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Guaramirim terá
-

casas do Ressoar
Adriano, Ronaldo
e Fred na série A
Ex-craques da Seleção Brasileira defendem
Flamengo, Corinthians e Fluminense.

Página 23

Construção de 21 unidades em órea doada
pela Prfefeitura fica pronta em 45 dias

Página 7 '"

Clubes querem a compra do
- . ,

agropecuário sem politicagem
A diretoria da Associação dos Clubes e Sociedades

de Caça � Tiro do Vale do Itapocu esteve ontem pela
manhã com a prefeita Cecília Konell (DEM). A preo-

cupação é de que a CO:qlpra do Parque de Eventos, que
depende da. Câmara de Vereadores, não se efetive em

.'

tempo hábil para. realizar a 21a Schützenfest.·
.

,
.

.
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Páginas 4 e 6
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INESQUECIVEL
MÃE DE "PRIMEIRA VIAGEM", RENATA GODRIL DE SANTANA, 27 ANOS, .DIZ QUE NÃO TEM PALAVRAS PARA EXPRESSAR O QUE SENTE QUANDO ESTÁ

COM A FILHA NOS BRAÇOS. GIUlIA NASCEU NA QUARTA-FEIRA, 4, NO HOSPITALJARAGUÁ, COM 49 CENTíMETROS E QUASE QUATRO QUILOS.
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Visite o apartamento decorado I
'lâEstRUTURA I
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i 3273-7466 - Plantão I
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Queimar biomassa (matéria orgânicq) poro
produzir eletricidade é mais vantajoso do que
transformá-lo em etonol- pelo menos do pon
to de visto climático, segundo grupo de pesqui
sadores do Califórnia. Em estudo, eles compa
ram os emissões de'gases do efeito estufo e

o quilometragem produiido em dois çenários:
o de carros movidos o bioeletricidode (obtido
pelo queimo de biomassa em uma caldeiro) ou

o bioetonol (obtido pelo fermentoçóo e refino
de matéria orgânico). Os resultados indicam
que é possível produzir mais energia e emitir
menos carbono de uma mesmo quantidade de
biomassa se elo for convertido em eletricidade
do que em combustível líquido.
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FAMEG

(47) 3373 ..9800
www.fameg.edu.br
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CHARGE
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A IMPRENSA FAZ UMA
VERDADEIRA CAÇA' ÀS BRUXAS!

ISSO É UMA INJUSTIÇA!

EXATAMENTE!
BRUXAS VOAM DE VASSOURA ...

E NÓS TEMOS BOING 747!
'

PONTO D� VISTA-

.>

Inglês universal e democrático
MARGARETE BELLI, MESTRE EM f![)UCAÇÃO
E PROFESSORA OE II'H.liLÊS E PORTUGUÊS
oo GRUPO UNIASSEL'IIVFAMEG

"Que a língua inglesa é universal não
é novidade para ninguém. O' que de
sejo, no entanto, aqui ressaltar são as

implicações desta universalidade: não
necessitamos ter inglês britânico ou

americano! Temos o inglês brasileiro.
Claro, se o inglês é universal não

� I

pode ter características somente britâ
nicas ou somente americanas - apesar
de que 'britânicos e americanos podem

, não concordar, talvez também não con

cordássemos se nossa língua portugue
sa fosse doada para o mundo ...

Voltando à língua inglesa, parece im

possível urna língua universal com carac
terísticas únicas, como ficariam os sota-

,

ques? E os possíveis erros e adaptações
que a interferência da língua materna

pode trazer? Assim também a globaliza
ção, você está no' mundo, mas não é igual
a todo mundo. Você fala inglês, mas seu,
inglês não é igual ao de todo mundo.

Além disso, a democracia ,fica por
conta de que podemos, e devemos,
aprender inglês como precisamos e que
remos. Ou seja, nem todos e todas nós
"temos que" ter um inglês impecável,
tipo o-usado na BBC de Londres. Não

que isso não seja bom, é ótimo! Contu-

DO LEITOR

o que não foi dito...

Mãe urn princípio de glória e dor. Glória porque nasceu
seu filho, dor por perdê-lo um dia. Mãe, através de você
nós nos tornamos realidade.

'

Tu és o princípio da nossa vida. Você é urn pequeno fio
que Deus puxou para nossa história começar. .

'

No seu sofrimento sentiu a escuridão. Você amarra os

fatos, fazendo tudo andar. Mãe é aquela mulher que sofre
calada, enxugando seu pranto escondida. Você é aquela
pessoa que ora pelo filho que está.distante, pelo filho revol
tado que a maltrata, fazendo você acreditar por vezes que
errou. Mãe ... Quanto riso e quanta dor, quantos encontros
e desencontros, quantas despedidas e largas caminhadas.

Você sofre com muitas lágrimas sujeita à mil coisas .

. Acontecimentos e circunstâncias por amor .ao filho. So
mente você sabe porque abençoa seu filho ou apenas sus

pira profundamente. -,

Mãe, será que todos nós sabemos realmente compreen
der a dor do parto? Ou aceitamos como dor simbólica?

Depois do suor, do riso e todos os sonhos do inundo,
tantas noites e tantas manhãs ... Quem poderá negar sua

presença constante?
.

Mãe, você é o exemplo de doação perfeita, aquela' que
,

daria 'sua vida para ver seu filho feliz. Não aquela "mãe"
mulher que aborta para não perder sua elegância física..

Mãe, é você quem diz diante de urna sepultura: meu

filho descanse em paz. Só você é urna lua que não apaga,
passando madrugadas frias ao lado do seu filho enfermo.
Mâe tu passas noites sem dormir pensando no filho meti-
do em drogas, o qual foi criado com sacrifício.

.

Assim é você diante de tanto silêncio em sua vida. Para
você o hoje .se mistura com o ontem, confundindo-se com

o amanhã. Ninguém poderá mudar seus sentimentos por
que apenas, só tu és mãe.

Mãe, você sentada nurn banco de urna igreja qualquer,
.

pedindo a Deus para resolver não os seus problemas, mas

sim do filho.
-

Mãe, encanto dos cantos que Deus a projeta assim: Mãe
ternura e paz, pois cada vez que urna mulher deixa nascer

urna criança, Deus volta a sorrir aqui na Terra.
Para todas as Mães ofereço urna lágrima de ternura e

urn sorriso no coração.

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 • Bnependi- CEP 89256-500 • CP 19. É obrigatório
informar nome completo. profissão. *CPF e

* telefone (* não serão publicados).

do, se .só o que necessitamos é ler em

inglês, vamos fazer inglês .ínstrumen
tal. Se precisarmos falar, faremos aula
de conversação.' Se é do inglês como

segunda língua que precisamos, vainos
a:ssim estudá-lo.

É preciso que a tirania do "ter que.
aprender inglês" seja banida, devemos
focar no que é mais importante no

aprendizado de _inglês ou outra língua:
comunicar-se. E aí,que deve residir
nossa preocupação. E para isso que de
vemos aprender inglês, para que possa ..

mos nos comunicar. com o mundo, para
sermos, afinal "citizens of the world"
(cidadãos e cidadãs do mundo).
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-" Vocês batem,
masn gente

sempre se reelege. "
SÉRGIO MORAES (PTB-RS), .

DEPUTADO FEDERAL,
ironizando o imprenso sobre den�ncios de

escândalos envolvendo deputados.

" Alguém tem
de fazer qels, "

RONALDO, DO CORINTHIÁNS,
admitindo que não marco ninguém

.

em campo, o que sobrecarrego os

outros jogadores.
.

" O auxílio reação
. (do Estado) acabou."

GERALDO ALTHOFF,
COORDENADOR DO

GRUPO REAÇÃO,
sobre verbos destinados 00 aluguel de

-

cosas poro famílias atingidos.

o NOSSO. JORGE
Do publicitário Cur Ness:· "Li por aí:
O ex-presidente do

_

PFL (hoje DEM)
Jorge Bornhausen utilizou o coto de

passagens aéreos do Senado mesmo

após ter deixado o Coso ...Registros de
companhias aéreos revelam que o ex

senador usou o benefício poro bancar
13 voos entre novembro de 2007 e

outubro de 2008. Além dele, voaram

o mulher, o genro e um funcionário .

do coso!." Resumo do ópera: Ontem,
JKB •.. hoje, JKBou!"

Gastos das Câmaras
A fixação do limite de gostos dos câmaras m!lnicipois continuará tendo como base o

contingente populacional de coda um dos 5.564 municípios brasileiros, como prescre
ve atualmente o Constituição, mos com os percentuais máximos reduzidos. A decisõo
foi tomada pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado que, por
unanimidade, aprovou voto em separado do senador Antônio Carlos Valadares (PSB
SE) ii Proposta de Emenda Constitucional de autoria do senador César Borges (PR-BA).
Até mesmo o relator dó voto original; senador Valter Pereira (PMDB-MS), conoordou
com as argumentaçães, abrindo mão do seu texto original. A decisõo de Valter Pereira
foi, claro, aplaudido por uma multidão de suplentes de vereadores que assistiam ii
sessão e exigiam o votação do PECo A.proposta de Vóladores reduz o teto de gastos dos
Câmaras, mas não trata do gosto efetivo que há hoje. Assim, municípios com até
cem mil habitantes poderão gostar com o legislativo local até 7% da sua receito.
De 101 mil a 300 mil habitantes, o gosto máximo cairá paro 6%; de 301 mil a

500 mil habitantes, 5%; de 501 mil a 2 milhões de habitantes, 4%; de 2 milhões e

um o 8 milhões de habitantes, 3%; e acima de 8 milhões, 2% do receito. No coso de
Jaraguá, com receita est.imado de RS 288 milhões para 2009, é só fazer a conto.

COZINHAS 1
Oual o supermercado óu estabelecimen
to menor que não pode doar três quilos
de macarrão, ou de feijão, ou, ainda, al
guns quilos de frango ou arroz todo mês
poro matar o fome de crianças caren

tes? O objetivo do primeira cozinha
comunitário que se quer implantar em

Guoramirim, orna iniciativg do vere

ador Caubi Peixoto (PDn, envolvendo
também o Conselho de Líderes Comu
nitários é exatamente este,

COZINHAS 2
Nas contas do podre FaChini, que commlda
31 delas aqui na região Norte, 100 crianças
podem ser alimentadas todo dia com ape
nas RS 95. Em Guoramirim, pelo menos

três bolsões de fome já estão mapeados.
E não é diferente em outros municípios

.
do região, inclusive em Jaraguá do Sul,
onde muito gente vive bem ao Iodo de
quem não tem li que comer todos os

dias. Aliás, qualquer cidadão consciente
do miséria humana pode ajudar.

E NÓS?
Assembleia Legislativo vai criar uma agendo
positiva- para debater quatro temos essen

ciais e "cobrar" soluções urgentes, disse o

deputado Valmir Comin (PP). No próximo dia
25 uma audiência público trato·rá do primei
ro dos quatro temos priorizados: o duplica
ção do trecho Sul do BR-l01 já com atraso
de três anos e custos muito maiores que o

Vl projetado. Depois a duplicação do BR-470! o

� Ferrovia do Frango (Oeste/Litoral) projeto do .

�. ex-governador Paulo Afonso Vieira (PMDB) e

� a ferrovia Translitorânea, unindo os portos
� catorinenses. Perguntar nao ofende: e sobre
� o BR-280, temo de "preocupação" recente

� do tucano Nilson Gonçalves, nado?

o CORREIO DO POVO DSABADO. 9 DE MAIO DE 2009
.
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Justino diz que, no projeto, há valores diferentes dos que constam na ata da reuniõo entre Prefeitura e Salvita

PARQUE DE EVENtOS

Bancada do PT quer
valores detalhados
Pedido de informação é o primeiro do ano

- JARAGUÁ DO SUL próprios envolvidos na nego- contrário à compra do imóvel,
Pedido de informação d� ciação: manifestaram dúvidas defendida pela Associação dos

bancada do PT questiona o acerca da transação.
.

Clubes e Sociedades de Caça e

Executivo sobre a transação O texto enviado à' Câmara Tiro. "A intenção é tornar este

que o município pretende fir- autoriza a compra do imó- projeto o mais transparente
mar com a Salvita [Sociedade vel na Rua Walter Marquardt possível. Não vamos ser tolos
Assistencial ao Lavrador do por R$ 1 milhão, justificando e bater contra esta- organiza-

. Vale do Itapocu), razão de uni que, na decisão judicial (Acór- ção, só queremos esclarecer.
projeto de caráter urgente em dão da Apelação Cível N° os dois lados", afirma.

tramitação na Câmara. São 16 1998.006044-3), o montante O petista esclarece, porém,
perguntas ao governo visan- atualizado em 'novembro de que só poderá votar favorável ao

do, principalmente, detalhar 2007,. incluindo. honorários texto se receber as-informações
o real montante que o municí- . -advocatíeíes.; chegou c·a .:.:R$ solicitadas, com prazo-méxímo -,

pio dispenderá se-consumado' 16,9 milhões. -Além da com- de Sü días.Dprojeto deve ser vo=

a transação com a sociedade, pra do.ímóvel, o.acordo.ínolui : tado.até o próximo dia 22, case.,
e que resultará na compra do honorários e débitos da.Salvi- . contrário trancará a pauta. O pe- ,

Parque de Eventos.
. .

ta, I valores. que não constam dido de informação recebeu vo-

O petista Justino da Luz no projeto. tos contrários da bancada gover-
diz que há valores no proje- No primeiro pedido de in- nista - Adernar Possamai (DEM),
to de lei diferentes dos que formação da atual legislatura, Adernar Winter (PSDB) e José
constam na ata da reunião em a bancada petista também per-, Osório de Ávila (DEM) -, e não'

que o acordo foi firmado com gunta, caso a lei seja aprovada, foi bem recebido pela prefeita
a Salvita, em abril, que consi- quando o Parque de Eventos Cecilia Konell (vide página 6).
dera um documento legítimo. retorna ao patrimônio públí
Ele também afirma que os co. Justino salienta não ser CAROLINA TO.MASElLl

'.- DaIS ÔS débitos, atua

lizad!)s e apurados (náo

Prefeitura devQlve R$ 2.406,56-·à União-.
A Câmam apI'9VOU, em votação único, projeto de lei do Executivo enviado em regime

de urgência que devolve RS 2.406,56 à União de rendimentos apumdos entre 2006 e 2008.
O dinheiro repassado pelo Ministério dos Cidades foi aplicodo no pavimentação e terra

planagem de ruas. O município justifico o devolução pelo "superóvit financeiro" apumdo
no balanço patrimonial. "Issa é brincor com o coisa público", criticou o vereador Justino
do luz (PI), mesmo considemndo o valor pouco expressivo. O petista mencionou que, ilO

.

gestão passado, o municipio devolveu R$ 240 mil�à.uQião, oriundQs de emendo do então
deputado Vicente Coropreso( que seriam·destinados à'construção do ,túnel:da Unerj. .

-
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:COMPAHH� .• A�Gb�$ éAPí:TULO$i�;#
A NOVELA DÁ DÚPllCAÇÃO DA 280

� JANEIRO 2007 - Duplicação do BR-
280 foi incluído no PAC. O cronograma
do Dnit previa que o licitação deveria ser

realizado até maiõ, com início dos obras
em outubro e conclusão em 2009.

-------------------------------GE��Olíc�----------------O-C������9���MA��O�DE��O�o�-O--II
BR-280

Senadora promete
início·em dezembro
Licitação deve ser aberta apenas em agosto'

JARAGUÁ DO SUL

A senadora ldeli Salvatti ga
rantiu que as obras da duplica
ção da BR-280 começam ainda
nesse ano. A confirmação acon

teceu durante visita às obras de
arripliação do Ifet (Instituto Fede
ral de Educação, Ciência e Tec

nologia, antigo Cefet) de Jaraguá
do Sul.

Para garantir o andamento da
obra, o próximo passo é a con

clusão da análise dos Estudos de
Impacto Ambiental. A senadora
afirmou que o Ibama (Instituto
Brasileiro dos Recursos Naturais

Renováveis) deve .fínalizar esta

etapa até final do mês. Em segui
da, o relatório será avaliado pelo
Dnit Nacional, em Brasília.

Já a abertura do edital de lici

tação deve ficar apenas para agos
to, segundo a senadora. A expec
tativa é de que a contratação da

empresa responsável aconteça
em novembro para que as obras
iniciem em dezembro. Há dois
meses, o Dnit informou que o

processo licitatório aconteceria à
.

partir de junho, quando admitiu
a possibilidade de as obras inicia-
rem apenas em 2010.

.

Em relação às questões am

bientais; ldeli disse que a maior

preocupação não são as áreas

\

Ideli esteve no município ontem e visitou as obras de ampliação do Ifet

Campanha pela' duplicação
o núcleo das transportadoras

.

confeccionados mifadesivos com a

da Acijs lançou, em parceria com mensagem "BR--.280 Duplicação Jó!
as concessionárias, uma campanha Um movimento em prol da seguran-

.

para pedir a duplicaçóo da BR-280. ça e do desenvolvimento".. A Acijs
Para integrar a populaçóo na mobi- pretende fazer uma blitz no centro

lizaçóo, que já dura 14 anos, foram para distribuir o.material.

Embora estejaprevisto no PAC

(Programa de Aceleração do Cres

cimento) um. investimento de
R$ 130 milhões, o custo da obra
pode chegar a R$ 500 milhões.
Segundo informações do Comitê
Gestor do pAc, a duplicação deve
ser concluída até junho de 2011.

indígenas, mas sim as obras nas

proximidades do Canal do Lin

guado (em São Francisco do Sul)
e o contorno rodoviário, entre [a
raguá do Sul e Guaramirim. "São
áreas que' nos preocupam mais

por causa do impacto ambiental
que as obras podem causar, de
pendendo de como forem feitas",
ressaltou. DAlANE ZANGHEUNI

Acusado está
em liberd'ade

Inquérito será
. concluído

Hospital fat,
blitz hoje

o Hospital Jaraguá realiza hoje um O bicheiro Ademir Bell, preso em no-

pedágio para ajudar na construçóo do ' vembro do ano passado na Operação Game
unidade de cardiologia. A ação aconte-

.

Ovet responde em liberdadé pelo acusaçóo
ce no entroda do calçadão centro I, Ruo' de participar do esquema de jogos de mar.
Marechal Deodoro, e no esquina dos ruas O ministro do STf (Supremo Tribunal Fede:
Reinaldo Rau e Domingos Rodrigues do rol), Joaquim Barbosa, deferiu liminar con-

Novo. Quem ajudar com qualquer quan- cedendo habeas corpus no quarto-feiro, Adi
tio receberá um adesivo do componho. estava no Presídio de Jaraguá do Sul.

O delegado Daniel Dias deve concluir
o inqu�rito do morte do mecânico Cris
tiano Luís Tomelin, 22 anos, no próximo
semana. Ele disse que, até o momento,
o hipótese de homicídio está descartado.
Até agora nóo foram localizados teste
munhos que pudesse ter presenciado
alguma tentativa de agressóo.

, c' ..••.
• NOVEMBRO 2008 - Superintendente

:iiMAIÕ��008 - Em visito o Santo Ca- >João José dos Santos apresento novo

inistra-chefe do Cosa Ç�yil, ,<p.' çronô9rama poro
.....

as obras:. e�t!e'ga
usseí garante que o edital

"

dos .Estudos Ambientais até dezembro,
de licitação do obrá seria la'líçado em abertura do licitaçóo em março de 2009
outubro do mesmo ano e que os obras e início dos obras no segundo semestre
iniciariam em 2010. de 2009.

• JULHO 2008 - Superintendente do
Dni\, Jóão Jose dos Santos, participo
da pleQárin da Acijs e afirmo que o

projeto seria finalizado naquele mês,
que aS estudos de impacto ambiental
serialll'toncluídos em setembro e que'

,

o processo licitatório seria aberto em

outubro.

• OUTUBRO 2008":' Prazo poro lança
mento do edital de licitação termino e

'Dnit promete abrir o concorrência até
final de 2008.

• JANEIRO 2009 - Dnit informo que
duplicação começará somente no últi
mo trimestre deste ano. Garante que os

Estudos de Impacto Ambiental, que de- v

veriam ter sido entregues em dezembro,
serãô concluídos somente em março; e

que o licitação será aberta em abril.

• MARço 2009 - Estudos de, Impacto Am-
• SETEMBRO 2008 - Superintendente biental sõo concluídos e vão poro análise
João José dos Santos participo de reu- do Ibama. Dnit diz que, emvirtude do atro-
nióo no Acijs e divulgo novo doto para so, edital será aberto somente em junho.
conclusóo do projeto executivo e dos Órgão também admite o possibilidade de

.

Estudos Ambientáis: outubro de 2008. a duplicoçóo começar somente em 2010.

[(j
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�
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son pagará R$ 243 em 180 me

ses para quitar o apartamento,
totalizando cerca de 43 mil.

O Residencial Maria Viecelli
é composto por nove blocos de
16 apartamentos cada. Os imó
veis são destinados a famílias
com renda mensal de até R$' 1,8
mil. As 144 famílias beneficia
das foram selecionadas no ,PAR
(Programa de Arrendamento' Re
sidencial). O valor total investido
foi de R$ 4,7 milhões. Nessa par
ceria, a Caixa atuou.corno ag�n\e
executor do programa e a Prefei
tura participou com a execução
da infraestrutura externa.

Este foi o segundo empreen
dimento do PAR em Jaraguá do
Sul envolvendo parceria entre a

Caixa Econômica e a Prefeitura.
O primeiro foi Residencial Jar
dim das Hortênsias, em 2006.
O empreendimento no Bairro
Amizade também é composto
por 14.4 apartamentos.

Prefeitura e Caixa Econômica
entregam 144 apartamentos
JARAGUÁ DO SUL

O vendedor Anderson Clai
ton Geremias, 28 anos, come

çou na noite de ontem uma

nova vida. Ele recebeu a chave
de um dos apartamentos de 40
m- do Residencial Maria Vie
celli, no Bairro Estrada Nova.
O edifício foi entregue pela
Prefeitura e a Caixa Econômica
Federal, sob responsabilidade
da-Construtora FMM Engenha
ria. A obra iniciou em junho de
2007 e levou um .ano e dez me

ses para ficar pronta. '

"Para mim, a oportunidade
de financiar um apartamen-

'to significa o começo de uma

nova vida", comentou o ven

dedor, que mora em uma casa

alugada no Bairro Amizade e
pretende se mudar para o novo
lar ainda esse mês. O gasto com.

aluguel de R$ 400 por mês difi
cultava a realização do sonho
da casa própria. Agora, Ander-

-.r
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SCHÜTZENFEST

GE�l----------�--------

Associação espera
compra do Parque
Impasse na Câmara pode barrar organização
JARAGUÁ �O SUL'

A polêmica que gira em torno

do Parque de Eventos de Jaraguá
do Sul rendeu mais um capítulo.
Preocupados com a demora na

aprovação da compra do imóvel

pelos vereadores, a diretoria da

Associação dos Clubes e Socie
dades de Caça e Tiro do Vale do

Itapocu procurou a prefeita Cecí

lia Konell. A reunião ocorreu na

manhã de ontem no gabinete do
Executivo.

Conforme Celso Hille, vice

presidente da entidade, o mês de
maio é decisivo para a ocorrência

da 21a edição da Schützenfest,
Caso a Câmara não vote a aqui- .

sição do local dentro do regime
de urgência, pedido pela admi

nistração municipal, a festa tem

grandes possibilidades de não
acontecer. Isto porque, a partir de

junho o tempo hábil à organiza
ção ficaria escasso. "Precisamos

contratar as bandas e de cerca de
90 dias para a reforma do espaço.
Queremos que eles (do Legisla
tivo) analisem a situação pela
importância e não com politica-
gem", enfatiza.

'

Ainda segundo Hille, o even

to somente será realizado caso os

pavilhões voltem ao patrimônio
municipal, As chances de a 'co

memoração ser' levada adiante
em outro local, como em Z008,
são rechaçadas pelos integrantes
da Associação.

KELLY ERDMANN

Festa vai ter
só cinco dias

Durante a conversa com a

prefeita Cecília Konell, a pre
sidência da Associação dos
Clubes e Sociedades de Caça
e Tiro. decidiu que, caso seja
.realmente realizada, a Schüt

zenfest terá apenas cinco dias
de duração. O evento come

çaria no dia 8 de outubro, se

guindo até a segunda-feira, 12.

As demais definições serão to

madas pela Comissão Central

Organizadora, que começa a

se formar na.próxima semana.

Reunião serviu poro dar os primeiros passos à organização da festa

'Nlío espe�àva por 'esse pedido'
Votado nessa serrlfi'Íla na Cômaru üe Vereadores, '(J1iPsoliéUaçã8 de iri

bformações acerc"a do ,projeto de compre do Parqu� de ��pntosifJão gnrad2u
Cecília Konell. De acordo com o ,prefeito, o atitude causou surpresó: "Nao

esperava por esse peaido, achei que eles tivessem consideração pela von..,

tod� dos ,,!unícipes", disparou. No entonto, mesmo assim, elo ainda oposto'
. na óprovação do' acordo. ''Acredito rio bom senso dessas pessQas", disse.

Cosa da Barbie se despede
'da cidade neste' domingo
JARAGUÁ DO SUL

Quem ainda não visitou a

Casa da Barbie, instalada na

Praça Ângelo Piazera, no Cen

tro, tem só mais dois dias para
conhecer de perto o lar da bo

neca mais famosa do mundo.

Não é preciso marcar horário
e nem avisar a dona com an

tecedência; a porta está sem

pre aberta.
Fazendo parte das comemo

rações dos 50 anos dela, a resi

dência chegou a Jaraguá do Sul
no inicio da semana depois de
ter passado por outros 20 en

dereços do Rio Grande do Sul
e Santa Catarina. E, a partir de

domingo, quando encerra a es-

, tada no município, parte rumo

a mais 30 cidades também do
Paraná e São Paulo.

Na casa, os visitantes vão
encontrar quatro cômodos, to

dos devidamente decorados.

Em cada um deles há monitores

que têm a proposta de utilizar a

história da Barbie para repassar
informações sobre reciclagem
de lixo, trânsito, desperdíciode
água e alimentação saudável.

Além disso, a personagem

'ganha versão humana no do-'

mingo. Uma modelo deve foto

grafar com as crianças e distri
buir autógrafos das 9h às 13h.

Já neste' sábado, o atendimento

começa às '10h e segue até as

18h. O. programa inclui tam

bém a exibição de um filme ao

ar livre, às 18h30. Para conhe
cer o' refúgio da boneca basta

doar um quilo de alimento não

perecível.

Coso é financiada pela Mattel e visita tem apoio da Fundação Cu�tural

o Vacinação antigripal infantil
dá largada no próximo sábado
JARAGuÁ DO SUL

(J) Começa no próximo sába

� do, 16, a campanha de vaci

i nação contra a gripe infantil.

,� Esse ano, a Prefeitura de [a-
raguá do Sul tem como meta
imunizar, :0:0 mínimo, 6,6 mil

crianças ao longo de 13 dias.
As doses ficam disponíveis
até o dia 2� de maio em todos

os postos, exceto nas unidades

dos bairros Amizade, Vieira,
Tifa Martins e Rio da Luz.

