian
tou que está bem e espera não

decepcionar na grande final.
Já o jovem atacante Neiy

mar sofreu um pisão no pé, du-'
rante o treino de quinta-feira,
mas também foi confirmado.
O problema no pé esquerdo
de Neymarjá duramais de um
mês. O jovem atacante chegou
a dizer que vinha jogando com
dores. O time da Vila Belmiro
precisa vencer o Corinthians
por uma diferença de três gols
para ficar com o titulo.

Ronaldo sentiu a costela no jogo de quarta-feira, mas está confirmado

Ronaldo Angelim (atrás) cobra mais atenção da zaga do Flamengo

RIO DE JANEIRO

No Rio de Janeiro a decisão
do estadual entre' Botafogo e

Flamengo será ainda mais acir
rada.NoBotafogo o técnicoNey
Franco, sem poder contar com
Maícosuel e com a situação

.

de.Reinaldo ainda indefinida"
/ _����_�:_Al _

ambos contundidos - procurou 17h - Praia Clube xÁlvares
fazermistério sobre o time que 18h - Colegial x Kronll/Joinville
mandará a campo para encarar 20h - Garça xAtlântico
o Flamengo. A boa notícia foi • SEGUNDA-FEIRA

a liberação do lateral Thiagu- 19hI5-SôoPauloxCarios'Barbosa(SporlV)
inh

. 19h30 - Petrópolis x Garça.

o, que cumpriu suspensão 20h _ Sôo CaetanO/Corinthians x Álvares
e retorna ao elenco, 20h15 -Intelli xAtlântico

No Flamengo, técnico Cuca 20hl5-Unisulx Kronll/Joinville
também fazmistério quanto ao 20h30 - Umuarama x Cascavel

elenco. Mas a tendência é que
• QUARTA-FEIRA

apenas Aírton seja a novidade. 19h-VascoxPraiaClube'
19h30 - Álvares x GarçaO restante do time flamenguis- 20h _ Sôo CaetanO/Corinthians x AUântico

ta é o mesmo que participou
-

20h-MinasxPetrópolis
do primeiro jogo da decisão. O 20hl5-lntellixCariosBarbosa

zagueiro Ronaldo Angelim co- .• QUINTA-FEIRA
f

brou inais atenção da equipe, 20h - Kronll/Joinville x Cortianll/UCS
• SÁBADO

que sofreu dois gols no primei-
ro jogo. "Não podemos mais
levar gols de bola parada", aler
tou. A decisão não tem vanta

gelJ.l de empate e caso o resul- '

tado fiquei igual o título será
disputado nos pênaltis.

Mistério na

final carioca

---4"*,}J;U,nIiIM'F-- .

CAMPEONATO CARIOCA
FINAL - JOGO DE VOLTA
·DOMINGO
16h - FlamengO' x Botafogo
(Empate leva a decisão para os pênaltis e quem
vencer garante o título)

RNAL - JOGO DE VOLTA
• DOMINGO
16h -'Avaí x Chapecoense
(O Avaí precisa vencer, por qualquer placor,
para provocor a prol1'll9ação, onde teró
vantagem do empate. Já a Chapecoense joga
pela igualdade no íempo normal)

7" RODADA OCTOGONAL
.• DOMINGO
15h40 - Atlético-PR x Cianorte
15h40 - Coritiba x Nacional
15h40 - J. Malucelli x Paraná
15h40 -Iraty x Paranavai
.' ClASSIFICAÇÃO: AUético 14, Coritiba 14, J.
Malucelli 13, Nacional I!. Paraná 8, Cianorte 7,
lroty 4 e Ptiranavaí O.
(Os quatro primeiros colocados têm chances de

brigar pelo título)

FINAL - JOGO DE VOLTA
6 • DOMINGO
(j')

6 16h - Corinthians x Santos

g (O Corinthians pode perder por cilé dois gols de
i? diferença que levanta a taça)
�
� CAMI'!:IlNATIJ MII\IE!RO
� FINAL - JOGO DE VOLTA
� • DOMINGO