O medicamento pode ser

tomado, via injeção, por quem
tem mais de seis meses e menos

de cinco anos. Segundo o secre

tário de Saúde, Irineu Pasold, a

participação é importante por

que a vacina previne o vírus

influenza,
.

causador da doença
e, por consequência, também

evita complicações respirató
rias. Em 2008, por exemplo, o

número de internações provo
cadas por esse motivo diminuiu

cerca de 30% no município.
Enquanto o dia "D" não

chega, na semana que vem,

o os idosos são convocados a

integrar a campanha com foco

na Terceira Idade. O prazo ter

minou ontem, porém as doses
restantes continuam liberadas

até sexta-feira para quem ain

da não se vacinou.
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MEIO AMBIENTE

Projeto·visa recuperar moto ciliar
Cerca de 100 árvores nativas serão plantadas às margens do rio Itapocu
GUARAMIRIM

Para lembrar o Dia Mundial
do MeioAmbiente, a secretaria de.
Agricultura e Meio Ambiente, da
Prefeitura de Guaramirim, lança
o projeto da Mata Ciliar _. Horto
Florestal. Cerca de 100 mudas
de árvores nativas do municí

pio e região. vão ser plantadas.
O encontro está marcado para o

dia 5 de junhci e vai reunir os

participantes da atividade es

portiva de canoagem, escoteí

ros, alunos e agricultores, a par
tir das 15 horas, às margens do
Rio Itapocu, próximo ao posto
de gasolina da BR 280.

O principal objetivo é resta

belecer a mata ciliar no municí

pio. De acordo com o secretário
de Agricultura e Meio Ambiente,
João Valderníro Dalpra, o pro
jeto foi criado para estimular a

preservação do meio ambiente,

proteger os rios devolvendo as

árvores nativas' às suas margens
e conscientizar a população da

importância desse trabalho.
O próximo passo será en

volver diretamente os agricul
tores da cidade na atividade de

- plantar as mudas de árvores nas

margens dos rios para proteger
as nascentes. Para isso, o poder
público deverá disponibilizar.
um auxílio financeiro para os

moradores envolvidos.
Na segunda-feira (11), o se-

.

cretário e os funcionários que
. fazem parte-da elaboração e orga
nização do projeto devem acertar

os últimos detalhes do trabalho.
A intenção é definir um local

para implantar o Horto Florestal.
O projeto ainda será votado pela

.

Câmara de Vereadores.

DAIANA CONSTANTINO

Terceir� edição do �ábado
.

,Cidadão no campo do Seleto
GUARAMIRIM mover uma homenagem alusi-

Hoje, sábado, será realizada va ao Dia das Mães, com direito
a terceira edição do Sábado Ci-

.

a fotografias, maquiagem, entre

dadão. Os moradores estão con- outras surpresas. E, os morado
vidados para chegar a partir das res poderão participar de ofici-
10h, no Estádio João Buschardt, nas pedagógicas, brincadeiras
o Seleto, no Centro, em Guara- com cama elástica, piscina de
mirim. A programação se esten-

-

bolínha e tobogã, entre outras

de até às 15 horas e os interessa- atividades.
dos podem aproveitar para fazer A secretaria de Saúde vai dis

compras no comércio local que poníbílizar a vacinação contra

estará aberto. . O evento é pro- gripe para as pessoas acima de
movido pela Prefeitura de Guara- 60 anos na unidade de saúde da
mirim em parceria com a Aciag área central da cidade. E, as mo

(Associação Empresarial). radoras poderão fazer o preven-
. Especialmente nesse sábado, tivo do câncer de colo de útero

a secretaria de Desenvolvimen- em todos os postos. A previsão é
to Social e Habitação vai pro- atender. mais de 200 pessoas.

A's cria�ças aproveitaram as brincadeiras na última edição do evento

o projeto foi criado para preservar o meio ambiente e recuperar a mata que protege a beira dos rios

Cohab consolida construção de 21 casas
A construção começa na próxima semana e a entrega será em 45 dias
GUARAMIRIM

Ontem, a presidente da Co
hab (Companhia de Habitação do
Estado de Santa Catarina), Maria
Darci Mota Becker, fez a entrega
simbólica das 21 casas através
do Projeto Reação Habitação
2008/2009 em parceria com o Ins
tituto Ressoar. A construção das
residências começa na próxima
semana pela empresa Mata Viva,
do município de Rio do Sul. O
terreno doado pela Prefeitura fica

.

na localidade Banana Sul, próxi
mo à sede dos escoteiros mirins.
Cada unidade pré-moldada em

madeira possui cerca de 36m2 e

custará aproximadamente R$ 19
mil. A entrega oficial deve acon

tecer em 45 dias
A dona-de-casa Regiane Te

resínha Prestes e o pedreiro Jo
cemir Rocha Gust, de 31 anos,
estão preocupados. Isso porque
o Auxílio Reação do governo do
Estado de R$ 415 para pagar o

.

aluguel do imóvel onde moram

encerra daqui a dois meses. O va

lor foi disponibilizado para aten
der os moradores durante seis

,
meses. O casal tem quatro filhos

5. de 6,9,11 anos e três meses. "Se

� ficarmos sem local para morar,
iS vamos procurar nossos direitos

na justiça", disse Gust.

Família espera pela entrega da casa do Projeto Reação Habitação
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- Dona Estefânia repassa para filhas e netas conhecimentos da arte de ser mãe
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DIA DAS MÃES

JARAGUÁ DO SUL
_

Estefânia Odelli, 78 anos,
se perde quando o assunto é
a contagem dos membros da
família. São' nove filhos, 32

netos, 2� bisnetos e dois tata
ranetos. A família numerosa a

enche de orgulho, e traz lem

branças das dificuldades en

frentadas ao longo dos anos.

"Criei todos os filhos, morava
na roça e os filhos

-

ajudavam
nos trabalhos. Mas todos tive
ram a oportunidade de estu

dar", conta.
Para ela, ser mãe é "muito

bom e emocionante". E quando
chegam os netos a alegria se du
plica. "Os netos são como filhos
da gente. A gente fica mais boba
ainda", diz sorrindo. E as expe
riências adquiridas na criação
dos filhos são repassadas de ge
ração em geração na família de
dona Estefânia.

Edite Odelli, 58 anos, filha
dela, q'iie tem seis filhos, 15
netos e dois bisnetos, conta

que sempre que tinha dúvi
das recorria aos conheeímen
tos da mãe. Com lvonete Ma

chado, 40 anos, aconteceu o

mesmo. "Quando a gente tem
filhos perde noites de sono. O

que mais preocupa é quando

o filho está doente. E quando
a gente tem dúvida, pergunta

_ para a mãe", comenta Ivonete.
Daniela Machado Nunes,

21 anos, filha de Ivonete e

'mãe mais jovem da família,
conta que aprendeu cedo a

arte da dedicação aos filhos.
_ "

O primeiro filho veio aos

15 anos. "Fiquei com muito
medo. Tinha medo até de dar
banho nele. Mas eu morava

com minha mãe e ela ajuda
va", lembra.

Depois de três anos da pri
_

meira gravidez, veio o segundo
filho: E agora Daniela está grá
vida novamente. A menina que
está a caminho já tem nome:

Camila. O bebê .será o terceiro
tataraneto de dona Estefânia,
que deve acompanhar de perto

- o nascimento ce mais urna vez

ajudar com. conselhos e dicas.
•

No Dia das Mães, a expe
riente matriarca deixa um re

cado para quem vive essa mis
tura de amor e medo. "Uma
mãe- deve dar bastante edu

cação, carinho e cuidar muito
_

bem dos filhos. Tem que amar
-

muito eles. O resto a gente
aprende", conclui.

DEBORlvOLPI

Renato vai comemorar seu primeiro Dia dos Mães com Giulio nos braços

ESPECIAL--J�-------

, - .

No família de dono Estefânia o amor de mãe ultrapasso gerações e serve como experiência poro novatos

''AMOR�'_ DE PRIMEIRA VIAGEM
Renata é mãe pela primeira,vez � diz que além de emoção sente insegurança

A gerente adnllnistrativa, Re
nata Godril de Santana, 27 anos,

segura .aínda sem muita prática
a filha com urn dia de vida. Giu
lia nasceu na última quarta-feira,
com 3,7 quilos e 49 centímetros.
A menina está saudável e dorme

tranquila, ao lado da cama da mãe,
que ainda está na maternidade
do Hospital Jaraguá. Giulia tem

cabelos bem pretos e lisos, pare-

"-

gera muita insegurança. Quando
ela chora, eu não sei o que devo
fazer", -comenta,

-

Renata conta ainda que se

sente mais segura quando a mãe
está por perto. "Hoje minha mãe
foi para casa e eu estou urn pouco
perdida", brinca. Outra emoção
foi a primeira vez em que deu de
mamar à filha. "Foi bem emocio
nante. Inesquecível"; diz.

cidos com os da mãe. Usa roupa
cor-de-rosa e encheu o mundo
de Renata de cor e alegria.

A mãe de "primeira viagem"
diz que não tem palavras para ex

pressar o que sente ao ter a filha
nos braços. Mas o sorriso no ros

to e o brilho no olhar revelam o

orgulho de ser mãe pela primeira
vez. "É muita emoção. Uma ale

gria' muito grande. Mas também -
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.JARAGUÃ DO SUL
, A professora de história

Clarice Franzner Voltolini,
� do Colégio Bom Jesus Divi

na Providência, fez os alunos
;,.:' assimilarem o assunto mais

facilmente. As turmas da 5a

"

série passearam até os tempos.
-Z,,' da pré-história (Paleolítico, Ne

olítico e Idade dos Metais) sem

sair da 'unidade de ensino.
Os estudantes montaram

a estrutura de uma caverna

-no espaço de uma sala, com

apoio técnico da instituição.
Eles utilizaram papelão, tinta

guache, madeira, troncos, fo
lhas e galhos de árvores, ossos

de animais, estrela do mar,

conchas, entre outros mate
riais. E, quando questionados
sobre o próximo passo para
dar continuidade ao trabalho.
os alunos responderam: "que
remos montar uma pirâmide
com múmias". .

A professora de educação
.

artística Elise M. B. Ossowsky
também envolveu os alunos do
2° ano do ensino fundamental

. nessa atividade da caverna.

"Os estudantes usarama arte

para simbolizar os momentos
históricos através da pintura
rupestre e aprenderam sobre o

contexto da pré-história".

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

Estudantes da 5° série apresentam :os períOdOS da pré-história

DESENHOS DOS ALUNOS DO 2° ANO

�
�

Bom Jesus' Divina Providência

Primeiro .Lu.gar' no .ENEM
Este reconheclmento é um prêmio a todos que a cada dia fazem do

Bom Jesus Divina providêncià o primeiro lugát na formaçãodas novas

gerações. Nós estamos juntos plantando o futuro.

Bom Jesus
DIVINA PROVIDtNCIA

www.bomjesus.br (47) 3371-0779
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CRÔNICA

É difícil escrever sobre minha mãe, muito
difícil. Sinto um mal-estar, pois 'existe uma

certa miopia: quanto mais próximo você está
de alguéni, menos você o enxerga. Embora a

distância física nos separe (minha mãe mora

em Balneário Camboriú) sempre a tenho ao

meu lado, uma presença holográfica, criada
pela minha mente. Alguns de vocês podem
dizer "pô, mas ao menos você tem uma mãe

para falar, a minha já morreu" ... Sim, mas é
mais fácil falar de quem já se foi... Um filho

sempre carrega a culpa a tiracolo, pois acha
que não gratifica (com atenção e carinho)
sua mãe como ela merece, e por melhor que
você cumpra seu papel social de filho, a

culpa sempre te acompanha. É claro que há
mães que se aproveitam dessa culpa, e fa
zem lá suas torturas psicológicas, mas isso
não vem ao caso hoje, afinal, não deve ser

fácil ser mãe ... Imaginem: você dá luz para
uma criatura, que sendo boa ou ruim, você
'amará incondicionalmente. E será capaz, de

passar fome ou morrer para que essa.criatura
se desenvolva ...

Tem uma crônica do Carlos Heitor Cony
que gosto muito e reflete bem a questão da
mãe. Resumo na sequência, juntamente com

o trecho final: Quando o pai perdeu o em
prego, avisou a família toda que o supérfluo
seria cortado imediatamente, o mais novo

perguntou o que era supérfluo.
"- Você gosta de pêssegos. Pois cortaremos

os pêssegos. Sobremesa, agora, é gôíbada e

pronto!",
O garoto passou a primeira semana sem

sobremesa e se cansava de ver a mãe- voltar

.

dafeira com o carrinho quase vazio (Mesmo
assim, em lugar de destaque, por cima de to
das as compras, lá estava a lata de goibada).

"Mas, logo que o pai saiu para procurar
emprego, a mãe chamou o guri. Para não

despertar suspeita no filho mais velho, falou
com autoridade: 'Venha cá!'. O menino pen
sou que fizera alguma coisa errada e que ia
levar uma bronca. A mãe levou-o para o ba
nheiro e fechou a porta.

Mostrou um enorme pêssego, vermelho e

amarelo, a penugem aveludada, doce como o

mel: - Olha o que eu trouxe para você!. O me

nino nem gostou do pêssego. Preferiu gostar
mais daquela mãe".

Dois escritores que aprecio muito; Honoré
de Balzac e Oscar Wilde, também deixaram
pérolas: "O coração de uina mãe é um abismo
profundo em cujo fundo você sempre encon

tra perdão" (Balzac), e "todas as mulheres fi
cam como suas mães. Esta é a tragédia delas.
Nenhum homem fica. Esta é a deles".

Neste domingo quero dar o beijo mais
demorado e o abraço .mais apertado que já
dei em minha mãe, sei que não vai com

pensar minha culpa, mas vai aumentar mi
nha gratidão.

CARLOS HENRIQUE SCHROEDER, ESCRITOR

Dia das mães

NOVELAS

VARIEDADES---------

• Cine Shopping 2
• Star Trek (Leg) (16h30, 19h;'21h30 - todos os dias)
(14h - sex, sob, dom, quo)

,

• Cine Shopping 3
• Presságio (Leg) (18h50, 21 hl O -Iodos os dias)
• Evocando Espíritos (Leg) (16h50 - todos os diaS)
(14h40 - sex sob, dom, seg!

·JOINVILLE
• Cine Cidade 1
• Dragonboll Evolution (Leg) (14h40 - todos os dias)
• Ele Não Está Tão A Fim de Você- (Leg)
(19h, 21 h30 - todos os dias)
• Eu Odeio O Dia Dos Namorados (Leg)
(16h40 -Iodos os dias)

• Cine Cidade 2
• X Men Origens Wolverine (Leg)
(14h20, 16h40, 19h, 21 h20 - t�dos os dias)

'. Cine Mueller 1
• X Men Origens Wolverine (Leg)
(14h30, 17h, 19h30, f2h - todos os dias)

• Cine Mueller 2
• Presságio (Leg) (16h45, 19h15 � todos os dias)
• Velozes e Furiosos 4 (Leg) (14hI5, 21 h45

- todos os dias)

• Óne'Neumorkt 6
• X Men Origens Wolverine (Leg)
(14h, 16h20, 19b, 21h20 -Iodos os diaS)

LIVRO

SOPHIE KINSELLA

'","' iI}

Mudança
radical

lexi desperto em um leito de hospital
após um ocidente de corro, pensando que
está em 2004, que tem 25 anos e um na

moro desastroso. Mos, poro suo surpreso,
elo descobre que está em 2007, tem 28
anos, é chefe de seu departamento e sua

aparência está impecável. E ainda é casada
com um lindo milionário! Mas ela descobre
alguns defeitos na sua vida perfeita.

DVD

Vida de
soldado'

Para um grupo de soldados america
nos, alguns dias os separam do retorno

poro cosa. Um período relativamente
curto, se nõo fosse por tantas ocorrên
elas, Conheço cf duro renlldude destes
soldados e descubro que, 00 contrário
do que todos eles pensam, o luta ja
mais terminará.

RALPH (iUY
FIENNES PEARCE

PARAíso
.

Rosinha insulta Mario Rito. Terêncio vê Mario
Rito sair do fazendo de Eleutério. Geraldo con

vida Maria Rosa paro apresentar seu programa
com ele. Rosinha converso cem-e diabinho da
garrafa. Zeca vai vi�itar Ricardo e Otávio na ró
dio. Zé Camilo invento histórias sobre Tobi poro
Das Dores. Zeca dá uma entrevista no rádio e

conto como se curou. Otávio se atrapalha e falo
que Mario Rita fez um milagre. Ricardo percebe
que Aninho lica encantado com o declaração de

.

Zeca e pensa em fazer o-mesmo por ela.

CARAS E BOCAS
Judith tenta convencer Dafne o aceitar sua pro
posta. Simone aprova o foto de seu novo pre
tendente virtual. Dafne !Dudo de ideia e aceito
os condições do empréstimo. Gabriel pede que
Ivonete fique de olho em Frederico e lhe conte

quando Socorro aparecer por ló. Socorro nega
estar interessada em Frederico, ao contrário do
que pensam Anita' e Piedade. Dafne volto com

Vicente à galeria e conta a Simone que conse

guiu um empréstíme. Tatiano enfrenta Esther e

afirmo que irá conquistar Benjamin.

CAMINHO DAS íNDIAS
Cadore consegue os dados paro acessar a conta
de Raul. Mike·e Yvone conversam sobre o golpe
que ela dará em Raul. Camilo e Ravi revelam te
mer ter que terminar o remence quando elo vol
tar: Silvio conta paro Júlio que está namorando
Múrilo. Leinha entrevista Hari para o documen
tário. Amithab encontra Leinho e Júlio. Opash e

Indira repreendem Ravi por ter prometido casar

com Camilo. Bahuan comenta com Pedro que
tem uma formo de atingir Roj e que não vê a

hora de encontrar o rival.

PODER PARALELO
Mauro diz para Junior que não passa de uma

brincadeira de mau gosto e o monda apagar
o e-mail. ,Mauro mostra poro Vânia, que se

assusta. Mauro diz que alguém quer des
truir suo família. Mauro vai embora chocado.
Vânia lica assustada com a reação de Mouro.
Mauro pega o laptop e confere que recebeu o

mesmo e-mail. Bruno diz paro Fernando que vai
se separar assim que Luisa se casar com André.
Luiso liga para Mauro e diz que precisa pagar o

hotel, mos Dog não deixou dinheiro.

PROMESSAS DE AMOR
Lúcio agradece ísis por tê-lo ajudado a despis-

,

tor o seu poder de Pit. Lúcio brilho enquanto
conto a Aquiles o que aconteceu. Aquiles chama

atenção de Lúcio e falo paro ele tomar cuidado.
ísis sugere a Ágata, Eugênio e Aquiles que to
dos confirmem que Pit está louco, pois só assim
ele deverá parar de perSeguir Lúcio. Isabel
1010 poro Camargo que está emocionada com

o sua mudança. Beto-Enigmo consegue do
minar Ferraz. Ferraz cai e aponta arma poro
Nati. Beta aparece e defende Noti. Garcia
aponto arma poro Beto.

.

(O resumo dos capítulos é de inteira responsa
bilidade das emissoros).
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,DIVIRTA-SE
Loucos
Devido à superlotação de um hospício,
alguns internos tiveram que ser transferidos
para outra cidade de avião.
Já em pleno voo, o piloto tentava convencer os

loucos a parar de jogar futebol dentro do avião,
até que teve que apelar para o co-piloto:
- Pelo amor de Deus, va.i falar com esse

loucos! Talvez eles atendam você!
O co-piloto sai da cabine e vai ver os loucos.
Ele volta e o silêncio é total.
-Incrível! Como você conseguiu fazer
esses malucos pararem?
- Foi fácil. Eu mandei eles jogarem bola ·na rua!

Regravações de
Roberto Carlos
Vem aí mais uma comemora

ção dos 50 anos de cerrelrn.do
rei Roberto Carlo�. Trato-se de
nada menos do que 50 regra
vações dos velhos sucessos em

LP. Tudo em CD. Inicialmente
foi anunciado que o novidóde
estaria no mercado até o Dia
dos Mães, mas foi odiado e

estó sem previsão. de doto
poro ser distribuído.

Bruno Gagliasso
vai emagrecer
Bruno Gagliasso estó enfrentando
uma maratona de reeducação alimen
tar aliado às aulas numn academia,
com direito o personal trainer. É que o

ator quer emagrecer dez quilos princi
palmente por càvsa do. seu persona
gem Torso, em "Cominho dos índios",
que sofre de esquizofrenia e aindõ vai

passar por alguns apuros até que suo

família se conscientize que realmente
ele preciso de tratamento adequado.

SUDOKU

'SOBRE O JOGO
É um jogo de lógica muito simples e vicilinte. O objetivo
é preencher um quadrado 9x9 com números de 1 a 9 sem

repetir números em cada linha e cada coluna. Também
não se pode repetir números em cada quadrado de 3x3.

SOLUÇÃO'

ÁRIES
(20/03 a 20/04)
A lua cheia em

Touro traz à sua

vida financ,eira boas

promessas de ganhos inespera
dos, apesar da necessidade de
enfrentar alguns obstáculos. Os

rompimentos e discussões ainda

persistem, mas agora algumas
coisas ficam mais claras.

. TOURO
-

(21/04 A 20/05)
Hoje você deve

.

parar para refle.tir.
o O dia é especial

e daqui em diante você pode
esperar por algumas mudanças
em sua vida emocional. A lua
cheia traz prosperidade e a

possibilidade de um novo amor,'
.

caso ainda esteja só. Medite.
.

De 6 u 9 de maio
o melhor clic sera presenteado pelo>

Canil Baby Dolly

�pequena descansando

na chaminé de sua casa! O clic é

da leitora Ingelare Emmendarfer..

• Adestramento de cães • Aluguel de cães pãra guarda •

• BanhO e Tosa • Creçhe para cães •
.

• Compra e venda de filhotes • Hospedagem •

PREVISÃO DO TEMPO fonte: Ciram/Epagri

A chuva persiste por boa porte do Estado,
melhorando no decorrer do fim de semana.

'

CÁESGENTE CHEIA NOVAMINGUANTE·

115

HOJE

MíN: 17° C
MÁX: 23' C ""

Nublado com pancadas
. de chuva

DOMINGO

MíN: 16° C
MÁX: 24° C
Sol com nuvens

GÊMEOS
(21/05 A 20/06)
Nesta fase de lua
cheia vacê pode
começar a planejar

melhor seu trabalho e esperar
por bons resultados. É um bom
momento também para cuidar
de seu corpo e saúde come

çandg um bom programa de
exercícios físicos.

l.� LEÃO
,-

�..J (22/07 A 22/08)
. .:: '} Hoje o dia está
� � ótimo para

solucionar e

colocar alguns pontos finais em

problemas e questões familiares

.
que começaram há algum tempo.
Sua vida tem passado por muitas

mudanças e seu corpo e mente
têm sentido fortemente o estresse.

)(

� �
CÂNCER .

�,..iIIí...,� (21/06 A 21/07)
;�-f� Sua mente está
t , ; afiada li muito

,

focada em seus

principais objetivos. Vida profis
sional em alta passa por uma

rica e criativa fase de ascensão
e seus projetos começam a dar
os resultados .esperados há
muito tempo.

IV
VIRGEM
(23/08 A 22/09)
Hoje é u'!_1 ótimo dia

para vote pensar
em fazer algo que

alimente seus conhecimentos. Um
curso de especialização ou mesmo

algo que seja apenas para você.
Sua mente está aberta também
para qualquer trabalho de equilí
brio e poder mental.

i

I SEGUNDA
I ,

! MfN: 15° C
. ! MÁX: 27° C

! Sol

#
certamente estará

mais focado em dinheiro, com

grandes possibilidades de
ganhos inesperados. Há grande
possibilidade de algo muito
novo acontecer em sua vida
financeira.

LIBRA
(23/09 A 22/10)
Durante esta fase
de lua cheia você

ESCORPIÃO
(23/10 A 21/11)
Hojeéum dia
especial para você. e

você pode ajudar o

Universo abrindo-se
para as boas energias: Caso exista

alguma indefinição em alguns
assuntos ligados a reladgnamen
tos, neste período você vai querer
soludonar qualquer dúvida.

TERÇA
MíN: 19° C
MÁ){:.23° C,,;,
Soj com pancadas
de chuva

. SAGITÁRIO
(22/11 A 21/12)
Você certamente
vai preferir ficar

�

fechado em seu

mundo no dia de hoje, a não
ser que o trabalho exija ainda
mais de você. Durante todei
semana você pode esperar por
algumas surpresas nesse setor.

AQUÁRIO
(21/01 A 18/02)
É possível quê, você passe por
alguma instabili-'

dade em sua vida profissional,
mas conforme os dias forem

passando, os problemas são so

lucionados e algumas questões
ficam mais claras para você.

PEIXES
CAPRICÓRNIO
(22/1� 21/01)

� � Caso vócê esteja
passando por
uma fase de

dúvidas em seus relacionamen
tos e existir alguém que esteja
mexendo com você, certamente
durante esta semana você
poderá sentir e clarear seus

.

desejos.

(19/02 A 19/03)
til. Hoje é um ótimo
•• dia para você'

Y-'''' fazer uma conexão
mais profunda. É

possível que sua filosofia de vida
passe por uma espécie de reava

liação, mas é passivei também
que você viva alguma experi
ência espiritual que trlmsforme
sua visão de vida.
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CRIATIVIDADE QUE SURPREÊNDI COMUNICA MELHOR
A Eseara. Me\rá surpreendeu Jara9uá do Sul com Ufnil prolT\Qção

.
inêttita par. a UNER:J � tentro Unlver'#ltário de Jaraguâ do Su\. IA.
aglnciâ

.

colocou "'''' à,lio de ir 1I"on1- personalizado para
$otire\lO.,r a cidade e dIvulgar a Promoçio Mundo UNER.J pet. qual 0$

.

parttelpantQ eol\torrtam a um passeio de blllio e um nofeboolt. Só
no. prl_irolfim rta serna", da prornoçJo,Joram receblct,s .Ia dfl 80'
respoSfes! At�m de estimular um contalo mels próximo COm toda a

comunidad•• a açAo chamou a atenção para a marca. preparando
ume eomunftaçio prêvia pára a.lnscrlções do Seletivo de lAvarno da
UNiRJ;que acontecem nluequJncla.

É DE UMA ISTRATÉ.GI'INTEtIGENTE QUE SUA.

EMPRESA PRECISA·
'O trabálho proltulido peta divi$ã6tt� Novó. ProJetol da Escala, Mtfr•
ldentJfiea oportunúlade$. InovadorU' de comunicação. com multa

e$<l:ulsa e ptamtjamento. A 1.9.êncla define Un')B e$tratçgla de
ImPf(to e �"Q$tlmento adequado, propiefanddo um resultado
qonsistente e ..rnpt.mente satlsfátórlo pará o cliente. Açae. qUI Vio
altO'! da publitida"'e; geram n.lal no marçado. entl"OtenJmento
para a consumidor e envolvimGn,o com a mlrca. Pa,. todo cle.aflo i
possível tlr c:rjatlvfdade e eflclin.Cia rem perder o f.oco no resultado.
li.. Esola, Metra quer eonhec:er<iseu Jjroblema e II tornár, mttlto am·

breve. sua agimi�de soluça�s,

E CALA, METRA.
47: 3321 '69ÓO 4 www.e.calametta.eom.br
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Berta
. ... .

m o v e " 5

Atendemos de Sego à Sexta: 08hOO às 12h das 13:30h às 18hOO

Aos Sábados:09hOO às 12hOO

*Geminado no Joao Pessoa, com 2 quartos, sala, cozinha,
bwc, lavanderia, varanda e garagem. R$109.000,00. ou 50 %

de entrada em 60 parcelas financiado pela construtora

* Sobrados Geminados no Bairro Vila Lenzi a 2km do

Centro, com 1 suite,·2 quartos, sala, cozinha, lav, gar,
lavabo, varanda, e churr., com area de 140m2 de área

construída, R$ 169.000,00 ou 50% e o restante parcelado
em ate 60 meses pela construtora.

--------------_ LOCAÇÃO --------------

Casa no

condominío
Dona Benta

João Pessoa 2

Quartos, Sala,
Cozinha

R$ t5.000,00

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

ref: 18 Casa Nova no Loteamento

Camposampiero de 3 suites sendo uma master,

sala com 2 ambientes, lavabo, coz, lav, garagem

churrasqueira, deposito, piscina com deck, etc,

entreRa 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 coni parte superior, 2 quartos, sala,
cozinha, lavanderia, bw, 11150m2 de

varanda.Parte terrea 1 suite, 2 quartos, 2

salas, cozinha, lav, bw, dispo gararem e

churrasqueira,
Valor R$ 240.000,00 negociavel.

Cad. 535 - Sobrado na 28 de

agosto Centro - Guaramirim, area

construida 512m2 e terreno de

1560m2. Valor negociavel

Centro. Terreno com 330m2 e 210m2 de área

construída, 1 suíte com closed, copa, 3

quartos, 2 bwc, sala de estar, cozinha,
lavanderia, escrltórío e 2 vagas de ·garagem.

R$ 325.000,00 a vista

Cod. 12001 - Sala comercial no Centro com

50,00m2 e BWC R$ 800,00

Cod. 10004 - Nova Brasília - 50,OOm2 cornüz dor., cozo e sala

conjugados, BWC, área de serviço, s/garagem R$ 530;00

SALAS COMERCIAIS:

Cod.12000 - Sala comercial piso superior no Baependi - 80,OOm2
com 04 salas, BWC e estacionamento R$ 700,00
Cod. 12006 - Sala comercial na Vila Lenzi - com 100,OOm2 e 02

BWC"s -R$1.400,OO
Cod. 12004 - Sala comercial no Centro piso superior com 40,OOm2
e01 BWC. R$400,OO
Cod.12003-Salacomercial no Centro com 50,OOm2 e 01 BWC

R$600,OO

APARTAMENTOS:

Cod. 1100.1 - Guaramirim - aprox. 50,OOm2 com 02 dorm. Sala e

cozo conjugadas, BWC, área de serviço e qaraqern. R$ 465,00..
Cod. 11002 - Apto Novo - Czerniewicz - aprox. 60,OOm2 com 02

dorrn., sala, coz, BWC, área de serviço e garagem. R$ 700,00.
Cod. 11003 - Nova Brasflia - aprox. 80,OOm2 com 02 dorm. Sala,
coz, BWC, área de serviço e 02 vagas de garagem. R$ 600,00.
Cod. 11004 - Apto Novo· Centenário ( Próx. Weg II) - 02 dorm.,

sala, coz, área de serviço e garagem. R$ 550,00.
Cod. 11005-Apto Novo - Vila Lenzi - (Próx. Colégio Giardini Lenzi)
02 dorm. Sala, coz.;BWC, área de se_rviço e garagem R$ 600,00

CASAS:
Cod. 10000 - Parte inferior de um sobrado no Centro -110,00m2
com 03 doprm., sala, coz, 02 BWC, área de serviço e garagem, área

de churrasqueira e piscina. R$1.200,00
Cod.10003-(Kit)-01 dorm., COZ., e BWC, s/garagem R$ 280,00.

GALPÃO:
Cod. 13001 - Baependi - 732,00m2 com BWC's ', (consulte-nos)
Cod. 1302 - Baependi-201,OOm2 - (consulte-nos)

Casa Loteamento
Firenze 1 suite +

Quarto, Demais

dependencías
R$ 130.000,00
Financiamento

pela caixa Cod.53?- Casa Alv. Bairro Vila Lenzi com 1

suite, 2 quartos, sala, cozinha, bw, lav.,
garagem e edicula, R$ 169.000,00 aceita

imovel na praia com pagamento.

Últimas unidades

I
Cad. 240 - Casa mista Guaramirim - Centro,

4 qtos, salas, cozinha, bw, lavanderia,
. churras., gar, Terreno de 600m2 e construçao

de 330m2, Valor R$150.000,00 Neg.

João pessoa Lot. Recanto dos

passaras. Terreno com 320m2. R$
15.000,00 de entrada e 90 parcelas.
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MENEGOTTI
oM B AL R D�' •

.--arClmOVelS

3371·0031CRECI550-J
o B I L I Á

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

Rua Barão do Rio Branco, 545 - Centro

6009 - ILHA DA
FIGUEIRA
BOULEVARD

RESIDENCE - APTOS
COM 1 SUíTE, 2

DORM, Cal, LAV,
BWC, SACADA COM

CHUR, GAR. +

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

COM ENTRADA + 60
PARCELAS

6001 - JARAGUÁ 84 - CASA ALV. 2 DORM,
COPA/COZ, BWC, LAV -:-.R$ 40.000,00

Aceira carro ale 15.000,00

5977 - VILA NOVA - CASA MISTA
1 OO,OOM2 - 3 DORM. SALA, COPA/COZ,

LAV, 1 BWC, 2 VAGAS GAR. TERRENO
450,OOM2, - R$ 175.000,00

DCiRM, SALA, COPA/Cal, LAV, GAR, TERRENO

COM 553,00'M2 - R$ 150.000,00

-_...

5999 - TIFA DO MONOS -TERRENO -

10B.BB9,OOm2 FRENtE 50 ,BOm FUNDOS
213,OOm LADO DIR. B09,50m LADO eso.

793,OOm c/ CASA DE MADEIRA BO,OOm2 -

R$ 400.000 00

TERRENOS

5788-ÁGUA VERDE 450,00m2 R$ 70.000,00
5973 SCHROEDER 105.000,00 M2
R$ 1.000.000,00
5928-RODOVIA DO ARROl 166.000,00M2
R$ 193.000,00
5924-TRÊS RIOS DO SUL- 20.000,00M2
R$ 250.000,00
5837-ÁGUA VERDE-14.700,00M2-
RS 300.000,00
5929-RODOVlA DO ARROl 372.000,00M2
R'S 430.000,00
5972-ÁGUA VERDE - 465,00M2 RS 90.000,00
5978-ÁGUA VERDE 450,00M2-RS75.000,00-
6003 -ÁGUA VERDE - 465,00M2 - RS 93.000,00
6008 -JAGUÁ 99 -360,OOM2 - RS 47.000,00
5994 - JAGuÁ aso. 525,80M2 RS 95.0011,(1)
6017 -GUARAMIRIM - 360,OOM2 - R$ 65.000,00

LOCAÇÃO
CASAS:
RIO CERRO H -RUA 1010 - LOTEAMENTO ROEDER
LOTE 81 03 aTOS, SL: Cal, LAV., BWC, GARAGE,M.
VALOR ALUGUEL: R$ 3S0,00
BAIRRO SÃO LUIS -RUA IRINEU FRANlNER, AO LADO
N'21-LOTEAMENTO OLlGÁRIO -FUNDOS 03 aTOS, SL,
Cal, BWC, LAV, GAR. VALOR DO ALUGUEL: R$ 4S0,OD
BAIRRO CENTRO RUA VERA FISCHER, 40 010TOS,

�ÃI������'���sG���AI���fu%ÀUN����,R�ciB�g�
N'21-LOTEAMENTO OLlGÁRIO -FUNDOS 03 aTOS, SL,
Cal, BWC, LAV, GAR. VALOR DO ALUGUEL: R$ 4S0,00
BAIRRO ESTRADA NOVA -RUA JOÃO MIGUEL DA
SILVA,S14 - CASA DA FRANTE -SÃO 03 CASAS NO
MESMO TERRENO 02 aTOS, SL, Cal, LAV, BWC,
GARAGEM. VALOR ALUGUEL: R$ SOD,OOCASAS:
RIO CERRO H-RUA 1010 LOI SCHROEDER LOTE B1 3
OTOS,S� CO� LAV,BWC, GAR. VALORAWGUEL: R$350,OO
BAIRRO SÃO LUIS'-RUA IRINEU FRANlNER, AO LADO
N'21-LOTEAMENTO OLlGÁRIO'-FUNDOS 03 aTOS, SL,
Cal, BWC, LAV, GAR. VALOR DO ALUGUEL: R$4S0,OD
BAIRRO CENmo RUA VERA FISCHER, 40 01 aTOS,

�kl��� ���'�� G��X��������U��: R!rit�g�
N'21 -LOTEAMENTO OLlGÁRIO -FUNDOS 03 aTOS, SL,
Cal, BWC, LAV, GAR. VALOR DO ALUGUEL: RS 4S0,00
BAIRRO ESTRADA NOVA -RUA JOÃO MIGUEL DA
SILVA,S14 - CASA DA fRANTE - SÃO 03 CASAS NO
MESMO TERRENO 02 aTOS, SL, Cal, LAV., BWC,

'GARAGEM. VALOR ALUGUEL: RSSOO,OO .

RUA JOÃO MIGUEL OA SILVA,S14 - CASA DO MEIO
sÃO 03 CASAS NO MESMO TERRENO 02 OTOS,a,�
LAIJjjOC,OOVALOR ALUGUEL: R$350,OO
BAIRRO JARAGUÁ ESQUEROO - RUA HORÁCIO
PRADI,37 02 aTOS, SL, Cal, LAV" BWC, GARAGEM.
VALOR ALUGUEL: RS 4S0,00
BAIRRO JGUA 99 -RUA SERAFIN SATLER, 1 OS - CASA
ALVENARIA 01 SuíTE + 02 aTOS, SL,COl, BWC, LAV,
CHURRASO. E GARVALOR DO ALUGUEL:R$ 6S0,00
BAIRRO VILA LENZI -RUA ONELlA HORST, 307
FUNDOS- CASA ALVENARIA 02 aTOS, SL,COZ, BWC,
LAV, E GAR. VAL. DO ALUG: RS 400,00 + 2S,00 JARDIM

APARTAMENTOS:
,

BAIRRO CENTRO -RUA WALTER JANSSEM,SO EDf.
GAIA - EDf. NOVO 01 SuíTE + 02 OTOS,SL, Cal, BWC,
LAV, GARAGEM, SACADA COM CHUR. VALOR DO
ALUGUEL: R$ 700,00
-RUA FRITZ HASSE, 3S - RESIDENCIAL ATLANTA 02
aTOS, SL, Cal, BWC, LAV, CHURRASOUEIRA E GAR.
VALOR DO ALUGUEL: R$7S0,00 +/-100,.00 CaNO.
-RUA VERA FISCHER - UMA RUA APOS ANGELONI
VELHO. 01 SuíTE + 02 OTOS,SL,COPA/COl, BWC, LAV,
GARAGEM, SACADA COM CHURRASOUEIRA, PISO
PORCELANATO , aTOS C/ PISO LAMINAQO, EDlFICIO
COM ELEVADOR.B$1.11S,00 + COND+/- 200,00
-RUA JORGE LACERDA, 310 - EDF. STA LUllA 02
aTOS, SL, Cal, BWC, LAV, SACADA C/ CHUR. E GAR.
VALOR DO ALUGUEL: RS 630,00 +/-60,00 CaNO
BAIRRO VILA NOVA RUA ANTONIO FRANCISCO
DIEMON, 141 EDf. TORRE OE LUNA 02 aTOS, SL,
Cal, BWC, lAV, GAR, SACADA COM CHURRASOUEIRA.
VALOR DO ALUGUEL: R$600,00COND+/-SO,00
BAIRRO ILHA DA FIGUEIRA -RUA GUILHERME
BEHlING, AR302-1 SuíTE +2 aTOS, SL, Cal, BWC,
LAV, GAR, SAC. VAL DOALUG: R16S0,00 + 120,00COND.
-RUA SI' JULlA - AR 01 - UMA RUA ANTES 00
MERCADO BRASÃO 02 aTOS, SL, Cal, BWC, LAV, E
GARAGEM. VALOR DO ALUGUEL: RS600,00
-RUA ANGELO BARUFFI, 2SB6 - AR 201/BLOCO B 01
SuíTE + 2 oros, SL, COZ, BWC, LAV, GAR, SACADA
COMCHUR.VAL.OOALUG:R$630,OO+ 120,OOCOND.(+/-)
-RUA JOSE THEODORO RIBEIRO, 1061- APTOS04 1
aTO, SL, Cal, BWC, LAV, GAR. VAL OOALUG: R$ 400,00
-RqA JOSE THEODORO RIBEIRO, 1014- AR101-
PRO�MO A TECNOpAN 03 QTOS, SLE CO� BWC, LAV, GAR.
VALDR DOAWGUEL.RSSSO,OO+1S,00COND.
BAIRRO BAEPENDI -RUA FREDERICO BARG, S/N' -

PRÓXIMO A RODOVIÁRIA 01 aTO, SL, Cal, BWC, LAV,
GARAGEM. 'VALOR DO ALUGUEL: RI 480,00
DISPONíVELAPARTIR OE MAIO _

-RUA FRITZ BARTEL, 727 RESIDENCIAL BARTEL "Apl.
12 01SUITE,02 aTOS, SL, Cal, BWt:, LAV, GARAGEM.
VALOR DO ALUGUEL: RS BOO,OO

-

BAIRRO AMIZADE ·RUA ARTHUR ENKE,231 - AR01 -

09 -EDf.PARISI 02 aTOS, SL, Cal, BWC, LAV, GAR
VALORDOALUGUEL:R$410,OO+50,OOiXl'lli.
-RUA ARTHUR GUlNTER, APl 201 CONDOMINIO
AMIZADE 02 aTOS, SL, Cal, BWC, LAV, GAR. VALOR
DOALUGUEL:RS 480,00 + 12Q,00COND.
RUA ARTHUR GUINTER, 22S APl 202 CONDOMINIO
AMllADE 03 aTOS, SL, Cal, BWC, LAV,
GARAGEM.(IMOVEL TODO MOBILIADO) VALOR DO

:Ã���J�rn��f�R+UÁ2gx��U�fóo BEHNKE,630-
pRÓXIMO A DALILA TEXTIL AR01 - 1 aTO, SL, Cal,

�'to�ÓOL(��Jt�u2)OM CHUR. VALOR ALUGUEL. R$

AP.02 - 02 aTOS, SL, Cal, BWC, L.AV, GARAGEM.
VALOR DO ALUGUEL: R$SSO,OO (COMAGUA)
BAIRRO JARAGUA ESQUEROO RUA BAHIA - EDf. DONA
ALVINA 01 SUITE, 01 aTO, SL, COPA,COl, LAV,
BANHEIRO, GARAGEM E CHARRASOUEIRA. VALOR DO
ALUGUEL: RI 6S0,00 +/- BO,OOCOND.
BAIRRO VIEIRAS -RUA MANOEL FRANCISCO DA
COSTA, 2S0-EM FRENTE MALHAS ELlAN 02 aTOS, SL,

�g�s���'_\:'Xb���'C�ANCtg�IN��LOR DO ALUGUEL

BAIRRO AGUA VEROE -RUA JORGE BUHR, 336 - AR04-
OISPONlvEL APARTIR DE MAIO 02 aTOS, SL, Cal,
BWC, LAV, GARAGEM.vALOR DO ALUGUEL: RI SSO,OO
+ 60,00COND.
BAIRRO VILA LENZI- RUA MARCELO BARBI, 314 02
aTOS, SL, COZ, BWC, LAV, GARAGEM. VALOR DO
ALUGUEL: R$400,00 + 40,00COND.

.

-RUA VICTOR ROZEMBERG, 384 01 SuiTE + 02'OTOS,
SL, Cal, BWC, LAV, GARAGEM. VALOR DO ALUGUEL:
R16S0,00 + 2S,00 CaNO
BAIRRO VILA RAU -RUA EUGENIO BERTOLDI, 218 APl
01 020TOS, SL, Cal, LAV, BWC E GARAGEM. VALOR
OOALUGUEL:R$ 400,00 + 40,00CON

KITINETE
_

-RUA FRANCISCO HRUSCKA-LOTE. 14B- JD.SAO LUll
- 01 aTO, SL, coz. LAV, BWC. VALOR DO AlUGUEL: RS
2S0,00
-RUA JOSE PICOLLI, S10- BAIRRO ESTRADA NOVA, 1
OUARTO E COllNHA JUNTO, BWC. VALOR DO
ALUGUEL: RS 2S0,00 COM A TAXA DE ÁGUA.
RUA ANTONIO PEORI, 14 - ILHA DA FIGUEIRA
(DlSPONIVEL APARTIR 13/MAI0) 02 OUARTOS,
COPA/COlINHA, LAVANDERIA E BANHEIRO, R$
3S0,00,S14 - CASA DO MEIO -SÃO 03 CASAS NO
MESMO TERRENO 02 aTOS, SL, Cal, LAV., BWC, GAR.
VALOR ALUGUEL: RS 3S0,00
BAIRRO JARAGUÁ ESQUERDO - RUA HORÁCIO
PRADI;37 02 aTOS, SL, Cal, LAV, BWC, GARAGEM.
VALOR ALUGUEL: R$4S0,00
BAIRRO JGUA 99 -RUA SERAFIN SATLER, 10S - CASA
ALVENARIA 01 SuiTE + 02 aTOS, SL,COl, BWC, LAV,
CHURRASQUEIRA E GARAGEM VALOR DO
ALUGUEL:RS6S0,00 .

BAIRRO VILA LENZI -RUA ONELlA HORST, 307
FUNDOS- CASA ALVENARIA 02 aTOS, SL,COl, BWC,
LAV, E GARAGEM VALOR DO ALUGUEL:RI 400,00
+ 25,00 JAROIM

.
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2 QUARTOS, Cf COZINHA MOBILIADA.

. çÂQjf- CENTRCi) !
.. ,

SACADA.
.

13 anos 47 3371.8814
Rua Preso Epitácio Pessoa, 415

www.parcimoveis.com.br

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

LOCAÇÃO COMERCIAL

Salas Comerciais

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

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

vagas de est R$ 1.000,00

- Sala cqml. (Nereu Ramos - próx. semáfaro) cf aprox. 100m2 cf 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 420 m2. R$ 6.000,00

Galpões
- Galpão Alvenaria (Guaramirim - Próx. Berlim) cf aprox, 960m2. R$ 5.000,00
- Galpão Baira(fundos Ciluma) Terrno com 5.000m2 R$ 5.000,00
- 2 galpões em construçãoütereu Ramos) cf 900m2 cada. Valor é 7.800,00

. Galpão (Nereu Ramos) cf 900m2 R$ 7.800,00
- Galpão(Centro - prox. Banco Brasil) cf aprox. 550m2. R$15.000,00

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

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

- 2 Terrenos Vila Nova (a:ntigo estacionamento Crystal) R$ 350,00 cada

- Terreno (Cbico de Paula, próx. Geração 3000) cf aprox. 350m2. R$ 380,00
- Te�reno( Ilha da Figu.eira - próx. Brasão) 3 mil metros R$ 1.000,00
- Terrenos (Vila Nova - próx, Fórum) cf 1.807m2 e 2.200m2

. R$ 1.200,00 e R$ 1'.400,00.

LANÇAMENTO DE VENDA - SÉCULUS ,

LOCAÇÃO RESIDENCIAL

01 Quarto:
- Ed. Nathalia Schiochet(Centro - próx. Angeloni antigo) R$ 400,00
- Ed. Manacá(Centro - próx. Museu WEG) R$ 430,00
· Apto Dona Antonia(Nova Brasilia . próx, Lojão da Vila) R$ 440,00 cf condominio.
· Ed. Lilium (Vila Lalau . próx. Marísol) R$ 450,00
· Ed. Petúnia(Nriva Brasilia - próx. Centro Vida) R$ 470,00
· Apto Centro - próx, Despachante CILO cf mobilia R$ 1.200,00
- Ed. Phoenix (Centro· defronte Majoka uniformes) Alto padrão, todo mob. R$l.600,OO
02 Quartos:
· Apto Nova Brasilia R$ 400,00
· Apto São Luis(Próx. Arroz Urbano) R$ 450,00
- Apto Ilha da Figueira R$ 480,00 cf água
· Ed. �ardim das Mercedes R$ 500,00
- Ed. Maguilu (Centro- próx, BARBI Academia) R$ 530,00
- Ed. Gardênia (Centro- próx. Resl. Califórnia) R$ 550,00
· Ed. Lilium (Vila Lalau . próx, Atacadão da cerâmica) R$ 580,00
· Ed. Aster(Centro - próx. Angeloni antigo) R$ 580,00
· Ed. Antúno(Próx. Oncoclínca) cf sacada. R$ 600,00
- Apto Schroeder - Centro R$ 600,00
· Ed. Dom Lorenzo R$ 720,00 \

· Ed. Tower Center(Centro próx. posto MIME) R$ 800,00
- Ed. Tulipa(Centro próx. Beira Rio) TODO MOBILIADO R$ 1.000,OÚ
03 Quartos:
- Ed. Vitória Régia(Vila Lalau . próx, Atacadão da cerâmica) R$ 630,00
- Ed. Astral(lIha da Figueira) R$ 630,00
· Ed. Vila Nova - próx. Fórum. Cf cozinha mobiliada. R$ 680,00
· Ed. Cloudi Monet(llha da Figueira - próx. HOMAGO) R$ 700,00
· Ed. Amaryllis(Vila Nova - próx, panificadora Via Pão) cf suíte. R$ 715,00
· Ed. Figueira (Ilha da Figueira) APTOS NOVOS A partir de R$ 750,00.
- Ed. Tulipa(Centro - próx. Beira Rio) R$ 800,00
· Ed. Dom Lorenzo(Centro . próx, Hest, 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$ 1.1 00,00
· Ed, Imperial(Centro -prox. 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, cf 02 quartos. R$ 500,00
-Casa alv Vila Nova, cf cozinha mobiliada. R$ 650,00
· Sobrado Rau(próx. viaduto) suíte + 04 quartos. R$ 850,00
· Casa alv (Centre- próx, Centro Vida) 03 quartos. R$ 950,00 '

•

- Casa alv Amizade, suite + 02 quartos R$ 1.000,00
- Casa alv Centro(Fundos Angeloni novo) cf suíte. R$ 1.500,00
· Casa alv (Vila Lenzi) Alto padrão, cf 420 m'. R$ 6.000,00
Terrenos para locação:

[]I
EALPARQUE

residencial
real

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

churrasqueira,bwc,
área de serviço com sacada e garagem

- Localização privilegiada
- Playground

- Internet coletiva via WI�FI
- Central de gás

- Medidor de água individual
- Sistema de coleta e reaproveitamento

de água da chuva.

E muito mais...

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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13 anos

47'3371.8814
Plantão 9658-6786www.parcimoveis.com.br

www.seculus.net
imobilianaseculuséànetuno.corn.br

Rua Preso Epitácio Pessoa, 415 ou

Shopping Breithaupt - sala 206

Ref 1003 - Centro - Ed. Dianthus
>- Cobertura üuplex com 3 suites,

5 bwc, amplas salas de estar,
jantar, chusquareíra integrada,
cozinha, lavanderia, 2 vagas de

garagem, área total de 422m2.
R$ 590.000,00 mais fotos em

www.seculus.net.

ReI. 1023 - Edif.

Figueira
jlha da Figueira - Apto
cl 1 suíte, 2 quartos,

sacada cl churrasq., 2

vagas de garagem,
ótimo padrão de

acabamento.
R$ 200.000,00.

ReI. 1020-
Vila Nova
Edif.
Caliandra -

Apto cl suíte
+ 1 quarto,
bwc,

Rei. 1002 - Vila
Nova - Edil. Vila
Nova - Apto cf 3

quartos, I

banheiro, demais
dep, garagem.

R$130.000,00Rel.
1002 - Vila Nova -

Edil. Vila Nova -

Apto cf 3 quartos,
1 banheiro,
demais dep,

garagem .

.

R$130.000,00

.

ReI. 0042 - Água
Verde - Casa de
244m' cf suite cf

closet + 2 quartos.
Móveis sob medida

no escritório, cozinha
e closet.

RS 280.000,00.
Aceita financiamento

bancário.

ReI. 1025 - Jaraguá Esquerdo - Edif.
Dom Emilio - Apto cf 1 quarto,
banheiro, garagem. R$ 90.000,00.
Aceita financiamento bancário.

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

Aceita financiamento bancário. .

TERRENOS

Ref 2023 - Amizade Terreno com

346,50m' (14X24,75) R$ 70.000,00.

ReI. 2020 -Guaramirim - Loteamento
K'panema com 430,63 m' . R$

58.000,00.

Ref. 2013 - Amizade - Lotem.
Versalhes IV com 450m', região de

alto padrão. R$ 100.000,00.

ReI. 2018 - Ribeirão Cavalo - terreno
com 337,5m' - R$40.000,00.

Rei. 2016-
Centro - Terreno
cf 774m', com

casa mista de
150m'. Ótima
localização para
construção de
edifício.
R$375.000,00.

- Rei. 3000:
Corupá -

Galpão
industrial no

Parque Ano
Bom, com

4.000 m',
terreno com

22.000 m'
Consulte-

nos

Rei. 2017 - Ribeirão Cavalo -

Terreno com 325m' - R$43.000,00.

ReI: 2006 - Guaramirim - Resid.
Mallbu - Terreno com 361, 77m' .

R$45.000,00

ReI. 2004 - Vila Rau - Terreno com

520m' . R$98.00b,00

TEMOS TERRENOS PRONTOS PI

CONSTRUIR, CONSULTE-NOS.

Vendase Locação no Shopping Breithaupt
Comod1dade de um horário diferenciado

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

Fone: 47 3371.881'8
47 9658.6785

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

Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 654 - Centro

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

PLANTÃO-DE VENDAS

9955-4774

Cód_ 1270 - Condomlnio fechado Jardim das Flores - Casa de
.

aív. de 3 dorm.,c/ entrada de R$12.000,000,saldo financ. pela
CEF e saquede FGTS.Casa porR$72.000,00e R$84.000,00.

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

Coo. 1264 - Vila Lenzi - Casa Averbada - aIv. C/ 3 donn. sendo 1 surre,
bwc, cozo embutida, lav., C/ 2 vagas na gar. � demas dep. C/ sala comi
70m' + 1 bwc. R$200.000,OO.

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

quartos.4 salas comerciais 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 Analisa propostas.

'IMOBILIÁRIA

Cód.2108 Casa no bairro Ilha da Figueira com 3 dorm.e demais Cód.: 3126:3194 - Bom investimento. R$300.000,00 .

dependencias. R$150.000,00 aceita casa em Tubarão! Com 926,00 m'- Centro Ótimo para prédio. R$.30b.000,00

LOCAÇÃO:
- Aptos na Ilha da Figueira, ambos com 2 quartos.R$ 550,00 +

- VENDA:

- Apto com 2 Quartos e demaiS dependo ,fica cozinha sob medI a! - Resid.

Jmigrantes - prox. UNERJ Apto:22 (20 nadar) R$ 95.000,00
�

- Cód.1255 - Casa no bairrô Amizade,prox ao salão amizade.R$105.000,00

; Terreno no Bairro Santa Luzia.Com 560,OOm2 - terreno com construção não

acabada! R$38.000,00 analisa propostas.
- Terreno com casa de madeira, próximo a Prefeitura R$ 80.000,õ,0

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

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

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

REF. 3852 - Baependi -

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

LOCAÇÃ.O
Edif. Mônaco - 2 qtos cl móv. COZ, 1

vaga de gar. R$ 600,00+ 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

Sala comercial no centro - R$ 450',00

Sala com. no centro - R$1.200,OO

Sala com. no centro - R$ 5 ..900,00

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

Sala com. no Baependi - R$ 600,00

ReI. 3802 - Apartamento com 111,00m2
total - Edificio Vitória Régia - Vila Lalau,

com 3 dorm, demais dep e 1 vaga de gar.
R$ 139.000,00 (aceita financiamento)

ReI. 1758 • Centro

Cobertura duplex com 170,00m' de área
privativa, 1 sUlt(2 dormitórios, demais

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

R$ 250.000,00 . Aceita terreno ou casa.