� 16h - Atlético x Cruzeiro

S (O Atlético tem melhor companhai mas mesmo.
u, assim precisa vencer por pelo menos cinco gols

de diferença)

CAMl'tllf�ATiJ BAIANO
FINAL - JOGO DE VOLTA
• DOMINGO
17h - Vitória x Bahia
(O Vitória pode perder por um gol de diferença
que seró o compeão 2009)

FINAL - JOGO DE VOLTA
• DOMINGô
161i - Gaiás x Atlético
(O Atlético jogará pelo empole. Já o Goiás tem
de·vencér pcir dois ou mais gols de diferença,
cOso contrário a decisâo vai para os pênaltis)

11 h - Minas x Álvares
11 h - Vasco x Catios Barbosa
17h - Praia Clube x Garça
18h - Sôo Paulo x Petrópolis
18h -Intelli x Unisul
19h - Atlântico x Colegial
19h - Cascavel x Malwee
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MÊS DE COMEMORAÇÃO

EM DIA COM O MUNDO VIRTUAL
Site do O Correio do Povo é acessado em todos os cantos do mundo
o site do jornal O Correio

do Povo tem feito grande su-.
cesso entre os moradores da
região e também com pessoas
que moram em outros esta
dos e até,mesmo fora do país.

. Esse é o caso do leitor Sérgio
Loch, jogador de futsal, que
atualmente mora em Uoha, .

no Qatar, país da Península
Arábica. Sérgio morou em [a
raguá do Sul e 'está um ano

fora do país, mas nas férias o

jogador e sua família voltam

para a cidade. Enquanto es

tão longe de casa, as notícias
da 'região são. acompanhadas
pela página do O éorreio. "O'
site é muito bom. Receber as

notícias de casa é uma maravi
lha. Eu e minha família lemos
a maioria das notícias, todas
as colunas, mas as primeiras
a serem lidas são da página
de esporte", afirma.

Sérgio destaca o quanto é

importante uni jornal impres
so acompanhar as evoluções
da informática. "Hoje em dia,
como o acesso à Internet é
muito comum e fácil, acaba
mos nos tornando escravos de
um computador. O jornal na
internet acaba trazendo' para
perto o hábito esquecido e se

encaixando no nosso novo

mundo: o virtual", garante.
'

O representante comercial .

Gilberto Luiz Pereira, morou
em JMaguá de 1978 a 1996

e, "por causa de sua profissão,
hoje vive em São Luís, no Ma-

ranhâo. Gilberto e sua esposa,
Vera Lúcia, gostam de acom

panhar as notícias da região,
pois ainda têm muitos paren
tes aqui. "Não consigo acessar

todos os dias, mas sempre que
posso tiro um tempinho para
ler as novidades", afirma ele.

Além de acessar a edição
impressa do Correio on-line,
os leitores podem particip.ar
de enquetes e conferir algu
mas novidades nos .blogs dos
jornalistas Julimar Pivatto e

Genielli Rodrigues, da colu
nista Elijane Jung e do fotógra
fo Piero Ragazzí.

O jaraguaense e artista grá
fico Charles Klitzke morou

em [araguá até 2005, quando
se mudou para Curitiba, no

.

Paraná. Ele afirma que acessá
a página diariamente para se

atualizar
.

das notícias da sua

cidade natal e conferir os blo

gs. "Olho o site todos os dias,
pois está nos "favoritos" do
meu computador. Também
não deixo de conferir os blo

gs do Julimar e do Piara",
acrescenta.

.

O novo site do Correio do
Povo entrou em funcionamen
to em janeiro deste ano com

muitas novidades. Além das
notícias diárias os leitores po
dem deixar recados no mural,
anuncíar no Classimais 0U

line, conhecer a equipe e his
tória do jornal.

DÉBORA KELLNER

\
.

Leitores também podem conferir novidades nos blogs, deixar reca�os e conhecer o equipe do jornal

��rgio e Larissa Loch
moram em Doha,
mos acompanham os

notícias do Vote do

Itapocu através do .

Correio on-line
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