J

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

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

Nova e Czerniewicz.

R$ 140.000,00
Aceita ünan. bancário. Ref.2806 - Am�de CasaC/200,00m', sendo 3 dom e d+ dep., semi mob.

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

Rel.61 O - Nova Brasflia
. Sobrado cOm 400,00m',

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.

ReI. 2354 - Nova Brasflia
Sobrado com 278,00m'

sendo 01 suite, dois
- dormitórios e demais

dependências. Possui
sauna, adega, piscina e

garagem para 03 carros.
Ficam os móveis sob

medida. R$ 450.000,00

Cod. 2356 - Nova Brasilia
Sobrado em alvenaria com

01 suite mais 02 dormitórios
e demais dependências.

Possui edlcula nos fundos.

R$ 190.000,ilO
aceita apartamento de

menor valor.

Cod. 2355 - Nova Brasllia
Sobrado com 216,00m; de
área construida. Possui sala
comercial na frente e uma
edfcula nos fundos. Ótimo
investimento para locação
comercial e residencial.

R$ 245.000,00
aceita imóvel na negociação.

Ref. 51 • Figueirinha
Casa de alvenaria com

141,00m2, sendo 3
quartos e demais

dependências.' Terreno
com 360,00m2.

R$ 115.000,00 .

Aceita finan bancário.

ReI. 2055 - São Luiz -

Casa de madeira com

57,00m' sendo 02
quartos e demais

dependêncías. Terreno
com 390,00m'.

.

R$ 90.000,00
\
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CORRETOR DE IMÓVEIS

3371--2357
Plantão': 9135-8601

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

106 . CASA PADRÃO Bairro Ãgua Verde, com

169m', Terreno com 420m'. Com 3 quarto. R$
21.0.000,00

.

107 • CASA COMERCIAL, (RESTAURANTELcom
350m'. Terreno com 420m', 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 3.334m'. Ilha

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

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

R$ 110.000,00
-

,

3,376-0015 �.,Parelmóvels

BarraSul
A imobiliária da Barra

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

ReI. - 338 - BARRA DO RIO CERRO - casa alv. c/125,47m',
c/laje, averbada terreno c/369,43m'(14x26,47) com sufte
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.

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

Ref. - 333 - RIO DA LUZ - casa alv. c/forro pvc c/292m', terreno
c/956, 17m'(23x42) todo murado menos na frente, essa casa pode ser utilizada
para fins comerciais e residenciais, 7qtos, sendo 1 suite, 3bwc,sala, copa, cozo

lavandería, 3 garagens, escritóno, churrasqueíra c/balcão e pia, área

p/lanchonete, toda casa com piso cerâmico, • Rua Gerhardt Muller s/n" • R$
180,000,00 - aceita carro até R$ 30.000,00.

ReI. 347 - BARRA DO RIO CERRO - casa alv. c/laje 221,75m',
sendo 171 ,75m' averbada, terreno c/6!'j2,32m'(14x46,59) murado
com portão eletrônico, 4qtos, sendo o quarto de casal com roupeiro
embutido, 2 banheiros, 2 salas, sendo os quartos e salas com piso
laminado, coz.c/balcão de granito e prateléiras, copa, lavanderia, 2
despensas, 2 garagens, churrasqueira com área de festas e

banheiro, Rua José Papp, nO'69 - R$ 330.000,00

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

galpão industrial c/ 184,00m', cf 2 pisos e estrutura pi mais um, onde
funciona uma malharia, com dojs banheiros, terreno todo murado,
com ortão eletrônico R Henri ue Reichow n° 37 R$ 550.000 00

ef. - 325 - BARRÁ DO RIO CERRO sobrado em alvenilria c/laje, 235m', terreno c/
05m'(13,50x30), murado c/portão eletrônico, sendo a parte infenor c/116,m', copa,
oZ,.lavandelia,2 garagens,bwc, sala de estar, churrasqueira, parte superior c/ 119m'
m fase de produção c/ aproximadamente 45% concluldo e constituído de sufte e hídro,
qtos, bwc social, sala Intima, sala de TV e sacada e nos fundos uma edícula c/27m'
ua522·MariaAlves de Sales, n° 71 R$ 205.000,00, aceita carro até R$ 20.000,00
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EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
COMPRA· VENDE· ADMINISTRA

UNDAClSA
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CONHEÇA
NOSSOS
IMÓVEIS
DE ALTO
PADRÃO!

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 1698 (Em frente ao Registro de Imóveis) • Jaraguá do Sul • se • www-ieier.com.br
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IMÓVEIS

'�JV�
VENDE, ALUGA, ADMINISTRA IMOVEIS

PARA LOCAÇÃO E LOTEAMENTO PROPRIO.·

��
���

Prol. 2009.01.02.00657

.

3372-07,77
- 9918-9996

www.thecitti.blogspot.com
davidspezzia@gmail,com

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

fiNANCIAMENTOS

VIEIRAS - Casa Alvenaria c/Bêrnts. 3

Quartos, Terreno de Esquina 392mts

(14x28) Rua Asfaltada. R$138.000
Aceita F.inan.

AGUA VERDE - Casa de 112mts.
Alvenaria, Suíte +2, Terreno 652mts

(15x43,5) + Galpão 216mts
Comercial. R$230.000 negocia.

Ref - 1121 - Casa de alvenaria
Escolinha - Guaramirim

3 dorm. sendo 1 suíte, sala de jantar
e estar integrada, copa, cozinha,

. 2 vagas de garagem, com capitação
de aguas fluviais,- R$ 130.000,00 _

pode ser financiada 100%

BARRA "centro" - Casa 248mts.

TERRENOS

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

Ref. 1014- 455m2 - Sarni do Rio
Cerro- Jguá do Sul - R$ 55.000,00

Ref. 10'34- 340m; -Amizade - Jguá
do Sul - a partir de R$ 79.0'00,00

Ref. 1035- Amizade -

Jaraguá do Sul - R$ 106,000,00

Ref. 1059- 4.400m2 no Jguá 99

Jaraguá do Sul - R$ 180.000,00

Ref. 1068- 1200m2 - Vila Nova
Jaraguá do Sul- R$ 129,000,00

Ref. 1069- 364m2 no Jg uá 99

Jaraguá do Sul - R$ 49,000,00

Ref, 1084- 1712m2 SR 280
. Guaramirim - R$ 280,000,00

Ref. 1082- 364m2 em Schroeder
próx. a Marisol � R$ 27,000,00

Ref. 1123- 20x40,5m2 no Ribeirão
Cavalo - R$ 82,000,00

Ref. 1125- 334m2 no Amizade
R$ 70,000,00'

Consu lte-nosl

Querendo alugar seu imóvel?
Não perca mais tempo.

Venha até a Projeta Imóveis e

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

2 dorm., 1 suíte,1 bwc - 3:jOm'
Jaraguá Esquerdo -

R$ 220 000,00

Ref, 1132 - Casa de alv.
Rib, Cavalo - Jguá do Sul
3 dorrn. Sendo 1 suíte, 3

vagas de garagem -

R$ 120,000,00

Ref 1098 - Casa alven. em Nova Esperança - Guaramirim -

4 dorm,,2 bwç,1 coz.mob.vareá de festas, Casa João Pessoa - Jguá do

2 vagas garagem.- R$ 115.000,00 - Aceita financiamento Sul - um salario minimo

ALUGUEL

Duplex - Vila Nova - Jguá do
.

Sul - R$ 2.500,00+ condominio

Casa no Ribeirão Cavalo -

Jguá do Sul - R$ 590,0,0

-- --�------�--�---------------------------------------------------------------�--�-
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PLANTÃO VENDAS 9977-4652 I 9977-4654 I 9977-9336
R. João Januário Ayroso, 531 - sl2 Início do Jaráguá Esquerdo PLANTÃO AlUGUEl 99.77 -9337 I 9934-0687

COMPRA - VENDA - ALUGUEL - ADMINISTRAÇÃO - ASSESSORIA EM FINANCIAMENTO

Suíte mais 1 dormitório.
R$ 310.000,00-

Rio Cerro. 3 dormitórios.
Terreno com 325m2.

R$ 192.000,00\

0238- Rau. 680,63m2. R$80.000,00
0485 - Barra do Rio Cerro. 79.220m2. R$
520.00Q,00
0771 - Estrada Nova. 340m2. R$
45.000,00
0116 - Rau. Terreno pmx a ftssociação da

CELESC, c/373,10m'. R$50.000,00 (reg.).
0553 - Terreno com 132.500,00111' em

Schroede� Bairro Schroederl. R$ 900.000,00.
0721 - Rau. Condominio Renacença area

364,70m'. R$ 82,000.00
0754 - Ilha da Figueira. Com 400m'. R$
135,000.00 (neg)

_._-----------1 0890 - Vila Lenzi. 498�09m' R$ 78,000.00
0886- Três Rios([oSul. 325m'. R$42.000,00
0922 - Terreno, .Ilha da Figueira com

500m'. R$150.000,00

mais 2 dorm. Terreno com

340m2• R$ 175.000,00

REF.: 0919 - Terreno: Ilha da
�igueira com 420m2.

R$ 130.000,00

Casas:
Barra do Rio Cerro. 3 dormITórios. R$
900,00

.

Barra do Rio Cerro. 2' dormitórios. R$
460,00 •

Centro casa comercial R$ 2.500,00
Estrada Nova. 3 dormãorlos. R$ 500,00

---__11-----------__1_----------1__-...,..--------1__----------1__---------_Jaraguá Esquerdo. 2 dormitórios. R$
1.200,00
Jaraguá99. 2 dormITórios. R$ 300,00
Vila Nova. 2 do rrnltorios. R$ 630, 00
Vila Nova. 3 dormitórios. R$T50,00
Vila Nova. 3 dormitórios. R$1.000,00
Vila Nova, 04 dormITórios R$2.000,00
Vila Nova, 03 do rmtoríos R$ 2.500,00

REF.: 0727 - Vila Nova. Apto com

1 suíte mais 2 dormitórios.
Mobiliado. RS 295.000,00 (neg)

com 592m2 com duas casas de
alvenaria. R$ 165.000,00

REF.: 0926 - Casa: São Luis. 3
dormitórios. R$ 165.000,00

'. (Uberada para financiamento)

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

para financiamento)

Apartamentos:
Barra do Rio Cerro, 02 dorrnãórios R$
450,00
Barra do Rio Cerro, 02 dormITórios R$
650,00
Centenário, 02 dorrnãónos R$ 500,00
Centro. 1 dormITório. R$480,00
Centro. 2dormITórios. R$580,00
Guaramirim, 02 dormitórios R$ 500,00
Ilha da Figueira, 2 dormitórios. R$ 660,00
Jaraguá 99, à2 oormítõrlos À$ 500,00
Jaraguá Esquerdo, 02 dormITórios R$ 620
+ condomlnio
Nova Brasllia 03 dormhcnos.duas vagas
de garage R$1.000,00
Rau, 01 dormITório, mobiliádo R$ 450,00
+ condomnío
Vila Lalau, 02 dormitórios: 600,00
Vila Nova, mob., ·01 dormitório R$

. 1.800,00 .

Vila Nova. 1 surte mais 2 quartos. R$
1.300,00
Centro. 2 suites mais 1 dormhóro. R$
1100,00
Rau. 2 dormitórios. R$ 500,00
Ilhada Figueira. 2 dormltórbs. R$ 630,00

-----------llhadaFigueira. 2 dormITórios. R$520,00
Estrada Nova. 2 dormITórios. R$ 550,00
Amizade.2 dormITórios. R$576,00
Salas Comerciais:
Centro - Rua Marina Frutuoso R$ 500,00
Centro - Rua Eugenio Bertoldi R$ 800,00
Centro - Av Marechal Deodoro da Fonseca
R$ 550,00 + condomlnio
Centro - Rua Jorge Cerniewicz R$ 500,00
+ condomlnio
Centro - Rua Henrique Piazêra R$ 950,00
Centro -Rua Henrique Piazera R$550,00
Centro - Av. Marechal Deodoro da Fonseca
R$900,00
Centro - Av. Marechal Deodoro da Fonseca
R$3.500,00
Centro. Av. Marechal Deodoro da Fonseca,

---------f--------......,,.-.---I n080. R$5.90Q,00
Jaraguá Esquerdo - Rua João Januário
Ayroso R$ 415,00
Ilha da Figueira - José Theodoro Ribeiro R$
1800,00.
Nova Brasflr.J - Gustavo Hagerdorn R$
lOOO,OO
Vila Nova - Rua 28 de Julho R$ 650,00
Vila Nova- RuaArthurGumz R$ 800,00
Galpão:
Jaraguá Esquerdo. 200m'. R$1.300,00
Nova Brasília; 800 m' R$4.000,00
Nova Brasllia: 1050 m'R$5.250,00
Schoroederl: 1.100m'R$ 3.500,00
Guaramirim. 1.000m' R$ 4.950,00
Terreno:

.

Vila Nova. R$1.200,00
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MM Home club
E ENDOERFER

PLANTÃO
Fone: 9963-9830

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

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

desse Condomínio Inteligente a escolha perfeíta para você e sua família. Portudo que oferece, o Emmendoerfer Home Club é o espaço
que você nasceu para desfrutar, seu habitat natural.

R$139.000,00

"�1!,.6 Entrega: 1 ano

Localização nobre: Bairro Vila Nova.

SPLENDORE
� �,-"",�,

Vendas 8lCClIsIYas: A partir de
R$ 149.900,00

�-

PRÓXIMO À
PREFEITURA

. Apto 407 - 60m2 privo
R$ 110.000,00
Apto 106 - 60m2 privo
R$ 106.000,00
Sol da manhã
2 quartos, sala estar!

jantar, BWC, cozinha,
lavanderia, sacada c/
churrasqueira, vaga
de garagem ..

Incorporadora I Construtora I Realização

'3ESTRUTURA "TERRACO
AMIZADE
SOBRADOS
GEMINADOS

�
..��
'Entrega: Março 2011.

"'. Localização: Baependi
1 ou 2 vagas de garagem
Parcelamento em até 50 X
direto com a .construtora

lipo 1: Surte + 2 quartos
lipo 2: surte + 1 quarto
lipo 3: 2 quartos

A pártir de R$ 90.060.. Sacada rJ churrasqueira

100m2, 3 quartos,
banheiro, sala
estar/jantar,
lavabo, cozinha,
lavanderia,
garagem.

Aptos novos'
Amplos e bem arejados .

1ft] ;rtJJfl"ã'l·
Vila Nova - R. 25 de Julho
Entrega: Março'de 2011.
- 7 pavimentos, 24 aptos
- Elevador.
- 1 ou 2 vagas de garagem
- Água, luz e gás individuais
- Previsão p/ climatiz. "Spllt"
- Tubulação p/ água quente
- A partir de 1 09,69m2 de
área privativa
- Suíte + 2 quartos, sacada -

gourmet + demais depend.

Residencial Gran Ramá
Centro - Entrega: Àbr 2010

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

--------

g!Q:m�t��,
- Suite + 2 quartos,
sacada rJ churrasq.,
demais.dependências.
A partir de R$153.000
Parcelamento direto
com a Incorporadora.
Consulte possibilidade
c;Ie financiamento
bancário.

Suíte + 2 quartos,
sacada c/ churrasqueira,
sala estar/jantar, BWC,
cozinha, lavanderia,
garagem coberta.

BAEPENDI

Apto cem 2.quartos, salas
BWC, cozinha, lavanderia,

churrasqueira, garagem.
R$ 90.000,00

Apto com 2 dormitórios,
sala, BWC, cozinha,
área de serviços,
sacada cf churrasqueira,
vaga de garagem.
FinanciávelR$160 a 165mil.

Financiável

Direto com a construtora.
Entreg a: Maio 09
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MÃE
Não importa se você está em casa ou viajando

Triste ou sorrindo
Perto dos filhos ou morrendo 'de saudades

Cansada do trabalho.oudisposta em um dia lindo
O seu amor Incondicicnal é o que te tania

ÚNICA'para nós
U_ma homenagem a todas as mães

que são únicas como VOCE

·ChUrrasqueitama sacada
-Área de lazeq:;om quadra de areia,
pfàyground e salão de festas.

-l,Q6aHzáção priVilegiada em em excelente
b",írro, perto da creche e supermercado.

• FInanciamento do imóvel na planta, em

parceria com", CAIXA e PMJS.
-

.

--a'

Faça seu cadastro. Informações 47 3275-1447

• Churrasqueira na sacada, • ELEVADOR
hidráulico com Nobreak.,

·Área de lazer com duas piscinas,
playgrdLJnd e salão de festas

• l.ocalizaçâo privilegiada em local
nobre, na rua 13 de maio (Champagnat)

• Financiamento Direto
com a Construtora:

Agende uma Visita

HEXAGO
engenharia&(.QnstrQçÔe$

Visite nosso síte: www.hexagonalengenharia.com.br Construindo qualidade de vfd
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3276·3231 1··9f33.

M o v E s

Rua Angelo Schiochet, 280 sala 4

Jaraguá do Sul - se

falecom@trindadeimoveis.com

www.trindadelrnoveiTRINDADi

COO 298 - Três Rios do Norte - Residência em

Madeira, com 02 quartos, Terreno medindo

327,00m', próximo ao C1G Valor R$ 50.000,00.

COO 195 - Vila Lenii - Residência Com escritura,
"1 suíte, 2 quartos, 3 salas, cozinha, lavanderia,

área de festas, 2 banheiros, garagem, piscina,
proximo ao Jardini Lenzi Valor R$ 600.000,00.

. . .

COO 318 - Rio Molha - Apartamento novo

61 ,DOm'; 2 quartos, sala, cozinha, lavanderia,
banheiro, sacada com churrasqueira, garagem.

Valor R$ 130.000,00;
.
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Faça se� 'Financiamento

Aqui!

D

. � , .

/
- . �move1s

C(o)lfi1�ftrut(o)lf'at � �1fi100If1P(o)If'�d1(O)If'�
Ivo,; 9948-0221 Paulo 9101-6007

Gabriel- 9621-9430 Fábio Burigo - 9119- 2643

Tyàgo - 9101-8302 Yachiyo - 9102-2039

'i'
yatilimoveis@hotmail.com/ www.yatllirnoveis.com.br

�

Residencial Champagnat
Cód. 00017.020 • Residencial ci Hall
social decorado, Elevador, Área de
lazer, play ground, piscina, salão de
festas. central de gás, água quente,
previsão para split. Apartamentos c!
salas integradas cl 2'ambienles, 3

quartos (IS + 2q), cozinha e

lavanderia. AU: 120 m2AT 170m2

• Residencial Monte Olimpo Cód. 00123.002 • Edifício com Hall social. Elevador, área
de lazer e festas, central de gás, portão e porteiro eletrônico. previsão para split.

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

,�

Germiflado Amizade cod:00078.001 Sobrado germinado, moderno e

confortavel, 1 suíte + 2 qtos, sala cf 2 ambientes, área tie lazer cf
churrasqueira, garagem pf2 carros.

Com 16,532,52m:
contendo 2 casas de

aluguel, 1 de alvenaria cf 6

quartos, sala, copa,
cozi nha , escritório,

lavanderia e sótão. 2a casa

de madeira.Localeado na

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

Jaraguá Esquerdo: Terreno com

1.640,00 + casa de averana com 3 qtos,
. 2 wc social, 2 salas, c02inha, garagem

para 3 carros .

. Schoereder: Terreno com

14.550,00m' Av. Marechal Caslelo
Branco LOTE 796.
São luis: Terreno com 2 casas: Casa 1
- mista c/99m', 3 qtos, sala de estar e

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

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

(esquina) R$80.000,00
-Terrano próximo ao condomínio
azaléia- 420m' R$125':OOO,00
-Sala comercial em frente ao Bom
Jesus com 600m2 • Aluguel
R$8.600,OO
·Residencial Bela Vista, Vila Nova:
86m', 3 quartos, 7° andar
R$150.000,00
-casa Ilha da Figueira, próximo ao

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

esquina (rua da Igraja Rainha da Paz)· "

R$135.000,00 .
"

-Casa na Cohab Tifa Martins 1 s + 2q
R$110.000,00 -Ter r e no em

Guaramirim com 500m' (escriturado)
perto do trevo R$5V.000,00
· Terreno na rua Ferdinando Pradi com

512m2• R$327.000,OO
• Terreno na Vila Rau com 300m' +

casa de madeira em cima. R: Carla
Rubia R$75.000,00
• Terreno com 5.500m' (58x78) +

Chico de Paulo:' Terreno com
' galpão cl 2.1 �om' localizad? na

2 .,
RodOVia JaraguãjPomerode proximo

350m + casa de madeira ru aoChocoLetteR$I.300.000,00
com 2 quartos, sala, cozinha e l·casavilaLenzi- Terreno com 560m' ,

garagem. , R$I40.000,00 (troca porapto Vila Nova.

Residencial Alhen"s 00017.018 Apto
duplex cobertura com 3 quartos sendo 2

suítes, uma com closet e banheira, 3 salas

Gantar. estar e home theather), sacada c/' closet + 2 qtos cl sacada. Sala cl 2
chur, área de feslas privativa c/' ambientes, coznta, área de serviço, Área de

churrasqueira, 1odo ir?balhado em gesso e·,; festas externa c,f chur.a + duas vagas de
luzes embutidas. Area para piscina. '

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

Res. Clarice Kock Cód. 00106.001
1 Suite cf closet + 2 quartos, bwc social,

lavabo, area de serviço, sala de jantar e

estar, COZINHA MOBILIADA, sacada cl
,

churrasqueira, 3 vagas de garagem, Salao

de festas, Area pi academia, Piscina

Ed. Mariana Cristine:

Baependi • Apartamento com 3

quartos, sala, cozinha, banheiro,
sacada, garagem. R$160.000,OO

- ULTlMA UNIDADE
1 suíte + 1 quarto

e demais dep.

Residencial Berta Klann:
Vila Nova - Apartamentos cl 3

quartos (sendo 1 suíte), WC social,
sala de estar e.jantar integradas,

sacada cf chur., 02 vagas de

garagem! A partir de R$163.000,00

Res. Alhenas: Apto com 2

Quartos :Sala, cozinha e wc

social MOBILlADOSI

�
I Vila U!rni . Sobrado c/ 3oo,,! de área 001. Área

ri Interbr.2 saas, 1 srite + 1 avabo, billioleca,
fl cozi1ha (rmb.), área de servi;o (mob.), área de

1"
festas c/ chur + cozrra (rmb) Área Supeoor.

3 sriles, serdo 1 c banhem dellhada em

Casa Vila Nova, Casa João grarito,saadetelevisão Furdosc/co"nha +2

Pessoa, casa Chico de Paulo, Casa suítes IormtndoemrrnderrallaLila Garagem

Vila Lenzi
coberta para 2 canos.

n��w;w
-""

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

suíte), cozinha, lavanderia,
garagem e churrasqueira.

Rio Molha: Casa de madeira

(mista) com 100m', 03 quartos,
sala de estar, sala de jantar, área de

festas, lavanderia, área externa,
. garagem para 02 carros,

'

churrasqueira elétrica, Semi
mobiliada!

Próximo a Prefeitura.

Casa Vila Nova cód. 00135.001 Casa
com: Suite máster com closet, 2 quartos,

WC, cozinha, área de serviço, área de
festa, sala de estar/iantar conjugada com

sacada, garagem para 2 vagas, escrltórlo
no mezanino, assoalho madeira marfim,

jardim de inverno na sala, textura pé
direito inclinado com laje, acabamento em
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IMÓVEIS ------c------,----------

Seu imóvel está aqui.

(bJ
HABITAT

• # •

CRECI1583.J �
eVE.NDE @ALUGA

@ADMINISTRA
www.imobiliariahabitat.com.br

3371.8009

"Quer disponibilizar seu imovel para locação com sequnça, a Habitat lmovsls administra seu imovel, venha ser nosso cliente."
.- www.imcbilicrichcbitct.com.br habitat@imobiliariahabitat.com.br Rua Felipe Schmidt, 157 (próx. Millium) , Centro

M

IV
r:
o
�
�

�

c;
c)
o
o r""

-I M V E I S

3370�1122 I 9-117m1122
Rua Guilherme Dancker, 161 - Sala 05 - Centro - Esquina com a Rua Marina Frutuoso

CEP 89251-460 - Jaraguá do Sul - sc

www.ivanaimoveis.com.brJivana�ivanaimoveis.com.br
Ofertas válidas até a data de 05/05/09,

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

jantar com sacada e

churrasqueira, cozinha mobiliada,
área de serviço mobiliado, 2

vagas de garagem, aquecedor
solar. Preço R$ 290.000,00

ReI 1033- Casa no Bairro Ilha da Figueira corn.j quarto com

closet, 2 quartos, bwc, sala de estar, jantar, cozinha, lavanderia,
garagem para 1 carro. Pre o R$ 215.000,00 ReI 301'5- 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 Bairr9 Vila
Lalau com, 1 suíte, 2 quartos, bwc
social, sala de estar I jantar,
cozinha, lavanderia, sacada com

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

Ref 2039 - Apto no Bairro
Amizade, no Condominio
Amizade com, 2 quartos,
bwc, sala, cozinha, lavanderia,
1 vaga de garagem,
Preço R$ 95.000,00

J .

.
// ReI. 3014- Terreno

no Bairro Amizade,
Lote. Champagnat
com 376,42m2,
Preço R$
159.000,00

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

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

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Ref 6395 - Amizade - Casa alv c/ 155.00m2 - suite c/ ctoset - 2 dorm -

estar/jantar - churr - gar p/ 2 carros - porcelanato - jardim planejado - inst. agu'a
quente - ar cond split - porcelanato - jardim planejado - laje inclinada sala estar ,

luminárias - R$290.000,OO - Pronta para morar e pode ser utilizado FGTS e

financiamento bancário

"!.:'

IMÓVEIS

COMPRA - VENDE - ALUGA - ADMINISTRA
Plantão de Vendas

�652-6484 I 9988-1520 I 9934-0371

99�4-0304 I 9934-0019 I 9651-3412

IMOBILIARIA

HORÁRIO DE EXPEDIENTE
Segunda a Sexta - 8:00 às 12:00.13:30 às 18:15

Aos sábados plantão de vendas

.e-mail: itaivan@itaivan.com.br

PROJETOS ARQUITETÔNICOS I INTERIORES

REFORMAS I ADMIN'ISTRAÇÃO DE OBRAS

AR�UITETA E URBANISTA

Ref 6252 - Chico de
Paula - sobrado
novo c/ 236.22m2-
Pronta para morar

suite c/ closet - 2
dorm - bwc - 2

Ref 4657 - Residencial MaJestic - Centro
Edifício
06 pavimentos, 08 apartamentos
02 apartamentos por andar
01 ou 02 vagas de garagem
Elevador, Área de lazer com espaço gourmet e

piscina com deck

Projeto Paisagístico nohall de entrada
Medidor individual de água
Localização Privilegiada - centro da cidade

Apartamento
Área Total de 174 00m2, 01 suíte ou 02

dormitórios, Sacada grill, Sala com porcelanatto'
Acabamento em gesso, Infra-estrutura para ar

_

condicionado tipo split
Entrega: Março/2010 - Vendas Exclusivas
A partir de R$155 000,00

estar/jantar - coz

lav - gar - var - aceita
imóvel de menor

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



IMÓVEIS
, .' �'

ove'lsplaneta� �!!:'!!7-�nUo
CEP 89251-400 -Jaraguá do Sul/SC

OPORTUNIDADE
DA SEMANA

COO 289 - ,CASA AVALIADA NO
VALOR DE R$ 90.000,00 -

IMPERDíVEL POR R$75.000,00
Código- EO. EL DCURADC -

apto 32 Valor: R$ 215.000,00
Rua: AoriallÓpolis, rf 234
Bairro: Centro

.

, Proximilade:
Marcatto Chapéus
cdaoe: Jaraguá do Sul
Área Útil: 96,Om'
Área Total: 150,Om'
Deperdêrcias: 01 suije + 02

qtos, coanha, bwc, sala,
copa/co�nha, área de

serviço, 02vaga de garagem.
Matricula: Averbado:

( x) Sim () Não
Obs: excelente localização.
Totatmente 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.

Côd. 226 - Loteamento Ville de Leon • 01 surre 02

quartos, bwc social, copa, cozinha, área de serviço,
área de festa, 02 vagas de garagem.

Côd.256 - Excelente casa c/ S + 2 Q, rnob., c/
piscina, edícula c/ mais 1 Se 2 Q, lavabo, sala de

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

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

Ventilada/arejada

Cód.250 - Lote comercial de esquina,
com área total de 920,06 m2, localizado

na Rua Manoel Francisco da Costa,
próximo ao Ferro velho Spézia.
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IMÓVEIS o CORREIO DO POVO m
FIM-DE-SEMANA. 9/10 DE MAIO DE 2009 1.1:.1

2- Apto, no bairro amizade com 1

quarto. R$ 430.00
3- Apto, no bairro Vila lalau cl 2 quartos.
R$ 750.00. (incluso água e gás)
4- Apto, no centro 2 quartos mais 1
suãe. R$ 900 + cond.
5- Apto, no Czerniewicz 3 quartos. R$
750,00
Temos diversos galpões para alugar,
entre em contato conosco.

.

REF.54-Vila Nova-Apartamentos com
. op áo de 2 vagas de garagem

,

REF. 2_O2 - 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

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 churrasqdemais dependValor: 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

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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oer mae e a 'Vnar,

G amar seWl se'vl,tir,
ftmar SeJil1 medi r,

ir sem medida.

Aequip�
Atlanta imoveis

deseja um feliz
dia das mães

Privacidade (somente
2 apartamentos por

andar)
3 suítes

1. suíte master com

closet e sacada
2 demi- surres (opção

reversível)
2 vagas de garagem.

VENDAS!'
www.atlantaimoveis.com

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

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

Residencial Di Napoli
Chico de Paula - 2 dormitórios, bwc, sala de estar e

jantar, sacada com churrasqueira, área de serviço,
1 vaga de estacionamento. R$ 99.000,00

'Ref: 1562 - Casa -

Três Rios do Sul .. 1
suíte; 2 dormitórios,

sala, bwc social,
cozinha, área de

serviço, garagem para
2 carros.

R$ 170.000,00Residéncial Atlanta - Centro Apartamento n° 106 com 2
dormitórios, bwc, sala de estar, jantar,sacada

com churrasqueira, cozinha, área de. serviço, 1 vaga de
garagem. R$ 134.000,00

Ref: 1563 - Casa Ilha da Figueira - 5 dormitórios,
bwc social, sala, cozinha, área de servii{o e gar.
R$ 210.000,00

Casa Nova Amizade, 1 suíte master, 2 quartos, bwc social, sala de estar, jantar, cozinhá, área de

serviço, área de festa, 2 vagas de garagem. (Acabamento em massa corrida, rebaixamento em gesso,
piso porcelanato, preparação para ar-condicionado splitt) R$ 272.000,00

Residencial Ramthum - Vil'!, Rau 2 dormitórios,
bwc, sala de estar e jantar, sacada com

churrasqueira, cozinha, área de serviço, 1 vaga
de estacionamento. R$ 90.000,00

Ref: 1567 - Casa Bairro Vieira
Casa com 2 do rmitórios, 2 salas,

copa, cozinha, bwc social, área de serviço,
garagem. R$ 95.000,00

Ref: 1565 : Casa Amizade
1 suíte com bwc mobiliado, 2 dormitórios,
sala de estar/ jantar, cozinha, bwc social

mobiliado, área de serviço, churrasqueira,
garagem para 2 carros. R$185.000,00

Ref: 1533 - Casa Ilha da Figueira Lot Malibu 1 suíte,
2 quartos, sala de estar, cozinha, bwc social, área
de serviço, 1 vaga de garagem.H$126.000,00 .

Pessoa 2 dormitórios, sala de jantar,
copa/cozinha, área de serviço,

bwc, garagem. R$ 88.000,00 cada urna

Ref: 1554 - Casa Ilha da Figueira
Casa com 2 dormitórios, saía, copa, cozinha,
bwc social, mais uma edícula nos fundos com

2 dormitórios, sala, bwc, área de serviço.
R$ 78.000,00

__ ..!1...__._____ _ _ o

J
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! Julia

1181, apto 02 dorrn., sala, coz., lavand.,

i garagem. R$ 600,00
l REF 305 - Viia Lalau - R Henrich

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

REF 2675 _ Água Verde _ casa alv.
lavand., garagem. R$ 575,00

207m'. Terreno 412m'. R$ 220.000,00 REF 306 - Centro - Barão do Rio

----------r---------------------r---------------------+--------------------�---------------------+--------------------�Bmnco-
Edf. Fênix, apto. 01 dorm. com bwc,

todo

i mqbiliado e c eletrodom. R$ 1.500,00.

I REF 338 - Vila Nova - Rua 25 de Julho
i
i n°

11791, - Ed, Granada - apto 1 suite, 2

i dorm, sala, coz., lavand., sacada com

• churrasq., 2 vagas na gar. (ficam moveis

I na cozinha, lavav., bwc) R$I.100,00.

REF 2658 -Ilha na Figueira - casa alv. REF 2610 _ São Luiz -casa aiv. 140m'.
. REF 2676 - Vila Rau ., sobrado alv. ! REF 156 - Centro - Rua Domingos

160m'. Terreno 420rri'. RS 2'20.000,00 Terreno 900m'. RS 238.000,00 240rri'. Terreno 352m'. R$ 300.000,00
!--------------+-,------------+------------_i------------�---- +- ---'

Rodrigues da Nova - Ed. Jacó

I Emmendoerfer, apto 802 - 01 suite, 01

i dorm, dependência de empregada, sala,
i

coz, bwc, lav, ga( 2 carros. R$

1.000,00

i CASAS:

REF 307 - Guaramirim - Centro - Rua

i 28 de agosto n° 297 - casa alv. 02

i dorm., sala, coz.. 01 bwc.javand., gar.

I R$ 600,00

i REF 3�6 - Garibaldi - Estrada Garibaldi

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

___________-.;' lavand,

i varanda, garagem. R$ 500,00
f
i REF 329 - Rio Molha - Rua Adolfo

! Antonio

Emmendoerfer, 3701 - casa madeira

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', lateral

111 - sobrado alv., com 01 suite, 02
i
I dorm, s�la, cozinha, lavanderia, 1 vaga

---------c----+-------------+-------------+------------------ .l- _jl garagem, 160m', murado. R$ 850,00
i
I REF 335 - Chico de Paula - Rua

i Joaquim F. de Paula -Rua 112, lateral
I

! 111'- casa
:

3372·'1122
CRECI 2354·3 J

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

RUA JoRGE CZERNIEWICZ, N° 400, AO LADO DO TEATRO DA SCAR

!
APARTAMENTOS:

I REF 189-llha da Figueira- R Santa

REF 2669 - Centro - casa alv. 140m'.
Terreno 900m? AS 600.000,00

REF 1116 - Vila Nova - Ed. Mont Blanc -

apto 233m'. R$ 320.000,00
REF 2659 - Rgueirinha - casa alv. 90m'.

TerrellQ.200m'. R$126.000,00
REF2671 -Amizade-casa afv, 166rri'.

Terreno 450m'. R$227.000,00
REF 2679 - '!leira - casa mista 80m'.

Ierreno 450m'. AS 90.000,00

! estar/

! jantar, eoz, lava, área de festa, 120m'.

i Toda murada, portão eletr. R$ 750,00

I REF 342 - Barra - Rua �enjaminO Pradi

I - casa alv. 03 quartos, sala, cozinha,

I bwc, lavanderia, garagem. R$ 850,00
!
I REF 343 - Barra - Rua Benjamino Pradi

!--_�------'�---_+_-___:__:::__::_::===----::-::_+------------i------------�------------+---------------1 - casa alv. 02 quartos, sala, cozinha,

I bwc, lavanderia, 'gamgem. R$ 780,00

REF 345 - Centro - Rua Willy Manhke -

I Ed. Athenas - duplex com 530m' - 1

! sute, 2 dorm, área de festa, gar. 2
,
i

carros, semi-mobili�do, piscina própria.
R$ 1.700,00 .+ Cond. de R$ 850,00
SALA COMERCIAL:

REF 289 - Czerniewicz - Rio de Janeiro

88 - sala comercial 120m' , 02 bwc ,

REF 1190 - Centro - Ed. Miner - apto
120 m'. RSI39.000,00

REF 2660 - Figueirinha - casa alv.
90m'. Terreno 200rri'. AS 126.000,00

REF 2672 - Firenzi I - casa madeira SOm'.
Terreno 350m'. RS 70.000,00

REF 3294 - Vila Rau - terreno 54Om'.
R$ 60.000,00

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

REF 2662 - Vila Rau - geminados alv.
77.39m2• R$ 98.000,00

REF 2673 - Água Verde - casa madeira
115m'. Terreno 450m'. AS 140.000,00

REF 3298 - Água Verde - terreno
301 m'. AS 57.000,00

REF 1162 - Chanpagnat - Ed. Mateus

apto 101 rri'. AS 170.000,00

/

REF 3266 -Schroeder - Centro -

terreno 400m' R$ 37 .000,00
REF 3299 - Amizade - Terreno 450rri'.

AS 215.000,00
com sobreloja 02 entredas c/ portão

,
eletrônico. R$ 1.200,000

,
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Jrnobil iária CRECI: 2716J

SonhoInvest
I n v i s t a 'e m seu S o n h o !

3274-8844
. PLANTÃO

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

www.sonhoinvest.com.br Rua Preso Epitácio Pessoa, 820 - Centro - Jaraguá do Sul- SC

Ref..165 � CZERNIEWICZ - Apto. em
.

construção no residencial Itatiaia, cl
entrega prevista pi setembro de 2009.

CI suíte + 02 dorm. sala de estar e

jantar conj. Cozinha, 01 banheiro social,
-área de servo sacada cl churr. e

. garagem.

OB8: Janelas e porta da sacada em

vidros temperados, piso cerâmico,
,

acabo em gesso no teto. Prédio cl Hall
de entrada, Portão Eletrônico, sistema
de gás central Valor R$ 125.000;00.

Rei. 170 - VILA LENZI- Casa
de alv. c/ suíte + 02 dorm. 02

salas, copa, cozinha, 01
banheiro social: área de servo

área de festas e garagem. Valor
R$ 200.000,00. Negociável.

c/128m2 de área construída e

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

• bwc, garagem. Valor R$
190.000,00.

ReI. 190.,. SÃO LUIZ - Casa de
alv. c/ aprox 160,DOm2 de área
construída e terreno c/ aprox.

364,00m2. C/suíte + 01
dorm., 'área de festas, lindo

jardim, garagem e demais dep,
Valor R$ 195.000,00.

'

ReI. 184 - CZERNIEWICZ:
Sobrado em ótima localização,
c/340m2 de área construída e

580m2 de terreno. C/ suíte +

02 dorm., área de festa se/
churr. edícula, garagem e

demais dep. Valor R$
370.000,00.

Rei. 187 - VILA NOVA
Terreno c/301 ,95m2; ótimo
tanto p/ residência quanto p/

"

comércio, consulta aprovada p/
const. de prédio até 07

pavimentos. Valor

R$133.000,00.

,Rel.l86 -RIO CERRO 11- Terreno cf
área aprox. de 1 00,000m2, c/ casa de

madeira bem simples e c/ infra
estrutura PI cultivo de verduras
hidropênieas, Vende o total ou

somente uma parte. Valor a combinar.

ReI. 196 - JARAGUÁ ESQUERDO -

Terreno com área total de 474m2,
escriturado. Próx ao eond. Azaléia.

Valor R$ .73,000,00.

Baependi,
Sobrado c/ ótimo

.terreno de 1080m2
e área eonstruída
e/300m2,05
dorm. 04 salas,
cozinha, 02 bwe,
área de servo área
de festas c/ ehurr.
varanda e garagem
p/ 04 carros. Valor

R� 450.000,00.
.

Re.l, 140 - VILA. LENZI - Casa
de alv c/156m2 de área

construída e terreno c/495m2.
C/ 04 dorm. área de festas,

garagem e demais
dependências. Valor R$

155.000,00.

ILHA DA FIGUEIRA - Casa de
alv. c/195m2 de área total e

terreno c/420m2, cf suíte + 02

dorm., área de festas c/ churr.

garagem e demais dep. Valor R$
199.000,00.

ReI. 166 � TRÊS RIOS DO suL
- Casa de alv, c/170m2 de área

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

ValorR$180.000,00.

ReI. 171 - TRÊS RIOS DO ';
NORTE - Caú,de alv, c/83m2
de área construída e terreno c/·

400m2, c/02 dorm., sala;
cozinha, 01 'bwc, área de

serviço e garagem. Valor R$
105.000,00

ReI. 16L-CHICO DE PAULA

Terreno,eseriturado, em rua

asfaltada, c/ 5.500m2. Valor R$
230.000,OOr: .'

ReI. 105 - 'AAu'� Te;r�no c/ á�ea de
386,00m2, loealizádo próximo á

ponte em construção que ligará os

.bairros Rau e Amizade. Valor R$
85.000;00.

Rel.191 � TRÊS. RIOS DO NORTE
Terrenos DO 'Loteamento Vieenzi

·Gadotti, cada terreno c/324m2. '-'\ilor
,

R$ 35.000,00 a vista ou R$ 5.000,00
de ertrada ,e saldo' em 100 parcelas

ReI. 175 - AMIZADE - Terreno c/
351 m2 próximo ao salão amizade,

'.

Valor R$ 49.000,00.
"

'Rel, 137 -AGUA VERDE - Terreno
b/ 304m2 locakzado próx. a' Unerj.

Valor R$ 55.00Q,00.
-
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Compra, Vend.e, A,alia, Aluga, Administra.
Casa, Lót,,�-Aparlamento, Chácara.

"

IIVIC:»"EIS (47) 3275-1133 I PLANTÃO 9658-5584

www.bartelimoveis.co-m.br >Rua Exp. João Zapella, 88 - Centro - Jaraguá do Sul

R,I, 246,2 • Oua "I BIrra do Rio 0'"0 com 01 §uK. com eID§8j, §aIi
IlItIma , lallada ,., 02 quartol, IlIa .m 02 ambl8tlt8§, eozlmm

mobiliada, lavlOO, diSp,",a, fllVandm'la, ,a1ao d. f'., pI§!lInt, gm;
"'••IOOM.·

Ref, 248,1 ., Casa no

Czerniewlcz com 01 suite
com sacada + 02 quartos,

saJa, cozinha ·mobJliada, 'bwe" :

fJsento,.,o, lavandená,.area de ,

festas'e gar_,
.....0._,

ReI, 213,1 • C.a em Sehroeder
com -01 suns com ctosM + 02

.

quartos, sa'a, 02 cozlnhs§,
. copa, "wc, 'avandena, area de

testai, piscina e garagem,
.

.. 310,000,00

Ret,Z41,1·Cauoo�
com 01 §uifI mob"lada + 02

quarto§" _, cozinha -

mobjlada" bw,� fav�,
gafagmn,-Rf1."M
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Valores válidos até 13/05/2009

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

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

www.imoveisemjaragua.com.br

... ReI. 2301 - Apto - Resid.Dom Pedro - Nova Brasilia -1 suite e/sacada, 1 dormitórios, 1
ReI. 3161 - Casa de madeira - Tifa Martins - 3 dormitórios, 1 bwc, garagem, demais

dependências R$ 78.000,00
ReI. 2091 - Casa - Vila Lenli - madeira, 2 dnrrnítóríos, bwc, demais dependências R$
80.000,00
ReI. 3221 - Estrada Nova-l dormitório, 1 bwc, demais dependencias R$99,OOO,00
ReI. 3201 - Jila Martins -1 suíte, 2 dorm., 2 bwcs, demais dep. R$1 09.000,00
Rel.2411 - Figueira-3 dormitórios, bwc, garagem R$110.000,00

.

ReI. 2491 - Tila Martins -4 dormitórios, 1 bwc, garagem e demais dep. - R$110.000,00
ReI. 2371 - Chicode pauta- 3 dorm., 1 bwc, 1 vaga de garagem R$110.000,00
ReI. 2681 - Estrada Nova - 3 dormitóriós, 1 bwc, 79m2 - OFERTA R$110.000,00
ReI. 1091 - 3 dorm. 2bwc, 2 salas portão eletr., piscina R$ 125.000,00
ReI. 3121 - Nereu Ramos - com 2casas R$150.000,00
ReI. 1811 - Chico de Paula - Casa mista com 3 dormitórios, 2 salas, área de festas
c/chur.. e piscina + 1 kitinet + area de 60m2 - oficina R$160.000,00·
ReI. 3351 _ Casa - Vila tenzi - 1 dormitório, bwc, demais dependências, piscina R$
160.000,00
ReI. 2581 - Vila tenzl - 2 suítes, 3 dorm., 2 bwc, demais dep., garagem R$160.000,00
ReI. 3162 - Tifa Martins -170m2 - 3 dormitórios, 2 bwc, 3 vagas de garagem, demais

dependencias R$160.000,00
ReI. 831 - Vila Lenli - 5 quartos, sala, copa, bwc, suite, chur., cozinha R$ 200.000,00
ReI. 1512 - Barra Velha - Sobrado c/ suite, 2 dorm., lavabo, chur. R$ 200.000,00
ReI. 2141 - Figueira - Sobrado c/ suite, 3 dorm., 2 vagas de garagem R$ 21 0.000,00
ReI. 3091 - Água Verde - 3 dormitórios, 2 bwc, garagem p/2.carros - R$ 21 0.000,00
ReI. 3141 - Vila Lenli - 2 dormitórios, 1.bwc, garagem e demais dep. R$ 220.000,00
ReI. 1831 - Chico de Paula, 4 dorm., 2 bwc, 2 vagas de garagem R$ 245.000,00
ReI. 1511 - Barra Velha - sobrado "alto padrão" R$ 260.000,00
Rel.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 inacabado" prox recr. Marisol R$
450.000,00
ReI. 281 - Penha -casa alto padrão "frente p/ o mar" R$ 550.000,00
ReI. 3291 -Jaraguá 99 - 3 dorm., 1 bwc, garagem e demais dep. R$120.000,00
ReI. 2091 - Casa de madeira - Vila Lenzl- 2 dorm., 1 bwc e demais dep. R$ 80.000,00
APARTAMENTOS

bwc, 1 vaga de garagem e demais dependencias R$120.000,00 Pronto para morar.

ReI. 3151 - Apto - Ed. Veneia - Próximo a WEG - 1 suite, 2 dorm'�órios, bwc, demais

dependencias R$135.000,00
ReI. 3041 - Apto - Nova Brasília -1 suíte, 2 dormitórios;1 bwc, sacada c/churrasqueira.
Entrega em setembro 2009 R$ 1.35.000,09
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- Ed.lsabella-l suíte, 2 dorm., 1 bwc, 1 vaga de gar. R$160.000,00
ReI. 1661 - Centro - 1 suíte, 2 dormitórios, demais dependências. R$170.000,00
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.
ReqOOl - Vila Nova c/I suíte, 2 dorrn., 1 vaga de garagem R$ 250.000,00
Rei. 2621 - Balneário Camboriu - próximo igreja Santa Ines - 1 súíte, 2. dormitórios, 1

bwc,1 vaga de garagem' R$ 340.000,00
ReI. 2441 - Balneário Camboriú, COBERTURA, alto padrão, 4·suítes, 1 dorm., dep. de

ernp., 4 vagas de garagem + espaço p/jet ski e 1 moto, piscina privativa e demais dep.
R$I.500.000,00 (entrada de R$500.000,00) e saldo em 72 vezes.

TERRENO
.

Re1.2471- Terreno-Rau-com413,81m2 ·R$51.000,00
ReI. 3061 - Jaraguá 99 com 325m2 R$ 55.000,00
Re1.3341- Terreno-Ana Paula-350m2 R$55.000,00
ReI. 2671 - Terreno' Figueira - 380,80m2 - R$ 65.000,00
ReI. 3181 - Terreno - Tífa Martins - com 330 m2 R$ 69.000,00
ReI. 2691 - Terreno - Amizade - com 429 m2 R$ 76.000,00
Ref. 774n75 - Jaragua Esquerdo -prox. arenâ - R$ 80.000,00
Ref. 3131 - Terreno - Vila Lalau-409m2 R$85.000,00
Ref. 22 - Terreno - Vila Lenzi - com 435m2, Rua asfaltada, R$11 0.000,00
Ref.2931 _ Terreno - Vila Lenzi com 442m2 -115.000,00
ReI. 3111 - Terreno - "Otimo ponto comercial" - centro com 300m2 R$118.000,00

r
ReI. 2731- Terreno, Água Verde-900m2 R$160.000,00
ReI. 3051-Terreno-Amizade-1620m2 R$190.000,00
ReI. 3021-Nereu Ramos- 'industrial" frente para BR 280 - 3400m2 R$ 240.000,00
ReI. 1941 - Vila Lenli 250.000m2 R$ 250.000,00
ReI. 2431 - Area - Braçinho - 22.000m2 R$ 280.000,00
SíTIO / CHÁCARA
Rél :1141 - Garibalde - area de 57i7m2 com casa R$ 220.000;00
ReI. 1741 - Garibaldi 75000m2 R$ 395.000,00
SALA COMERCIAL

2 dormitórios demaís dependencias. R$ ReI. 2701 _ Sala comercial- Rau, salão de cabeleireira completo R$ 65.000,00

ReI. 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
Brasílla - 3 dormitórios, 2

bwcs, demais dependencias
"Otimo_ para comercial"

R$ 225.000,00

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
ReI. 3171 - Apto - Figueira - Ed. Jardim américa - 2 dormitórios,'1 bwc, garagem e

demais dependencias R$ 90.000,00
ReI. 3152 - Apto - Ed. Di Napoli - Próximo Igreja São Judas - 2 dormitórios, 1 bwc,
sacada c/churrasqueira R$ 99.000,00
ReI. 3301 - Apto - Barra do Rio ·Cerro,
105.000,00

'

loéAÇÃO:
04 APARTAM snros NOVOS DE ALTO
PADRÃO NA VilA NOVA COM 01 SUíTE + 02
QUARTOS, 02 VAGAS DE GARAGEM COM
COZIN_HA 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 apartamentQ Ed, Isabella. 01 suíte + 02 t
quartos, demais dependências. R$ 850,00 'I
01 casa residencial ou comercial no Centro,
Rua Ferdinando Pradi. 03 quartos, demais

dependências.
.

01 casa comercial na Vila Nova, com piscina e

espaço para estacionamento, Valor: a

negociar. i
,I

01 cas-a comercial ampla no Centro, com �
piscina, area grande para estacionamento,"
porteiro eletrônico. Valor: R$' 5000,00.
(Negociável)
01 casa com 05 quartos, piscina e demais

dependêncías. localizada no Centro, Valor R$
2700,00
02 apartainentos no Centenário, 02 quartos, !
sala, cozinha, banheJro, área de serviço e 1
garagem. Valor: R$ 570,00 (sem condomínio).
02 apartamentos no Ed, Lilium. 01 quarto e

cozinha conjugado. Preço especial. .

,

01 excelente sala comercial. Com ambiente
rústico, bem localizada e ampla. Valor:

negociar,
<á,.�-

=-�=��=========�
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Ref.50 - Ilha da Figueira - Casa
com 260,00m' � 1 suíte, sala de

ginástica, BWC social,
escritório, churrasquéira,

garagem para 2 carros, piscina.
R$ 380.000,00.

Ref. 5000 - Garibaldi - chácara com
.

18.960,00m2 casa com 04

dormitórios, garagem para 02 carros,

piso madeira, próximo ao Posto
MimeR$ 110.000,00 negociável, aceita completa e montada com coffe drink

casa em Barra Velha e Itajubá. - R$ 250.000,00 aceita imóvel, carro.

com 16,00m' - 1 suíte, 2

dormitórios,laje com gesso.
Legalizada para financiamento

bancário R$135.000,00 negociável.

Madeira, 3 quartos, jardim, com

edícula alugada na

frente.R$85.000,00. negociável,
aceita terreno

e .

- arra o ia Cerro -

Terreno com 3:551 ,DOm'. Terreno

pode ser desmembrado em 5

lotes.R$560.000,00.

Ref.351 O -l/ila Nova - Apto com

área prvativa 18,43m' - 3
dormitórios, 1 BWC, área de serviço,

1 garagem. R$115.000,00. aceita
finimciamento bancário.

Ref.101 - Vila Nova - Casa com

450,00m' - 4 dormitórios, BWC,
escritório, área de serviço, varanda

e 2 garagens. R$ 315.000,00.

r

INTERIMOVEIS
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 mz. Rua Eugênio Nicolini

Ótima localização: Rua José Theodoro Ribeiro

Sobrados geminados, alto padrão, contendo 03 dormitórios

(sendo 01 suíte ct 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 guarita, salão de festas, piscina e

playqround,
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.intérimoveis.net

zs-Apartamento,01 dormit., sala, coz, área serviço, bwc,
sacada cf churrasq. e garagem. Rua Preso Epitácio
Pessoa 1465 (Centro) Resid. das Tulipas. Aluguel R$
475,00
zs-Apartamento, 02 dormit., sala, COZ., área serviço, bwc
e garagem. Rua CeI. Procópio Gomes (Centro) Resid.

Maguillú. Aluguel: R$ 550,00
zs-Apartamento, 02 dormit., sala, COZ., área serviço, bwc,
sacada-e garagem. Rua Leopoldo Malheiro (Centro) Ed.
Gardênia. Aluguel: R$ 520,00

.

zs-Apartamento, 03 dormit (sendo 01 suíte), sala, COZ.,
área serviço, bwc social e garagem. Rua Fritz Bartel
Cond. Bartel (Baependi). Aluguel: R$ 600,00
zs-Apartamento, 03 dormit. (sendo 01 suíte), sala, COZ.,
área serviço, bwc social, sacada cf churrasq. e 02 vagas
de garagem. Rua Barão do Rio Branco (Centro) Resid.
Phoenix. Aluguel: R$ 900,00

. zs-Casa em alvenaria, 03 dormit., sala, COZ., área serviço,
02 bwc, despensa e garagem. Rua Frederico Bartel

(Centro). Aluguel: R$1.000,00
zs-Sala comercial térrea, área aprox. 45 m2. Rua Preso
Epitácio Pessoa, 1465 (Centro). Aluguel: R$ 550,00
zs-Sala comercial térrea, com área aprox. 80 m2. Rua CeI.
Procópio Gomes de Oliveira (Centro). Aluguel: R$ 600,00
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IMÓVEIS

• Compra • V�nde". Administra •

'Tél:' 3055 0070
PLANTÃO DE VENDAS

Deíeon 9923-6174 I IIsoo 9142;;4641
PLANTÃO DE LOCAÇÃO

Eliane - 9923 7090

2079 - Residencial Belle VieCentro - 202,00 m2

R$ 270.000,00
1 suíte cl closet e sacada, 2 demi - suítes, lavabo,

sala de jantar, sala de estar, cozinha área de serviço, sacada cl churrasqueira.
/\

2687 - Apartamento - Nova
Brasilia - 87,07 m2 - R$

125.000,00 - 01 suite, 02 stos,
bwc, sala de estar e jantar,

. cozinha, sacada cf
churrasqueira, garagem,

1147 - Sobrado - Corupá -

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

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

alarme, carneras, cerca elétrica.

1146 - Sobrace - Ilha da
Figueira - 310,00 m2 - suite cfJ..�����..�-sacada, 02 qtos, bwc, sala cf
sacada, lavabo, sala, cozinha,

. área de serviço, despensa, 02

vagas de garagem, escritório +l..;..��=;!�:�edicuía,

ÁREAS CENTRAIS.
Lateral da Av Mal

Deodoro.
Ótima oportunidade para
'construção de edifício,

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

Terreno plano, limpo, niurado nas
laterais. Loteamentp .Beira Rio.

6089 - Terreno' - Vila Rau -

300.00m2?: R$ 69,000:00-
Terreno cl casa de madeira.

Murado nas laterais.

6070 - Terreno· Vila Lenzi -

312.00m' - R$ 70.000,00'

6885 - Terreno - Amizade -

333,50 ni' - RS 73.000,00 -

Terreno Plano.
.

6028 - Terreno - Água Verde -

756,00 m' - R$ 90.000,00 .

.

6057 - Terreno - Ilha da Figueira
- 618,87 m' - RS 105.000,00.

6082 - Terreno - Chico de Paula
-1.195,00 m' - R$105000;OO.

6083 • Terreno - Vila Nova -

684,00 m' - R$ 130.000,00

6084 - Terreno - Schroeder III -

6,417,08 m' . R$ 195 000,00.

6079 - Terreno - Vila Nova -

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

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

60'60- Centro - 2.355.63 m',- .

.

"R$ 715,000.00 � Terreno na
.'

, :
, ,área centrst

6'075 - Terreno - 4.114,14 m'
Terrerto Comercial - Sob

,

Consulta

6G77 - terreno- 1 426 50 m' ,

Terreno Comercial,' Sob'Consulta

l"1004 • Casa • Estrada Nova -

RS '550,'00 - 02 qtos, sala,
cozinha, bwc, área de serviço.
L-2005 - �artamento - Centro -

. RS 550,00 • 02 qtos, sala de,6104 - Terreno - Guàramirim '

estar I jantar, área de selVlço,
148,000,00 m2 - Terreno rural bwc,garagem .

para fins de sítio, chácara, L-21J116 _ AP.3rtamento _ Ilha da
cortado por ruas. Sem Flaueira - R$ 630,00 -; 01 suíte,

benfeitorias. Troca-se por 02 qtos, bwc, copa, cozinha,
sala, área de serviço, sacada c/

casa ou terreno urbano. 'chunà, garagem, interfone.
, Sob Consulta.

----------------..···2003 - .Apa'rtamento -

. Baependi - R$ 855,00 - suíte,
02 qtos, bwc, sala: cozinha, I!l

área. de serviço, sacada cl
chulTllSQueira.

.

l,1oo2 - Geminado' - Barra - R$
850,00 - suíte, 02 qtos, sala, 02
bWc, cozinha, ârea de serviço,
garagem.

l·Zoo7 - AaI - San Sebastian -

Czemiewicz.• RS 330,00 + R$ 460
(Cond. e Serviços de Hotel) - 01 qto,
sala, cozinhil, lavabo, banheira c/
hídro, sauna seca,. úmida, piscina.
salade ginas1íca.

l-1006- Casa- Barra do Rio Molha
7.012 ' Sítío - Guaramirim - 50.000,00 m2 - contendo - R$750,OO - 03qtos, sala, cozinha,

02 casas, 02 lagoas, 17.000 pés de palmeira. bwc,áreadeserviço, garagem.

111t - Geminado· Amizade·
139.67 m2. R$155.0OD,OO-
01 suite C/ sacada, 02 qtos.

área de festas cf
churrasqueira, área de serviço,

cozinha, sala de'esfílr/jantaJ;
varandá, escritório.

1128 - casa- Tres Rios do Sul
·90,00 m2 - R$143.100,OO·
Casa de alvenaria NOVA c/01
suite, 02 qtos, bwc, sala, coPa

cl gessó, cozinha, área de
serviço. garagem.

.

2OB9 - Apartamento - Centro -

60.00 mn2 - R$110.ooo,00 -

02 qtos, bwc, sala, cozinha,
área de servIÇO. garagem.
Área de festas 00 prédio,

1148 - Casa -Ilha da
Figueira - 240,00 m2�
Parte Superior: 01 suíte,
02 qtos, sala, cozinha,
cQ.pa, área de serviço, (

bwc; varanda, Parte
IlJferior: qto, sala.

. cozinha, bwc, área, saía
comercial, garagem.

7011 - Sítio - Barra do Rio'Cerro -

600.000,00 m2 - contendo 01 casa,01
rancho; cachoeira, 50.000 pés de

eucalipto.Sob Consulta.
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RUA 25 DE jUL\:10 (em lrente

Recreati'l\l Duas Rodas)
APAR1AMENTOS NOVOS

Aptos com suíte cf sacada 'I- 2 quartos,

sala em 2 ambientes, sacada ampla c/

churrasqueita, bwc social, cozinha,

lavanderia, 2 vagas de gatagem. .

Prédio com salão de lestaS. Os aptos

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

de água individua\. Com elevador.

Condição de pagamento: 50% do valor

de entrada e o saldo em 24 parcelas.
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ReI. 141 Cemro/Guaramiririi. Casa 154m',
terreno 357,00111' com 03 quartos, sendo.01
suite, sala de estar/jantar, cozinha, bánheiro

social, garagem para 02 carros.area de festas
com banheiro, dispensa e lavanderia. Átírno

Acabamerno R$ 180.000,00

Em O CORREIO DO POVO
FIM DE SEMANA. 9/10 DE MAIO DE 2009 IMÓVEIS

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

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Facilitamos seu crédito junto a CAIXA

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

* Casas Prontas.
* lotes a venda em

diversos pontos da cidade.
* loteamentos Próprios

TtRRENOS

• ReI. 0053 Vende-se chácara em

Guaramirim! Bruiderthal, cl 200.000m' de
area, c/ mata nativa; 2 lagoas, naseenté de

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

• Rei 0114 ÁvaVGuarâmirim �ende-se
. terreno e/450m', legalizado p/Financiamento

pela caixa econornica federal. residencial

Kapanerna. R$50.000,OO
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www.schellercorretordeimoveis.com.br

Rua Prefeito José
Bauer, 131, Vila Rau

. APARTAMENTOS
PRONTOS PARA
MORAR!

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

churrasqueira e uma

vaga de garagem.
R$127.000,00

AMIZADE - RESIDENCIAL JULIANA -

Apto. nO 403 - SUíte mais dois

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

'

sacada com churrasqueria e uma

vaga de.garagem. R$145.00Q,00

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

churrasq ueira e uma vaga dê

garagem. R$ 135.000,00

.

AMIZADE - LOTEAMENTO

ITACQLOMI II - Casa pronta para
morar com suíte mais dais

dormitórios, bwc social, sala estar

e jantar, .cozinha, lavanderia, área.

de festas com iavabo, garagem

para dois carros. R$ 285.000;00.

AMIMDE - LOTEAMENTO
ITACOLOMIII - Lotes a partir de

.
R$ 79.38.0,00

.

DEMATHE - Casa pro nta para
morar com suíte mais dois

dormitórios, bwc soelal, sala estar
e jantar, cozinha, lavanderia,
churrasqueira, uma vaga de

garagem. R$165.000,00.

TRÊS RIOS DO SUL - LOTEAMENTO

BEIRA RIO - Casa em construção
com suíte mais dois dormitórios,

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

R$ 179.000;00.

ElYSÉE - Casa nova com suíte mais
dois dorm. cl sacada, bwc social,
sala, varanda, cozinha, lavanderia,
área de festas, garagem para dois

carros e despensa. R$ 395.pOO,00.

BEIRA RIO - Casa pronta pi morar,
com suíte mais dois dormitórios,

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

R$ 175.000,00.

.l

RICARDO r1ALERIO!
li!
(,)

ri.cardodmoveis@hotmail.com o

\� 8808-537'8
� '8837-8299

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

éód.138· Casa de madeira ci4
qtos no' Santo Antônio.

R$ 69.000,00

Cod. 056· Terreno c/17.680m2·no
centro de Guaraminm. Prtíx. ao

trevo principal. consute-nos.

eco. 116· Terreno c/337,00maem
. Três Rios do Sul, RS 40.000,00.
Cod121 -Terreno ei5.000,00m' na

BR280 sentido Corupá.
R�500.000,OO

.

Cód.168.· Terreno com 360,00m2
em Guararnirim. R$ 44.000.00

alv. com 3. quartos,
. na Ilha da Figueira.

R$ 190.000,00

alvenaria com suíte +

2 quartos. no Bairro
Amizade no valor de

R$ 240.000,00.

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

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

com 1 suíte + 2 quartos no

bairro Ilha da Figueira.
R$ 145.00Cl,00

Cad 107 - Casa de alv. com

3 quartos, na Ilha da
Figueira. Entr. de 55.000,00
+ saldo com proprietário.

sune mais 2 quartos.
. Amizade. R$13.0.0OQ,00

Cod135 - Casa de alv

cf 4 quartos, bairro São
Luis. Pode ser financ.
Valor R$170.000,00

C:ó'dJ78 - Gasade alv.M 3

quartos, toda reformada no

bairro Tifa Martins. Pode. ser

fnanc. R$ 1 tO.OOO;OO

GÔd. 190-Terreno com

- 364,00m2contendo casa de

madeira, no bairro Água verde.
R$ 100.000,00
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Zpavimentos de gateria comercial com 3110jas;
E8tacronamento tomerciat;

, '-"�oresfdêlltiaf prlvativo;-
AjartamellfOS. 2 ce 3l1ormftóriGs, senda umi suite;
Sitao de fêS� brinquêdoteea, sala fitness e lêrraço com piscina;

0158 fle gãtàgens rijildârtcialS, cam I: opção di YajpS aup�!;
�ftôS,nVátiWspafa os apartamentos,

LEIER,

EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
(47) 2107-0500

C'OMPRA • VENDE • ADMIN.ISTRA,
ÀV. MAL. 'DEODORO DA FONSECA, 1698.

(EM'fRENTE AO REGISTRO DE IMÓVEIS} :

WWW1EíER.COM!B.B
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IMÓVEIS
COMPRA • VENDE • FINANCIA � LOTEIA • ADMINISTRA • ASSESSORIA EM PROJETOS E CONSTRUÇÕES

imobiliária

.com
CINCO ANOS DE BONS NEGÓCIOS!

,

CONFIRA .OUTROS IMOVEIS EM NOSSO SITE!

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

(47) 3055-2400 .feliz dia doas mães!

AGORA COM

ReI. 20263-
Vilã Nova
ED. DONA
WAL c apto cl
surre + 02
dormitórios e

sacada com

churrasqueira
R$106.738,18.
Entrada +

iiiiiiiii
Parcelamento

ReI. 60069 - Barra do Rio Cerro - Terreno
cl 304,00 m2 - Bem localizado> R$

58.000,00. Estuda Propostas

Visite nosso
Novo' Site!

garagem pf � carros. tasa �: 1 corrn -

coz.I copa conjugadas - sala de lV - bwc -

lavanderia. Galpãoc/28 m2• Portão eletronico.
- R$ 137.800,00. Estuda Propostas

MORAR - sobrado cl suíte cl sacada + 2
dormit, área de festas cl churrasqueira.

Aceita Financiamento I FGTS

Ret 60032 - Casa de alv. c/3 dormit.>
sala conjugada - coz. - área de serviço -

bwc � garagem pi 2 carros. Próximo a

Arena Jaraguá. �$ J 30.000,00

garagem pi 2 carros - churrasqueira.
Próximo a metalúrgica Lombardi. - R$

79.500,00. Estuda Propostas

Ref. 10656 - Schroerder III - Casa cl suite
+ 3 dorrnit. - 2 bwc - sala de tv/estar

coz/copa - despensa - área de serviço -

quiosque cl churrasqueira - piscina -

garagem pi 2 carros. Área d� 280,00 m2 -

R$ 280.000,00. Estuda Propostas

ReI. 10653 - Ilha da Figueira - Casa cf 234,00 m2
- casa a- 1 surre. + 3 dorrnit, - cozinha/saia, bwc,
lavanderia, garagem .. 120m2. Casa b-1 dormlt
coze - bwc, lavanderia- 40m2 - casa c -2 dorrnit,

- Sala - cozo - Lavanderia. Garagem cf
Churrasqueira. 74m'. - R$ 692.000,00. Estuda

Prupostas

I
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IMÓVEIS
FINANCIAMENl;OS

CAIArA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Facilitamos seu crédito junto a

CAIXA. Regularizamos seu

imóvel para financiamento.

3370-6480 I 9609-0736
wWw.franciscovende.com(limoveis@franciscovende.com

Cód.0202 - Ilha
da Figueira -

Casa Alv. c/ 2

quartos, 1 BWC,
sala,

.

cozinha/copa,
etc .... Lote 6S4m'
R$ 147.000,00

,

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

CORRETOR'
DE IMÓVEIS

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

053 - Vila Lalau, c/area privativa
de 1 09,37m'. Aceita apto de 02

quartos como formá de

pagamento. R$ 160.000,00

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

terreno com 847,94m'. (aceiia
apartame�to).R$160.000,00.

120 - Jaragua 84 - com área

aproximada de 7.S00,00m', com

casa mista, lagoa. R$ 90.000,00

Leon
wn Ó V e

003'- Santo Antonio, terreno com de 89.268,00m' .

007 - Santo Antonio, com área de 62.352,00m'.
008 - Ner.eu Ramos, Br 280, terreno c/33.947,2Sm'.
009 - Santo Antonio, terreno c/ área de 2.230,00m'
037 - Nereu Ramos terreno com 3S7,00m'
073 - Amizade, terreno com 360,00m'
074 - Amizade, terreno com 425,51 m'
075 - Amizade, terreno com 373,97m'
083 - Schroeder, terreno com área de 500,00m'.
084 - Schroeder, terreno com uma área aproximada de 500,00.
109 - Ner�u Ramos, área de 11.470,00m' (ótimo p/ indústria)
127 - Ribeirão Grande do Norte, terreno cl375,00m',
235 ":Schroeder, terreno com 2.3�7,60m'.
236 - Schroeder, terreno com 1.17) ,DOm'

R$ 50.000,00
R$ 40.000,00
R$ 300.000,00
R$ 28.000,00
R$ 50.000,00
R$ 2&.000,00

�
.. �.

!fu�\.'!i::�'1I.I.·-I;I···••••all ."
170 - Czerniewicz:" com 93,00m' de área privativa R$ 150.000,00

016- Três Rios do Norte, casa de madeira com 63,00m', terreno com 390,00m'. R$ 50.000,00
019-Czerniewicz, alv. semi-mobiliada c/279,OOm' e terreno c/525,00m'. (aceita imóvel em Blumenau). R$ 280.000,00
024-Vila Rau, sobrado c/219,00m' e terreno c/390,00m', Mais uma edícula de 70,00m'. Negociável. 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 ,61 m'. R$160.000,OO
063-Nereu Ramos, casa mista com 144,00m' e terreno com 760,00m'. Aceita imóvel em Corupá R$100.000,00
080-Vila Lenzi, Sobrado cf258,00m' eterreno cf área418, 12m'. aceita apto de (-)valor, casa ou terreno. R$ 310.000,00
091-Tifa dos Monos, casa de alvenaria com 156,1 Om' e terreno com �80,70m'. R$105.000,00
129- Ribeirão Grande do"Norte, casa de alvenaria cf 80,00m' e terreno cf 607,50m' R$ 90.000,00
153-Vieiras-Sobrado com 220,00m' eterreno com 450,00m'. (aceita proposta) R$170.000,OO
154-Schroeder, casa de alvenaria com 50 ,DOm' e terreno com 450,00m'. R$ 75.000,00
164 - Rio Molha - casa e alvenaria cll OO,OOm' e terreno c/735,00m'. R$ 80.000,00
165-Schroeder, casa de alv. cf 63,00m' e terreno cf 450,00ní'. (aceita terrenocomotorma de pgto) R$ 95.000,00
188-SantoAntonio, sobrado com área de 170,00m'eterrenocom 2.500,00m'. R$150.000,OO
240-João Pessoa, casa de alv. c/ área de 119,33m' eterréno cf 513,44m' aceltaünanc, bancário. R$130.000,OO
241-Jaragua 99, casa de alv. c/ área de 140,00m' e terreno c/318,00m' aceita fínanc. bancário. R$125.000,OO
242-Jaragua 99, casa de madeira c/ área de 48,00m' e terreno c/318,00m'

.

R$ 42.000,00

030 - Santo Antonio, c/ casa de rancho, lagoa, c/ área de 175.000,00m'. aceita imóvel de menor valor R$ 380.000,00
044 - Nereu Ramos, c/ área de 60.000,00m', c/ 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 - c/ casa de alvenaria, área de íesta, 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/

r
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IMÓVEIS

Rer. 834 - Linda casa de 350m', 2 pavimentos, 2 dorm,
+ 2 suites, portão eletrônico, 2 salas, cozinha, área de
festas com cnurrasq. e demais dep., instalações para a

piscina, 2 vagas de gar. Terreno de-789m'. Próximo de
escolas, creches e mercados: Semi mobiliada. Aceitá

terrenos, propostas e finan. pela Caixa.

Ref. 752 - Casa com 330m' de área const Com 1 suíte
+ 2 dorm, 9ar. para 5 carros. Terreno com 735m'. Área
de festas cf churrasqueira, Ao lado tem mais 01 terreno
com 525m'. Eserãuras separadas. Aceita-se troca por

terrenos e outros imóveis em Jaraguá do Sul.

Ref. 810'- LA N ç AM E N TO
com 22 pavimentos em Itajai. Gom

mima localizaçâo no centro da
cidade, 4 salas comerciais, Salão

* de testas. PiScina, Sauna, Cinema,
Terraços e Lavabo.Apartamentos
com 1 suite + 2 dormitórios, bwc

social, lavabo: demals dep. Com 2

�A<l(\S DE GAR. Toda, as sacadas
com churrasqueira. Entrada +

parcelamento em até BO meses.

ReI. 957 - Apto cf 2 dorm. + 1
suíte e demais dep., 1 vaga de

garagem,área de testas, piscina, e

playground, Aceita propostas e

financia pela CAIXA.

. ReI. 955 - Casa cf 2 dorm. e demais dep., 3 vagas de
gar. Garagens e ares de servo cl 60m'. Aceita propostas

de carros, casas e aptos.

Ref. 823 - Hotel no

litoral Catarinense -

, Apartamento para
investidor com renda

fixa mensal com direito
a hospedagem uma

vez por mês!
Diferenciado tipo de
apartamentos, todos
mobiliados, já no pull

de locação .

le com um Corretor Online acesseo site: wWM&espeditoimoveis.com.br
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IMÓVEIS

REF084 • Slo Lula· Ponto
Comercial· Bazar C/ estoque e

balcões. R$ 2S.000,OO

".���REN_O�.E qtÁCA�ASl

REF005 • Vila Rau • Terreno de
esquina com 432m�, bem

localizado comerciai ou
.

residencial. RS 85.00o,a�

REFosa • IlIcolumlll • Lotes a partir
de R$ 79.380.00 • Lot. Nobre,
excelonte IOC811za910, 100%
residência!. ConouRa OpÇOO9 .

RIF077 • llllIoltlo Cavlllo • Casa illV.

C/ 2 �ulIF\t!!, 2 bWtlll, 111\111, ftOlinhll,
âfM dê S@f\llço, RS 88.000,00 ....

parcelai, lcellll \8l'1'tnO/oDI'tO.

W'l>'l>
!:

__aJlS
imóveis

CHCI1.1OW

Fone/Fax (47) 3373-2135

Rua 28 de Agosto. 1445

é .� GUARAM,RIM

REF907· Corticeirinha· CasaAlv. cf
3 quartos, sala, copa/cozinha, bwc,

lavanderia, ga(agem, varanda.

R$ 70.000,00

REF901 • Guaramirim • Centro· Aptos cf
50,OOm2, cf 2 quartos, sala f cozinha,

bwc, área de serviço, sacada, garagem.

R$ 75.000,00 (próx. escola carrossel)
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IMÓVEIS o CORREIO DO POVO m
FIM·DE·SEMANA, 9/10 DE MAIO DE 2009 �

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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IMÓVEIS------------
COMPRA, VENDE, ALUGA

E ADMINISTRA SEU IMÓVEL
CRECI-13252

asa com

terreno 575m2, residência
com duas s a l as

comerciais.Bairro
Seminário valor R$
210.000,00. Corupá

Chácara com área de 60i.767m', com 02casas,
Terreno com 5665m2, com ranchos e 250.000m2 desmatado. Área para mais de
50m de frente para a Rua 30.000 pés de eucalipto. Rio Natal a 15Km de Corupá,
Roberto Seidel (ao lado do próximo ao Parque das Aves de fronte para o Morro da
Mercado Mees) contendo Igreja. Valor R$ 370:000,00.
uma casa de alvenaria.
Pelo valor de R$
450.000,00. Aceita 50% do
valorem imóveis.

Chácara 258.087m
pastagem, 11 mil 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.Casa de alvenaria com

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

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

Casa de alv. com 210m2,'
04quartos.e demais Terreno 2.680m2. Galpão
dependências.Bairro Ano pré moldado tom 319m2,
Bom. Valor R$155.000,OO. Bairro Ano Bom. Valor R$
Terreno com 800m'. 195.000,00. Corupá.

Terreno com SS.200m'
(126x700), localizado na BR
280, Km 82, ao lado do
Tureck Garten, Corupá.
Pelovalorde R$ 350.000,00. Casa de atv, 126m'.

Terreno 1656m2(36x46), 282m2, 03 moradias, 03

Terreno com 25000m' água corrente.01 suite salacomerciais(110m''). Terreno 453,60m', com uma

urbano, (50X525') co"'; mais 02quartQs, lareira, Ótima vista, propício para casa de alv. com 63m2, e.

8mil pés de banana, garagem, churrasqueira, clinicas e ótimo ponto mais casa de madeira nos

localizado no Bairro Ano
Bairro Ano Bom, Corupá. comercial. Valo.r R$ fundo�. Bairro Seminário.'

Bom, Corupá. Pelo 'Valor ValorR$125.000,OO 295.000,00. Corupa. . Corupa. Valor R$ 68.000,00.

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

HELIANO ORIB.I<A (47) 8428-2835
8412-8933Corretor de imóveis CRECI14999F

heliano@imoveisjaragua.com.br

"UM NOVO CONCEITO EM IMÓVEIS PARA JARAGuÁ DO SUL E REGIÃO"

ReI 2010 apto 1 �Om' Centro em

constr.
ReI 2015 aptos a partir de '94m'
Centro
TERRENOS
ReI 401 O 300'm' Centro. Corupá
4020 Ter. Vila Lalau 409m'

tw.1iP':__ .:..;__:_:.....:..!.."--_�4025 João Pessoa 350m'
4018 AmizalJe· Ville de Lyon 330m'
4035 Schroeder333m' R$ 28.000
4037 TerrJigueira 720m' R$11 0.000
CHÁCARAS
ReI 4050 Rio da Luz II 185.000m'

Bairro AreaITerreno* Construç�o* Valo�
Baependl 300m' 350m' 450mil

SFSmaguaçú 600m' 600m'3pav. 400mil
Aguaverde 300m' 260m' 255 m�
Cenfro 530m' 150m' 500mil

Aremell casa-quitnele 130m' ,88mll
Local
1 quadra do mar 70m'/Suile+2q 75mil

Baln.Camboriú Próx.Marambaia 550mil

Entrega 2009 Vila Lenzi Suile+lq, 120mil

Enlrega2009 Cenlro Suile+2q 210mil

Amizade/oferta Próx Arsepum 63m' 3q 83 mil
kea

Ja"'guá Esquerdo 400m2

Oentro(Próx Studio )390 m'
Chácara

LOCAÇAo Gôd. 1050' casa LOCAÇAO· Cód.8003· Galpao 4041 SFS/Ribei", 172.00001'

Centro. Área +I.260.aOm' 1000 m' na Berao, próprio pi 4004' Barrado Rio Cerro 90.000 m'

terreno: 1.140,00m2. Ótimo ponto depósito. indo ou com. Clescrilório, 4005 Rio Cerro II 25.000 m'

comercial R$3 mil refeit., bwc, estaco R$6 mil 4006 Mass.lRibGustavo201.000m'
I------�--,_j"--------...;;.� 4007 São Bonifácio' 242.000m'

PROJETOS E CONSTRUÇÕES 4008 Mass.! 60000m'
Temos projetos com equipe de arquitetos e engenheiros. com grande

experiência no mercado de constmções.Deixe todas as preocupações e os

desgastes estressantes e emocionais de uma consuução por nossa conta
enquanto isso você desfruta os Sabores da vida até a entrega das chaves."

FINANCIAMOS PELO SISTEMA (SFH).
Apartamento
Sala Comercial
4009 Centro 90 m2

Galpão
8001 Centro (8ox)
8002 eentro

Projetos Estruturais e Arquitetônicos
UfttAG!U$'fI!'<1<
�. 'f (i ;:;. " ,.. .;. i:l , .>i,..,.

110mil
, 550mil

180 mil
180mil
200.mil
150mil

*(Prox.Palhoça) .150mil
150mil

lOCAÇAO

1.500,00

250m2

1.000m2
f200,0()
6,000.00

PARA VENDER I COMPRAR I ALUGAR OU ADMINISTRAR SEU IMÓVEL
VISITE-NOS E CONSULTE MAIS ITENS DISPONÍVEIS

Ne
, ..

PiOriOir::a I=ilho�Jg"�creci9414
COMPRA I VEN.DE I ALUGA
nemezioimoveis@pop. com. br

.

9974-1915 I 9923-6418

sa a, COZ, área de seryiço com bwc, prox. UNERJ R$186mil.
Sc.hmArlArFtr.c.lnhn· Residência mista 2 Quatt,2 saias, bwc, COZ, d = dep, R$42 mil
Bracinho: 1suite, 2qtos, cOZ., 8WC, d +dep. terreno de 870m2. R$107.0oo.00
Sta. luzia 3qtos, sala, COZo D+dep. R$35.oo0,00 aceita proposta
João Pessoa 2 qtos, sala, COZ, bwç, 0+ Dep. aceita carro, caminhão ou proposta R$68.000,00.

TERRENO
Schroeder centro Norte, '740m2 esquina R$58mi!.
João Pessoa 420m2.R$39,508+paroelas.
Schroeder Rancho Bom, 1600012 avenida principal R$65mil.
Schroeder Centro· 356,5 m2 R$ 27.000,00
Terreno João Pessoa- 2.000 m2 RS 60.000,00
Braoinln 450m2 R$ 33.000.00
Novo loteamento em Schroeder terrenos a partir de R$ 27.000,00 imperdNel
Terreno próx.MarisoI437,5 m2 R$ 37.500,00

ALUGUEL; dé
JaragLJá do sul: Galpão co

João Pessoa: Galpão com 7000m2

Tina

Florentina Fiedler
GORREfORA. DE IMÓVEIS

Creci nO 9839

co

amalweé. R
Hanemann. R$ 2.00.000,00
Ierreno com 415m2, Rua

769, lateral da Rua 768� Gabriel
Oechsler - Ilha da Figueira

Rua Walter Marquardt, 2155

Jaraguá do Sul - se

ALBERTO G. MARQUARDT 3376-1804

C t d I
,. 9904-2076orre or e movelSCRECI12152

Rua Pastor Alberto Schneider, 1945 . Barra do Rio Cerro I e-mail: marquardtimoveis@gmail.com

ReI 081 - São Luis - Casa de
Alvenaria c/150m2 - 3 qtos, bwc, 2

salas, cozinha, copa, área de serviço,
2 dispensas, garagem p/ 2

automóveis - Terreno c/392m2
R$ 139,000,00

ReI 080 - Amizade - Casa' Mista
c/86m2 - 2 qtos, bwc, sala,

cozinha/copa, área de serviço,
garagem + edícula c/60m2 - 2 qtos,

bwc, sala, cozinha/copa, área de

serviço, garagem - Terreno c/350m2 ,

ReI 077 - Barra do Rio Cerro - Casa
de Alvenaria ci115m2 - 3 qtos, bwc

social, sala, cozinha, copa, dispensa,
garagem, área de serviço - Terrena

c/405m2 - R$ 210,000,00
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IMÓVEIS o CORREIO DO POVO m
FIM·OE·SEMANA, 9/10 DE MAIO DE 2009 UI

TERRENOS NO AMIZADE
'Com área de 30Qm2 ( 12 X 25)

R$ 45.000,00 a vista ou

Entrada de R$ 15.750,00 + 36 X

R$ 1.023,00 fixas.

Ligue neste fim de semana para uma

visita ao local.

Vila Nova - Rua
25 de Julho -:-

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

698,30m2 -

parte superior -

R$ 245 mil.

Res. Renascença
- Rau-

430,54m2 - R$
87mil- cond.

especiais de

pagamento.
Três Rios-
9.800m2 - 75 m

de frente - ideal

para indústria -

R$ 200 mil. .

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

AAssociação Jaraguaense da Aquicultura (AJA), convoca os senhores
associados desta associação a se reunirem em Assembléia Geral
Extraordinária, marcada para Q dia 02 de junho de 2009, às 19:00
horas em primeira chamada, em segunda chamada 30 minutos após
nas dependências da associação com sede na Tifa Ribeirão Alma N°
1137, Barra do Rio Cerro, Jaraguá do Sul (SC). CEP: 89261-200, para
deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
1- Leitura do Edital de Convocação.
2- Eleição da nova Diretoria.
3- Eleição do conselho Fiscal.

Jaraguá do sul, 05 de maio de2009.

Eno Mathias
.
Presidente

/

Projetos Arquitetônicos
. Administração e Regularização de Obras

Avaliações� Perícias e Laudas
Cálculos Estruturais .

Convenção de Condomínio
"

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

www.toyamaengenharia.blogspotcom I e-mail: toyamaengenharia@ig.com.br

.

Jorge Toyama
CREA 057719-6OYAMA·

NGENHARIA'
CNPJ. 07.687.822/0001-31 .

ALUGA-SE
kitinete e quarto
mobiliado com

proprietária, próx. a

Weg II. Reserve
também na praia.

Tr: 3370-3561
9958-3197

OPORTUNIDADE

BALNEÁRIO CAMBORIO . APTO NA QUADRA DO MAR FINAMENTE MOBILIADO, EQUIPADO
E DECORADO· 03 surtes sendo 1 master, terraço com piscina, deck de madeira,

churrasqueira e + 01 surteflounge. 02 Vagas de garagem (47) 9983.2173 CRECI SC 16154

LINDO SOBRADO TRIPLEX - 1 suite + 2 dorrn, espaço gourmet, jacuzzi, 2 vagas de
garagem, Semi rnoblílado. R$ 297.000,00 (47) 9947,9642 CRECI7285

COMPLETA ÁREA DE LAZER· 03 suites, lavabo, sacada cf churrasq. 3 vagas de garagem,
Entrada 25% e saldo em 60 meses, (47) 9944,8006 CRECI SC 13977

SAIjI·COMERCIAL - Excelente sala para consultório, 01 vaga de garagem, Prédio com

secretaria na recepção R$ 200:000,00, (47) 9944,8006 CRECI SC 13977

EXCELENTE LOCALfzAÇÃOI
.. APTO COM 03 SUíTES SEMI·MOBILlADO, LAVABO, 02 VAGAS DE GARAGEM. EDIFíCIO Cf

ÁREA DE LAZER - PAGAMENTO FACILITADO, (47) 9944,8006 CRECI SC 13977

ITAPEMA • ESPL�NDlDO!! CONFIRA!
05 surtes cf 05 vagas de qaraçem- Aptos com 800m' - alto padrão de acabamento. (47)

9918.3987 CRECI SC 12778

COMPLETA AREA DE LAZER
. 04 DORM, 02 vagas de garagem Ótimo acabamento!

-,
Entrada e saldo em até 60X Venha conhecer!!! (47) 9935.0769 CRECI se 12743

COBERTURA DUPLEX PERTlNHO DO MARI
03 cormtóríos, vaga de garagem privativa ... totalmente mobiliada. Por apenas R$

190,000,00. Aceita parcelamento!!! (47) 9918.3987 CRECI SC 12778

EM CONSTRUÇÃO
Aptos de 02 e 03 dorm. Pequena entrada e saldo em 40X. Correção somente CUB/SC, (47)

9935.0769 CRECI SC 12743

Compre produtos de

ieflrmática ® Iletríjnlco�
sem sair de casa!

Pagamento em até 18x no cartão
de crédito

SEJA UM
TÉCNICO EM ENFERMAGEM!

MATRíCULAS ABERTAS!
Início das aulas: 03 de agosto de 2009
Período: noturno Duração: 30 meses

MATRíCULA GRATUITA
MENSALIDADE: R$ 270,00'"

�.
,-'

_JARAGUÁ •
ESCOLA TÉCNICA DE ENFERMAGEM JARAGUÁ

� Rua Profa Adélia Fischer, 303 - Baependi (ao lado KG Motos) Jaraguá do Sul- s.c.
Tel.: (47) 3376-4296 I escolaetej@gmail.com
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.

Para mais informações acesse:

www.sinalaberIO.com.br .

Apoio:

CWBlIMllllltS
. Aqui você encontra
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o CORREIO DO POVO

De SegtmcÍa à Sexta das 8h às 19h Sábados até às I "lh·. - www.strasbourg.com.br DIRIJA ESSE PRAZER.

CAEP .,. Central de Atendimento Especlaltzado Peugeot: 0800 703 2424 - v.rww.peugeot.com.br Peugeot usa e recomenda lubrificante; TQTAt.

Strasbourg Jaraguã do Sul - (47) 3274-19QQ
Rua Reinoldo Rau, 414

.

Blumenau - (47) 3331-�500
Itajaí - (47) 3344-7000

Brusque - (47) 3355-4500

'Rio do Sul - (47.) 3522-0686
hna�s somentepara fins f!ustrativos, Campanha pfomocional Peuileot!!h�. Promoção'vãlida para,�.Piu<)eot l065ensatlon 1.4l Flex. Som�nt� para quem.tinanclar,Ctlm oBánco Peu'gêOt com entrada .dé.S�I946%; {Onformesimula�âG.a seguir. Siml,lla�o, m&!oiIl�di! leaslng pelo PS,(Fin.ance Ariendainenlo �ercantil SA, ronSMerandl1o veículo .Peuge{lt2.06
Sematwn '.4l Flcx, lpOítdS, anl)hrlOdelo 08/09',pintura �ólid.l. ,Preso pútilfm prertlllcional sugerido para venda à YÍsta:.a paltirde RS Z8.716�GO perae Gfandé SãO Paulo, com frete lnd�o;>vilfitivel para�.!s dêmiliHegiôe:�'Pl<lna de 60 mes:e�, senda: entrada ue RS 16.065,45 (55,946%) ii vista.+ 60 pilf(e!as rilens.m lotaiS,!lXdS dê RS m,no; em eeeoremn Ml�
(pf'lfllelra) parcela paraJOdias. Taxa latema de Retorno fTlR)de 12,5467%:a.a. e.O,99%a.m. O CH ((Q ffetMi Tarai) ®ôpoeraçáo (je'1'Irtendamefltomef(alltJl � de"l5r7121%a:3, eJ.-22J.S%'a.m .. cem incidfntja'de 15elCiridl/Sa flo..CfT. Va!ort(ltal do \�ul{l a pralll_d� RS �4.005.45,Sujelro a'aprovaçã1l de créditll.Ascondi{ôes acima lloóe!ia se; alteradoils,·se
hOllYeraltera��·significatiVilSJ!omerüldo financeilO, !.em'élviw-prév1o. PromO:ÇâO taxa!fu Juros Zerov/ifida peratoda illinfi�,Peugrol �07._50memepara quem fmamjarCilm (I Banco Peu�t-ram �.ntrada'de 50%_wnfGl'me'simu@Çâo<l �egl!ir. Símul.açâ{l na- �od'alidaãe coe (Crédito Oll!roao Consumidor) pelo Ba.nco PetJgeór, (I)(jsidera'ndo I) veículo Peuge:tlt.
207 xR 1Al ne, 3 po�as,anpí'�l(ldelo06i09, pintura Sl'lllda. Pltço.públiro�ugerldo pa� v.enda a\l1S1a3 panirdeRS 3$.9:90,00 par��_GralldeSáo �olo, com freleinduw, 'faliáwl paraasdemills�egl9.fs. �I.lnode 12 mes.es,.,sen®;entradade R$17.995)Xl (5D'W) � yista:.r 12 parg!�me'.nsaistotai�m:asde.RS 1.600,56, tom vendmenlo dal�(prfmejra) panela
par<1JOdia�, Tl_R ck> O%a..a.e O%a.m, O fi da opera�âa de finan,ciamffiw é.de 12.84�% aa.e t91lS%.a.l�.,_rom incide{ld.a de,[qF �e l%a,a, p'ara.��s(la FisiGI \ócusto do 19,F!1dk.km�1 1:jeO,38%'está inclpld.n na (oeOOenle). Valor.t.ntal do �ulo apraro de:' R� 37·.201,71.Sujehoa ap-fova{ão de: ,redilO. J\s'colldiçQe.sadma pDde!áo ser alte�!ittS SE' hau,ver
alterações slgnifiQf!vas no mercado financeiro, ffill.lYlro prevh P�tlgeot207 Passton XR 14l Fle.xi4porta5, pmtura$Ól\d<l,ano/made!a OO!O:Urerelndo50. Preço p.úbliro,�ugl!fid(l,para verdaã vista.:! p,lIrfrdeAS 39.499:00. Ptug� l07 HS,xS fA�nkq, 3 p:orlas,ano/ll\o{Mo.. :98f09,Ar rondkionaoo �igjW,dlreç&l hidráuli_,a, vfdrose lraY�selétrica� r�.de
Iigaa_r�.rl.�� filfÓ!��e nebHna�·Sfns.al dedlLM\e'.iii' il�lmínaçâo. pintura sólida,' frete_incluso, Valor·promo.cionaldl:' �:39.�,O�rà.�sta semtexacem bónusck>.R$ 2.610,OOiâ indU50 (Va!orta�fá de RS 41..600,00) o(� p�!a(Qnct'�!onálÍa.strajboutg.Somenttpara quem finani.iar(omo·�nU1PeugeorF((lm e1ltra!lad�.54,805%,(onforme:slmuláçâoa,seqt!j(.
Simli�ão, 1l100aIid�gêLeaSHl� pelo PSA Fiflallce111rendamento McltantiI5.A'f tCirUid«ando'o v€wlo Pe�t,207 Passio�'�R til,Aex, -1 pertas, 08109, pintura $ófiaa�Preto públicósüg�ida pillilvenda ii vistã: apJII:tir � RS: 39.490.00 par.! todo o B!J�I, rem frete mduse. Plan:o'de60 mesésJet)do: enteda de AS 21.641,49 {.54,805%)à vistà+.60 j)atle1iK
mensais totais fixâs de.RS 449,00; rem vencmente da t- (primeira, parcela ��30 dlás, TlR de 16,62.69% a.a e l-?�a.m .. O m (j;r�rJeraçãô deàrrenifamento mercantil �de 19,0306% aa e 1,4623% am. rem-.incidênCla de!S'-{' T( ladusa ne (ET. Valbr lota! do �Í(ulo a p�ode, RS4858l,49. Sujeito a aprovação'de oédito. /tJ condí.çóe� acima j5m!eraoser
alterailS.sehouveralrerãçõf$ sígnifu:aiivasno mercadofin,mceitb,'semavíso·pléViu.PeI!9eot3Q7 HB P'reseilééflad; 1.61:F1ex,.iportas, pintut'al>ÓHdd,anu!tnaJé!o08/09;ef!ulpadode sérk!tomletoSOlaf, FreiosABS,Arr bó!g dUp'!n;roda�,de 1ig.3-Ie.ve,alc(ondidonado;tlireçáohidralilíca, vídll,)selélrícose trilva!!l�ri�as nas pertas -Cl)ndiç,iíe &peda5depagamelltl)..

65toque.das(OfI(�sioflárlas f\>qgéot �rti(ipantes deS(: Peug(>Ot2065:ensalion 1,4lHe:(,3 portas, pintura sóll�; aho/mooefi:tQ8J.0-9 -0.1 Uflktades; PEugeot 107 XR lAlf1ex, J partas, plnll1fi1:.só1ida,3flo/roooe!ó·08l09-01 unióades: PeugeofW7 Pa�sion X.R 1.4l fl�x, 4 port�, pinl\irasólida, ano/modeJoOB/09- 01 unidades.j Peug(>Ot:207_HBXS Mt<:ánico,03
Portas;pi'lltura,sólida,ano/modelO. :08/09 -05 unídade$; Peugenr307 HB Presell(e:Pack, 1.6l Flex,05 Ptlrtas,·pigtula.sqli®iailolmndela.:08Jl:tI}-10 unigades:Praro devígen(ja.dapromoçãod� 06/05NOO9a 15/051lOO9, ouenquanfodufafem ose.stoques, totm sameotepara fín�.ilustli!tI\'ot Promor;aov�Mo para as(ancessÍOflãrlas Pell9oot·e não tumulativiI
para O1ltfaS'pf(lm�es, Para malsinfonna'íóes�.sobre preço� e(Onij�çóes,esj)edal�, CO:J\5ull�a Rede deCon(�innáti� Petlgeot paftl'dpanres, Jlguepara 08007.03 2424.ollacesse-www.pellgeot.<or.rl.br.OjMdorlado 8anco.Ptugeot.llglJeparaOSOO 771 9090, e SÂC ,S'e{l'iço � AtenQimento aO{lien.lfd{l Banco pe:ugeot, 08007715575.
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i MAIS OPÇÕES
i ��i�� �MÁNG��19ã 99
, BLAZER OLX 2.2 gnv 96
; VECTRA GL compl. (')0
, VECTRA GL compL 97
, CELTA 4p com ar 07
, CELTA 4P 04
, CELTA 2P 05
i CORSA SEDAN 16V AR + OH 01
i CORSA SEOAN 00
: CORSA WINO 4P 01

'---
.. '' .... ''-------- ..

--------------1.,11'
;

�gt !�I ��}1:t�h�6
I ; GOL GllIlO 16V 4P 01

: GOL special 99
i STllO COM TETO 06
, PALIO 4P PIRE FLEX G. AR 07
i PALIO WEE. HLX 1.8 fíex corrpt. 05
, PALIO WEE. CITY 1.5 8v cornpl. 99
l PALIO WEEK, ElX 1.3 - ar 03
l PALIO EO 4P ar + trava 98
; PALIO EOX 4P 96 ,

: UNO CS 89 .

, 'ECOSPORT XLS 1.6 05
.......

I : FIESTA personalit completo 04
, FlESTA personalit clar 05

I i KA CLX 1,3 vitro trava + opcs 97
. i �Mklg�c1s :o�dro e trava 97

I I COURIER Ú 97

I i ��gg�HW��B� 97

; VERONA LX 92

JJ ,�U�IE�l gA�8SE A 190 Oi
I BMW 325 I 2P 94

, CLlO EXPRE. 1.6 compL 07
UNO FIRE 2004 ENTRADA + 60x 398,00 ,. c�r()i;ºcoll1pL:º�º4 �

II> O CORREIO DO POVO
FIM· DE·SEMANA, 9/10 DE MAIO DE 2009 VEícULOS------------

Novos e seminovos. Antes de eomprar seu carro
,

novo ... Consulte-nos
'

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

www.fachiniveiculos.com.br

J'romoção 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 FORD NÃO ESTÁ PARA BRINCADEIRA:
'AGORA· Ê A MELHOR HORA

PARACOMPRAR O SEU FORD ZERO

{.'•. ZERO PE ENTRADA }'E ElD MESEs PARA PAGAR.
.:

{ FORD FIESTA HATCH 1.0L} =

�exl2009, [RSi6.9ClQ J'

,CAT.FAK9 '

II-o CORREIO .DO POVO
FIM· DE·SEMANA. 9/10 DE MAIO DE 2009 'vEícULOS------------

{FORD KA 1.0L} =

.Aex12009
+TraVáseA[armesdesérie [RS23.900JCAT.KBC9

� Sistema de áudio çom (omanâo de voz
c

• ?uspensáo traseira independente
f Oi�ção êletro-hídráulic:a
,. Tr�nsmissão autom�tica sequencial
• Partida sem chave

Moretti Automóveis Ltda (47). 3274-2800 Rua Henrique Píazera; 199 - Centro - Jàraguàdo Sul
lordmol'$lti@moreltiaUto;oom.br

Promoção "Agora é a melhor hora para você cpmprar o seu Ford Zero" (válida até Ú/05/2009 ou enquanto duraremos estoques). Ford Ka 1.0L Flex 2009 (cal KBC9) a partir de R$ 23.900,00 à vista. Fiesta Hateh Ull Flex 2009
(caí. FAK9) a partir de A$ 26.90G,OO à vista. Fiesta Sedan 1.0L Flex 2009 (cal. SAK9) a partir de R$ 29.200,OOã vista (I) Iodatioha Ford com Zero de Entrada, Saldo em alé 60 Meses e taxa de juros de 1,85%a,m: - 24,60%
aa na modalidade Leasing com 30 dias de carência e Custo Efetivo Total (CEl) a partir de 1,97% a.m - 26,37% a.a através do Programa'Ford Credit*. Para este cálculo, foi considerado o valor financiado do Fiesta Hatch I.OL
Flex 2009 - cato FAK9 - (A$ 26.900,00) com Zero de entrada, financiamento na modalidade Leasing em 60 meses com carência de 30 dias para pagamento da 16 parcela, inclusão de tarifas, taxas e impostos (ISS). Valortotill
a prazo: RS 46.120,20. (2lNovo ForqFocus Sedan 2.0L (cat. BB22) a partir de R$ 56.435',00 à vista ou financiado com Taxa 0% am 5()% de entradas Saldo em 24 meses na modalidade leasing com 30 dias de carência para
pagamento da 1� parcela, inclusão de tarifas, taxas e impostos (ISS). - Valor total a prazo - RS 57.256,84 - Custo Efetivo Total (CET) a partir de 0,23% a.m - 2,80% s.a através do Programa da fOlÓ Credil Condição de

-

Financiamento e Arrendamento não cumulativa. Não abrangem seguro, acessórios, documentação e serviços de despachante, manutenção ou qualquer outro serviço prestado pelo Distribuidor. Sujeito á aprovação de crédito.
Essas condigoos de financiamento e áITendamento podem oscilar de acordo com a região e o perfil de crédito do consumidor. Estas ofertas não abrangem os veiculas destinados a locadoras, auto-escolas, autarquias e 6rgãos
públicos, .táxi, te,st-drive, ,transport_e de passageiros ou qualq�er outra modalidadE. de venda �ireta. Colllratos tíe

financiamento,
e Arrendamento Ford.Cradit são

operaCionalizados,pelo
Banco Finasa BMG SA Imagens somente

VIV'A O' N OVOpara fins IlustratIVOS. As Infonnagoes e

o,
tertas nesse amlnclo substitUem e IIIvalldam o anuncIo �ublicado em 05/0512009

.•
'

',',' ,

, •• ".,' " ••
' •. "

'

K
CARTÃO FORD UNICARD. SOLICITE JÁ O SEU. .'• .4D' ,c:

��e=�,=����es:S:�o���::. _... N .

_ �,., _:_ �- SegurosFprd .

Ford Empresas: (11) 4174.3929

•
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ClA SIC 1.0 LrFE 2 .

�

Rrde24.990$ .
, "

Com ar quente + protetor de carter
-

a vista
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VEícULOS------------

conferir nossos seraiçosl
(047) 3376-0251
Rua Ângelo Rubini, 900

Barra do Rio Cerro - Jaraguá do .Sul - SC

" Loiras na casa

Loira Mlrella
18 anos - iniciante *
Sara Loira
19 'anos - SAPECA *
Rolalne MOren�
19 anos

Duartos novos na casa .*
emas motorista que leva e traz

(47J 9624-8410 *
Atendimento 9hOO a 1 hUU I Temos local

ALEMÃO SERViÇO DE
RETROSCAVADEIRA

- Terraplanagem
- Barro

- Macadame

Est. Garibaldi, 10745
Tr: 3055-8262,

com Alemão

COMPRom'
Veículos de

passeios e motos,
financiados,
mesmo com

parcelas em

atraso, com

multas ou

documentos.•.

Tr: (47) 8828-6821

ER
Muito mais segurança

Uma empresa com orgulho de ser jaraguaense.

Temos locação de veículos e traslados para aeroportos,

viagens com Vans para qualquer destino. Rua CeI. Procópio Gomes de

Oliveira, nO 30 . Centro

Jaraguá do Sul

Fone/Fax (47) 3370·0026

roger@netuno.com.br
www.rogerrentacar.com.br

Todos os sábados saímos as Sh com destino ao Parque Beta

carrero, sendo necessário o agendamento até Sexta feira as 17h.

Nosso telefone (47) 33700026 e 99738889. ASS1S1!NaA24k
4199731'"

Vaga para
I

COORDENADOR COMERCIAL

Perfil: Experiência com vendas,
comunicativo, negociador, dinâmico,

focado em resultados.

LocatJaraguádo Sul
Benefícios: Salário fixo +

Prod utividade +. Trei na menta.
Interessados ligar no 3376 3535.

PRECISA-SE
.

Cabeleireira,
manicure e podóloga '

com experiência, para
trabalhar em salão

.

no centro .

. Interessados entrar
em contato pelo

telefone 9105-0430
com Cristina

Assine
O CORREIO

DO POVO
e ganhe

um cartão de

vantagens

-------��==��-----=====��--���=======-��--------------------------�------��--�--------
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MATRíCUL:�SABERTAS:
�AÇfA A SUA �SCP�HA!

.

E AUMENTE.A SUA RENDA!

�
- ESCOLA DE CABELEIREIRO CIEM SAHB -

JARAGUÁ DO SUL/se
. Certificado reconhecido pela Secretaria
Estadual da Educação Portaria E n" 186

28/12/1999 - Registro nO 4480

IMAGEM PESSOAL:
- Cabeleireiro - Estética Facial e Corporal
- Manicure e Pedicure - Unhas Artísticas
- Depilação - Maquiagem

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

jelprint@neluno.com.br

Filial: Shopping Cenler Breilhaup! - 2'

I

j.
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p�r::'! mais informações sobre preços com redução de IPI, ccnsutre ã concessionária Renault uberté. 1} Mégane Sedan Expression 1.6 16"/ Ht-Hex 4J: 08/09, à vista por RS5'!, 790,00, ou fmencteoo pelo CDe com entrada de 60% -i- saldo em 36 parcelas, Taxa de juros: de 0,00% a.m 1) Ola
Campus '] ,0 '16V Hi-Hex 2P 08/09. VIa mrerner, ii vista por H$ 24290,00, Estoque I unidade. 3; Sandero Authentique 1.0 16V Hi-Hex 4P 08/09, ii vista por ,HS 27.990; ou financiado pelo CDe com entrada de60% + saldo em 12 parcelas. Taxa de juros de 0,00 %a.m. Estoq\.ie io unidades.
4) Loqan Authentíque Oi ,0 16V Hí-Flex 4P D8/09, á vista por R$ 26.690, ou financiado pelo coe com entrada de 60% '!- 56'ldo em 12 parcelas de H$ 399. Taxa de juros ce 0,00 % arn Estoque 10 unidades. Finanoernneto pelo CDe reelízado pela (ia de Crédito, Financiamento e Inve-s.tlme�to
Renault do Brasil. Crédito sujeito :a análise e aprovação de cadastro.Taxa de Abertura dê! Crédito, Despesa de Serviços de Terceiros C: Tributes náo inclusos, Pintura metálica n50 inclusa, Frete Incluso. Ofertas válidas eté 11/05í09. 0$ preços sugerido podem variar de acordo com o

ano/modele e a motoriz,aç'ão do velcufc. Estoques limitados. Sandero, I..ogan .Grand Soante, Mf-.'gane. S{�d('lf)J M{�g<1r)e Grand Tóur (� Symbol com .3 anos de garant.ia ou 100 mi! quilômetros, o q�,e (,KÜHr1r pümetro, ccndíctooade <lOS termos e condtçces

PREÇOS
ARRASADORES

3 ANOS
DE GARANTIA**

I '

TAXA
ZERD*

www.renault.com.brRedeRenault.Mais de 150 concessionárias no BraJjil, SAC: 08000555615

Libertl ITAJAí
(47) 3341-3341

JOINVILLE
(47) 3145-3145 °I JARAGUÁ DO SUL

(47) 3274-0000

OVA LOJA.- Bl\JN'�
SEMINOVOS

(47) 3340-7700
BLUMENAU

(47)3144-3144
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'Painéisdeporta integrais em tecida
.Pá�hoques na cardo veículo
_Quadro de instrumentos com fundo dnza e iluminacão branca
'Retrnvisoresextemos na cor preta

.

'Revestfmento completo das colunas centrais e tra�ras
'Rodas em eçoestampedoãüx 13>f'Pneus 165flO R13

-vereneeer 13 veteeeeeesl com redrcuto
'Vidros climatizados verdes
'Volante com EAS - Energy Absorbing System
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Ford Fõcus preto 2004 1.6 G,I\IV
R$ 28.500,00

,Civfc 2007 automático + couro

R$ 57.000,00
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o CORREIO D'O POVO III-FIM-DE.StMANA, 9/10 DE MAIO DE 2009

. PROMOÇÃO
DE CAAROS. E MOTOS
100% FINANCIADAS

Procura indentificar representantes f para atuar na área de vendas de
consórcio de automoveis, motos e caminhões.

Tratar: sidney@breitkopf.com.br
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. Dame! Godri é� 00 IBMV -lnsUfuk> 8fasileiro de Marketing
e Vendas.. É�do programa oesenYOlvendo Talentos,
pe2a TV Canção lNkwa.. E um dos paleslmnles motiVacionais mais

. �isitado do pais'fendo treinado tn(imeras equipes de vendas
por todo leiIdóOO�eba do País.comona-Alemanha

.

MéxjOO (�year1 Estados Unidos .{PPA).é .

iQ3j. iEx-!oomoornidor de Marketing da

Poo��Ca1ófica do Paraná.

�

ífl O CORREIO DO POVO
FIM-OE-SEMANA. 9/10 DE MAIO DE 2009 VEícULOS------------

_.....: __l<� t•
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Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



--------�SOCIAL

FESTA NO
-

CASARAO
Hoje à noite, todos os cominhós levam 00
Grêmio Esportivo Juventus. Pois, é lá que
acontece o tão esperado Festa do Casa
rão. Poro animar o festerê, os promoters
Pepe Norloch e Thiago Mattos, do Fuel, e
o internacional Cleiton, trozem o duplo
sertanejo universitário Dony & Rafo e o

top DJ Murphy. Festa imperdível!

NIVER
Hoje, meu querido amigo

.',

Marcelo Noronha, do
Contato, certamente será
o aniversariante mais

festejado do dia. Parabéns,
amigo. O meu desejo é que.
sejas plenamente feliz.

LEITORA FIEL
A leitora fiel de hoje é Rito Posquoli do
Evidens Foshion. Elo também lê o co

luna todos os dias poro ficar antenado
no que acontece de melhor no cidade.

" Essa crise está tõo
forte que até o

mercado funerário
foi afetado. Vejo

só, nem o povo está
morrendo mais"SILVINO LEIER

FESTA DO CHAMPANHE
A 30 Festa do Champanhe, pilotado
pelo revisto Nosso e pelo si te www.

moogoncolves.com.br, vem com mui
tos surpresos neste ano. Todos pre
parados com o maior carinho pelos
patrocinadores do evento: Voilá,
Biodoro, íelltu, Peugeot, Carmelo e

Morono Acessórios. Em breve come

çam o ser rendidos os convites poro
o festa que, aliás, será um "must"!
Ouem viver verá!

FALHA NOSSA
No coluna de ontem, no foto de.rede
pé, colocamos no legenda que Cristina
Cesor Loithold e Andréia Drumond
Teixeira estavam no festa de Ano
Lúcio Rozzo. O correto é: o personol
troiner Patricia Henkels e Andréia
Drumond Teixeira.

..!l&:SPORT .err
fL�U(_;

f�t�#
Ginástfca é moda

Adriano Pereira' e a professora Tsendy casam, hoje, às 20h30, na Igreja
Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. A recepção será na Arweg

LI NUM JORNAL
Oue ladrões invadiram o aparta
mento do cantor e vereador Agnaldo
Timóteo e levaram tudo o que ele
tinha de valor. Cá entre nós, nesse

coso, acredito eu, sobraram mesmo
só os discos do cantor.

TUDO IGUAL
O privilégio de filos não é só no Brasil.
Dois joroguoenses, no segundo-feiro,
amargaram no aeroporto de JFK, em
Novo Vork, praticamente três horas de
espero. Olho, e não tinha nodo haver
com o tal gripe suíno - aliás, lá elo é
totalmente ignorado.

NAS RODAS
• O meu amigo Wilsinho Solves, o

personol dos personalidades joro
guoenses, também reuniu suo pa
tota e vai participar dia 7 de junho
do primeiro pedalado famoso.

• Não ousem esquecê-lo. Hoje, o

sempre simpático Terezinho Spezio,
esposo do meu como rodo Ezio Spe
zio, inauguro idade novo. Por favor,
liguem. Elo vai odorar. Mil vivos.

PALESTRA
No próximo dia 28 de maio, acontece INAUGURA HOJE
em Joroguá do Sul, no Centro Cultural Hoje às 14h, inauguro em Jorogliá do
Scor, uma importante palestro· com o' Sul, o Commondos Pointboll, guerra
renomado Daniel Godri. O temo é Mo- de mentira com emoção de verdade.
rketing, vendas & motivação. A preme- É uma arena totalmente urbano com
ção é do RH Brasil. Mais informações 1200m1locolizodo no Ruo Olivio Domin-
pelo telefone 8857-8476. gos Brunhogo nO 380. Vou conferir!

A bela Ingrid
Rodrigues Cruz
comemora hoje
15aninhos

• A minha amigo liris Bogo, con
tinuo em Londres fazendo compa
nhia poro os filhos. Deve retornar
em junho ..

A bonita Jessica faz biquinho
para os lelteres da coluna

o CORREIO DO POVO m
,

SABADO, 9 DE MAIO DE 2009 �

TE CONTEI!
• Descobrimos o apelido do
nesse querido amigo Noberto
Kuhnen, t(BetoFiscol. Ouondo
era pequeno, ele ero carinhosa
mente chamado pelo suo mãe de
"Foguinho". O garoto não podia
ver gravetos e papéis que ateava
fogo! Pode?

• Dia 7 de junho, durante 010
Pedalado Famoso, o Subwoy, uma

dos opoiodoros do evento, vai
distribuir poro os

.. participantes
um copo de águo' mineral poro
refrescar.

• Falando em pedalo, o Bike
Junk vai sortear, entre os parti
cipantes que pegaram suas fitos
de identificação, no Corpo de
Bombeiros, uma bicicleta no valor
de RS 300,00.

• poro os'opoixonodos já foi con

firmado, podem agendar: o Foshion
RioiRocks será montado dia 24 de
outubro, no Rio de Janeiro.

• O romance entre os jovens Je
noton Depin e Fobione Micholock
continuo firme e forte.

• Poro os apreciadores de um
bom vinho o Mr �.eef tem dispo
nível agora o corto do Vinículo
Miolo.

• �monhã, no,E�toçõodo Tempo,
tenro Domfngo Bãeordi')fi:com '.

o presença do duplo sertanejo.
Mono & Gabriel e o DJ Spork;!\v\i

• ,PJo 7 de junh� vamos pedolôr.

Ui
. "0 Com essa; fUi!'t!L

Saborear uma deliciosa
feijoada à brasileira na

Choperio Scondidinho.
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Por Jaqueline Poupitz
recepcao@ocorreiodopovo.co"!.br

Emily Isabelle Rahn so

'

3. Seus pai� Alcir e Carl:,r;:n::as oito velhinhas no dia
desejam os parabéns e mm�nte com os familiares

.

u.tas felicidades!
'

ra BUlIi, comp\et�U
�o dio 1°, Brun.a �aV:·r e Roseli e o irmao

.

13 anos. Os pOIS !an �uitaS telicidades!
�nderson deselam

Leonardo Henri ue
comPleta dia 1�5 anos. Sua m-

,

Mariléia Mura�
deseja muitas
felicidades"

Parabéns fOfinho!

o fofinho Bruno
Lombard Bizerra
Completou idade
nova no dia T.

Seus avós
Norma e Jurandir

. desejam Os

.

parabéns e mUito
sucesso!

Ós pais Cris e

Ra.fa e o maninho
. V!ctor desejam

mu.tas felicidades
para a princesa
.Stefanv, que

hoje Completa
9 fininhos.
Parabéns!

\ no o gotinho Diogo

Em click especio\ poro �::� monda beijo é a

Augusto Woltmonn. . I
madrinho luclone.

,

l\,

parabéns par� o

\indinha f\av�a
Bane\, que dia

14 comemor�.seu
primeiro anmh.o
de vida. Os pOIS
Evandro e C\eide,

juntomente �os
irmãos e av�s,
desejam m..Ultas

telicidodes!

No dia 16 o lind�
Danie\o Do\sochlO
comp\eta 10 anos.

Quem manda_OS

parobéns s�o
seus pois Edvlrges

e Adi\ar e sees

tammares. o gatin�o G_ean completará 6 anos no dia
15. Seus "moas Ju1va li Guilherme e os pais "
Ivan e Roseli desejam muitas felicidades! �

f .

No dia 12 o
bebê Cássio

completara seus
11 meses de'

vida! O fotuxo
mandõ os

'

parabéns para a
mamãe que dia
15 comemora
idade nova.
Felicidades!

.

-

\etando seus 3 me�es
'1inícius Enha\ comp

• oro o mamae

e trazendo muito a\egr!�!auro e amadrinho
, Inês o vovo 1'"

luciune, o vO��aine.'Po[abénS lindo!
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-USE O INVERNO A SEU FAVOR
As baixas temperaturas não são desculpas para não se cuidar

E vem chegando o frio.
Em àlgumas regiões do Brasil
pode-se dizer que já

-

é inver
no, lembrando que oficial
mente a estação começa no
dia 21 "de junho.Se no verão

q tendência é mexer-se e

cuidar daqueles quilinhos
a mais, sendo que o grande
movimento nas academias
prova isso, quando esfria,
a tendência é encolher-se;
consequentemente o cuida
do com o corpo fica meio

esquecido principalmente
quando o corpo pede ali-
mentos calóricos já que tem
de trabalhar mais para man

ter a sua temperatura.
Há quem diga que o frio é

-

o tempo ideal para namorar,
ficar juntinho debaixo do
cobertor naquele programa
a dois em casa,

- namorando
e assistindo à. um filme, por
exemplo. Tudo isso costuma

ser acompanhado de comi-

dinha e futilidades que deli
ciam o paladar, É quando a

temperatura começa a subir
novamente que a gente per
cebe o efeito de tudo isso e

daí, haja malhação.
É possível aproveitar to

das as delícias do inverno
mantendo a "vigilância" do
verão, basta continuar de
olho nas calorias que, os fa

migerados p_neuzinhos
-

_ não
vão aparecer. �

Inverno também é o tem

po apropriado para fazer os

tratamentos estéticos e um

deles é a depilação a laser.
-

Os especialistas no assunto

explicam que a depilação em

si não precisa ser realizada
em dias frios. O que é incom

patível é a pele bronzeada e

o laser, porque mancha. Nes
ta época, a derme fica com

sua cor natural após 'o verão,
pois não há exposição solar.
Não é demais lembrar que

este procedimento deve ser

feito por profissional compe
tente e é preciso ter cuidado
com as chamadas "clínicas e

fundo de quintal" que ofere
cem o serviço sem o mínimo
de conhecimento ou qualífi
cação para isso. Uma depila-

- ção a laser mal avaliada pode
causar sérias queimaduras na

pele principalmente se há ex

cesso de melanina. Por isso, -

consulte sempre o dermato-
-logista antes de optar por este

tipo de procedimento.
Nesta época do ano, o movi

mento nas clínicas de estética
e nos consultórios dermatológi
cos aumenta bastante, homens
e mulheres buscam tratamento

principalmente para a pele do
rosto.Os médicos afirmam que
devido à menor incidência dos
raios solares, a temporada fria
é o período ideal para a reali
zação de tratamentos estéticos

para a pele.

No inverno a tendência é recolher-se -

em casa. Como acompanhamento,
vem a vontade de comer guloseimas
junto com aquele filme na televisõo.
É aí que mora o pe�igo

Durante o inverno nõo

negligencie nos cuidados
com a pele e de modo

nenhum dispense o

protetor solar

.'
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EM BUSCA DE UM NORTE
o evento mais importante da se- isso? A situação já melhorou tanto

mana foi a divulgação do resultado assim? Não dá pra saber com cer

da teste de estresse com 19 bancos' teza, o que nos resta é criar referên
americanos. Este foi um teste que. cias para que possamos investir da
projetou, no pior. cenário imagina- melhor forma possível.
do, como tais bancos se comporta- Como em qualquer sistema
riam, se sobreviveriam. Dez ban- complexo, com muitas variáveis,
cos precisariam de U$ 75 bilhões no mercado financeiro não há
extra de capital caso este cenário se

.

como ter precisão de para onde
concretizasse. Senão quebrariam. vamos.. Terremotos, avalanches,
Mas o resultado, por pior que pos- epidemias, todos tem parâmetro
sa parecer, teve um efeito positivo. variados e complexos que definem
Dois pontos se destacam. Primeiro,· o evento em si. Não dá para prever'
o mercado esperava que o .mon-

.

exatamente.quando e quais os efeí
tante necessário fosse bem' maior. tos que um terremoto irá causar;
Segundo, finalmente achamos um· não dá para prever exatamente os

possível fundo do poço, ou seja: na efeitos que uma bolha no mercado
pior das hipóteses precisaríamos de imobiliário americano irá causar.

U$ 75 bilhões para resolver o pro- Ou quando certa ação irá começar
blema. Nesse sistema complexo, de a subir. Terremotos e bolhas espe
várias variáveis, depois da quebra culativas são sistemas diferentes e

.

do banco de investimento Lehman cada qual tem seu grau de previ
Brothers, uma pergunta pairava na sibilidade, suas variáveis específí
cabeça dos investidores: qual será o caso E isso que se deve fazer: criar
próximo a quebrar? referências..

A princípio, não haverá próxí- Uma empresa, com faturamen-
mo. É aquela questão do "too big to tos, custos, demanda, estoques, etc,
fail" (muito grande pra quebrar). E num sistema monetário no qual a

como as bolsas de valores anteci- moeda se quer é fiduciária (papel
pam as informações, com base em moeda lastreado por ouro), é um

projeções, perspectivas, a Bolsa de organismo que é construído sobre
Valores de São Paulo (Bovespa) su- premissas, conceitos. No meio de
biu pela nona semana seguida. É a tanta imprevisibilidade, cria-se o

volta dos gringos! É a volta da con- próprio mapa. Isso por um motivo
fiança. O índice da Bovespa, ape- muito simples, que Lewis Carroll co

nas nos dois primeirós dias úteis locou de forma belíssima no seu clás
de maio, registrou a entrada de R$ sim 'Alice no país das maravilhas":
2,061 bilhões em investimento es- quando não se sabe qual caminho
trangeiro. Mas como compreender seguir, qualquer caminho serve.

ANHANGUERACOMEMORA
DIA DO PROFISSIONAL DE MARKETING

Em comemoração ao Dia' do Profissional de Marketinq, os alunos do curso

superior de Tecnologia em Marketing, da Anhanguera Educacional participaram
ontem, dia 08 de maio,' da palestra sob o tema "O papel do Profissional de
Marketing no mercado", ministrada pelo Analista Técnico do SEBRAE/SC,
MarcoAntonio Murara, com os seguintes enfoques:

"Màrketing não é só propaganda"
"Marketing não é um departamento: é uma atribuição de todos os

cargos e funções".
·"Todos os colaboradores são responsáveis pelo mark.eting da empresa".

De acordo com Murara, os departamentos de uma empresa funcionam como
engrenagens de uma máquina. Se uma engrenagem falhar; compromete o

.

funcionamento de todas as demais. "Percebemos que, muitas vezes, as estratégias e
ações de marketing não têm recebido o devido valor. Normalmente nestes casos a

empresa não alcança SE1US objetivos, não obtém o retorno desejado e não consegue
identificar onde está o problema", acredita.

A coordenadora do curso, Márcia Leite Martins da Costa ressaltou a diversidade
de atuação deste profissional no mercado de trabalho. "O tecnólogo em Gestão de
Marketing tem como campo de trabalho, as organizações de pequeno, médio e grande
porte, setores de marketing de empresas públicas ou privadas, ações de marketing em

agências de "comunicação e publicidade, prestação de serviços em analise
mercadológica, estudos de viabilidade de produtos , programas de fidelização e
desenvolvimento de novos produtos, pesquisa de mercado, planos de marketing,
marketing internacional, marketing de relacionamento e gestão de marketing estratégico
(produtos e marcas).

Demonstrar estratégias e ações que provêem o desenvolvimento, o lançamento
e a sustentação de um produto ou serviço no mercado consumidor é o principal objetivo do
curso superior de Tecnologia em Marketing, daAnhanguera Educacional, com duração de
2(dOis) anos.

Rua Major Julio Ferreira - Vila Lalau - Jaraguá do Sul - �.fatej.com.br.

47 2107 - 4700 I 47 3370 - 7660
-

.

2ª PARCELA

PREFEITURA
DE JARAGUÁ DO SUL

É tempo de superação, de construir o futuro com garra. A Prefeitura de Jaraguá do Sul está trabalhando para
deixar a cidade em perfeitas condições. Faça a sua parte: pague o IPfU em dia.
Se você optou pelo parcelamento do IPTU, dia onze de maio é o prazo para o pagamento da segunda parcela.
Unidos desde agora vamos superar todos os desafios. Nossa cidade merece esta força. Informações: 0800 6433210
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SAÚDE

coletiva, ao lado do presidente
paraguaio, o ex-bispo católico
Fernando Lugo.

Ele afirmou que' o Paraguai
não renunciou a nenhuma de
suas reivindicações e, que elas
continuam em discussão. Lugo
disse também que o respeito é

, um princípio máximo na relação
de seu país com o Brasil.

-

, Os dois presidentes informa
ram que vão se reunir novamente

em junho. A intenção deles é que
os acordos sejam então fumados.
Até lá, ministros dos dois países
continuam as negociações.

Ministério confirma
, '

NACIONAI/INTERNACIONAl-------

quatro casos de grip�
Vítimas foram contaminadas'no exterior

O ministro da Saúde, José
Gomes Temporão, confirmou
quatro casos de gripe suína
- chamada oficialmente de in
fluenza A (HINl) - no Brasil.
Um no Rio de Janeiro, dOIS em

São Paulo e um em Minas Ge
rais. Todos os pacientes contra
íram o vírus no exterior - três
vieram do México e um dos Es
tados Unidos - e passam bem.

Em entrevista coletiva para
anunciar a confirmação, dos ca-

_
sos, o ministro -da Saúde, José
Gomes Temporão, disse que não
há motivo para mudar a estra

tégia de combate à doença. "O
vírus chegou ao Brasil, mas não
circula. Não há evidência, por
enquanto, de que tenha conta
minado outras pessoas", disse
Temporão. O ministro informou
ainda que' todos os contamina
dos são adultos jovens. "Não há
nenhuma criança ou idoso por
tando o vírus no Brasil".

O Ministério da Saúde rece-

Brasil e Paraguai continuam'
. negociando acordos de Itaipu

- Um'dia após a reunião na qual
os governos do Brasil e Paraguai
não chegaram a acordos sobre as

reivindicações paraguaias rela
cionadas Hidrelétrica de Itaipu,
o presidente Luiz Inácio Lula da
Silva afirmou que há possibilida
de de avanços nas negociações,
embora seja um tema sensível

para os dois países.
"Há possibilidade de avançar,

sempre sabendo que é um tema

_

sensível para o Paraguai e o Bra
sil. E é justamente por ser sensí
vel que está na mesa [de discus
sões]", disse Lula, em entrevista

Temporão,disse que não há motivo poro mudar o estratégia de combate

beu, do CDC (Centers for Disea
se Control and Prevention), dos
Estados Unidos, os primeiros
kits para diagnóstico rápido da

gripe suína. Eles já estão sendo
utilizados nos pacientes com

suspeita da: doença.

A gripe suína (influenza A)
afetou pelo menos 24 países,
com cerca de 2.371 casos con

firmados e 44 mortes, sendo 42
no México e duas nos Estados
Unidos, de acordo com os nú-

, meros da OMS.

Colecionadores
LUIZ MARINS, CONSULTOR

E PALESTRANTE

Há pessoas que têm o hábito
de colecionar injustiças sofridas
no passado. Não conseguem es

quecer atos e fatos que as tenha

magoado.
-

Colecionam, corno

fiéis filatelistas todos os selos

que marcaram a sua vida. Elas
dizem que perdoam, mas não se

esquecem jamais do que sofre
ram. Corri esse sentimento, se

isolam. Temerosas de sofrer no

vas injustiças, tornam-se defen
sivas, desconfiadas, fechadas.

Todos nós somos e seremos

vítimas de injustiças, peque-
'nas ou grandes. Todos sornas

e seremos vítimas de pessoas
mal educadas, grossas, rudes

que nos farão sentir ofendidos',
sentidos, magoados, vítimas da

inveja, da maledicência, de ca

IÚI?-ias e injúrias.

de injustiças
Viver em sociedade exige

urna enorme habilidade para.
esquecer as mágoas e genui-

'

namente perdoar apagando da
,

memória as injustiças sofridas
no ambiente familiar, no tra

balho, no convívio com amigos
verdadeiros e falsos. A vida é
assim.

Conheço pessoas tristes, sem

vontade de sair e encontrar pes
soas, ·porque vivem guardando
na memória fatos desagradáveis
do passado. É preciso aprender
a esquecer para poder perdo
ai. ,É preciso aprender a viver
o momento presente com mais
intensidade. É preciso lembrar

que mesmo aquelas pessoas
que um .día nos ofenderam ou

nos prejudicaram de alguma
forma, têm o direito de mu-

dar e talvez não sejam tão más
corno as julgamos desde então.
O mundo gira, a 'fila anda, as

coisas mudam e não. podemos
aprisionar- nossa mente a fatos

desagradáveis do passado, pois
assim agindo, estaremos impe
dindo il' nossa própria felicida
de, a alegriae nossa capacidade

, de perdoar.
Esqueça as injustiças de que

foi vítima. Esqueça o que fa-.
laram de você. Esqueça o que
disseram a você num tom irô
nico. Esqueça as humilhações
sofridas. Esqueça as' mentiras
a seu respeito e os julgamentos
que fizeram de você. Esqueça e

perdoe. Perdoe e siga em frente.
Você merece ser feliz!

Pense nisso. Sucesso!

NOTA DE ESCLARECIMENTO
À IMPRENSA - SHOW NEGRA LI:

, Por motivo de saúde, o Shaw da Negra Li, que aconteceria
neste final de semana, terá de ser cancelado Quem comprou
o ingresso para o Show, terá seu dinheiro ressarcido, dirijindo
se até o ponto de venda em que comprou o ingresso.

NOTA DE AGRADECIMENTO E CONVITE
PARA O CULTO EM MEMÓRIA

A família enlutada de,

Ruth Zastrow Friedmann;
ainda consternada com seü falecimento agradece a

administraçãoetuncidnários do Hospital e Maternidade

Jaraguá, Dr. Amaro Ximenes Jt, Dr. Luis Caiíos
Stoeberl, ao Pastor Cláudio Herbster pelas palavras
de conforto e esperança e aos familiares e amigos que
enviaram flores, coroas e a acompanharam até a sua
ultima morada. E convida para o culto em memória

que será realizado na Igreja Evangélica, ,do centro, no

dia 17 de maio às 9 horas.
A família enlutada.

Bens: Místurador de areia; torno universal, empilhadeira CLARK, máquina
lnsersora de componentes eletrônicos, furadeira, frezadoras, freezer vertical,
fax, forno elétrico curador. máquina: posícíonadora, SMD QUAD, máquinas de
costura, cadeira odontologia; Automóveis: Ford Fiesfa, ano 2002, e Kia Pícanto
2006, bem como imóveis em Jaraguá do Sul; Corupá e Schroeder/SC. Data da

Praça/Leilão: 12/MAIO/2009, às 13:QO e 13:30 horas. Local: 'Rua Marechal
Deodoro da Fonseca 320/2° andar, Centro Comercial Fali, Centro, Jaraguá. do
SuJiSC. Mais informações no escritório do Leiloeiro, fone/fax 0**47-3422-

8141, e pelos endereços eletrônicos: H-mail carstens@leiloeiro.com.br. e

www.leiloeiro.com.br
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Pequenos empresas reduzem perdas
Metade dos empresários consultados afuma que faturamento deve ficarestável

As micro e pequenas empre
sas (MPEs) paulistas apresenta
ram queda no faturamento real
(descontada a inflação) de 9%
em março deste ano contra igual
período de 2008. Esse foi o me

nor -recuo, na comparação com'

d mesmo mês do ano anterior,
desde o início da crise financeira
internacional, segundo informou
o Sebrae. Já na comparação com

fevereiro deste ano, houve ex

pansão de 10,4% nofaturamento
dos pequenos negócios. Para o

Sebrae, o desempenho nas duas
bases de comparações indicam

. "tendência de melhora no de

sempenho das Ml'Es''.
Nos três primeiros meses do

ano, no entanto, as JvfPEs paulis
tas registraram perda de 13,3%
no faturamento em relação ao

mesmo período do ano passado.
Realizada com a colaboração

da Fundação Seade, a pesquisa
Indicadores Sebrae-SP mostrá

que, em março deste, ano, a re

ceita total das micro e pequenas
empresas foi de R$ 20,4 bilhões.

O setor que apresentou a

maior queda do faturamento em

março (contra igual mês do ano
anterior) foi a indústria (-11,2%),
seguida por comércio (-10,2%) e

serviços (-3,8%). '1\, crise finan
ceira afetou, com mais intensi-'
dade, as atividades' cujas vendas
são mais dependentes de finan
ciamento, como é o caso da in

dústria", informou o Sebrae,
No Estado de São Paulo

existem 1,7 milhão de micro e

pequenas empresas, sendo 57%
de comércio, 32% de serviços e

11% na indústria. Juntas geram
5 milhões postos de trabalho e

são responsáveis por 20% da re

ceita bruta total do setor formal
.

no Estado.

EXPECTATIVAS
Metade dos empresários con

sultados (ao todo a pesquisa mo

nitora 2,7 mil Ml'Es no Estado)
disseram esperar a manutenção
do' faturamento da empresa e

52%, a estabilidade para o nível
de atividade na economia.

,

'Ainda não podemos dizer

que o pior da crise já passou, mas

podemos afirmar que- os efeitos
das medidas adotadas começam
a surtir resultados positivos, o

que é muito bom para expectati
vas de retomada do emprego e da
renda do país", afirmou Ricardo
Tortorella, diretor-superinten
dente do Sebrae-SP.

Empresários do setor estão confiantes na recuperação, afirma estudo realizado �m São Pa�lo pelo Sebrae

RAUMAK MÁQUINAS REALIZA AULA INAUGURAL DO CTP -

CENTRO DE TREINAMENTO PROFISSIONALIZANTE MAURILlA KREIS

A empresa Raumak Máquinas, em parceira com

a Faculdade Anhanguera Educacional, lançou em

. março de 2009 o CTP- Centro de Treinamento Pro

fissionalizante Maurilia Kreis,
€i no dia 7 de maio de 2009
realizou a Aula Inaugural des
te projeto. Após inscrições,
teste e seleção de alunos, ini
ciou-se neste dia o curso de
Mecânica Geral.

O projeto tem como obje
tivo, oferecer cursos profissio
nalizantes de curta duração

,

para a comunidade de Iara

guá do Sul e' colaboradores
da empresa Raumak. O curso

de Mecânica foi o primeiro
oportunizado para a comuni

dade, devido à necessidade

que percebemos dos jovens
obterem uma formação bá
sica para inserir-se na área
metal-mecânica, na qual nos

sa região tem grande fatia no

mercado.
O curso irá proporcionar

conhecimentos teóricos e prá
ticos de leitura einterpretaçào
de desenho técnico mecânico, tecnologia mecânica,
metrologia, operações básicas de ajustagem, opera

ções básicas de tornearia, operações básica de fresa-

gern, noções de informática e relações humanas.
Nesta aula inaugural, através das palavras do

diretor-presidente do grupo, Raulino Kreis Junior, e

do diretor executivo da Fa-

.
culdade Anhanguera Educa

cional, Edson Andrade dos

Reis, frisou-se a importância
deste projeto para a comu

nidade. Além de ser gratuito
é uma oportunidade para
jovens que estão em busca
de formação profissional e

.

de seu primeiro emprego.
Foi realizada a matricu

Ia. dos primeiros alunos no '

CTP, marcando desta forma,
a história da Raumak, bem
como da faculdade Anhçln
guera Educacional, que
acreditou no projeto e assi
nou como parceira, além de
contribuir com laboratório,
apoio pedagógico, irá certi
ficar os alunos concluintes
dos cursos realizados.

É uma satisfação mui

to grande iniciar as aulas,
porque' é através dela que

o projeto se concretiza, esperamos que todos apro
veitem e prestigiem tudo que o CTP está disposto
a oferecer.

'

.'

o..
o
o

s
::>
0-
o:
«

I

IAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



� o CORREIO DO POVO
SABADO, 9 DE MAIO DE 2009

MÊS DE COMEMORAÇÃO
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"Sabemos de tudo sem sair na rua"
Um lar onde o dia começa com a leitura do O Correio do Povo

Todos os dias, após toma-
. rem o café da manhã, na Asso

ciação Assistencial para Ido
sos Lar das Flores, as amigas
Lindarcy Míryam Czernay,
Maria Sanches Neves e Zi
lka Schultz seguem a mesma

rotina. Sentadas elas leem a

edição do O Correio do Povo
com olhos atentos. As três
recebem duas publicações e

compartilham a leitura. Elas
dividem também os comen

tários sobre o jornal. O que
mais gera polêmica' são as

charges do cartunista Fer
nando Bastos publicadas
diariamente na página 2. "A

piada eu não perco- nunca",
afirma Maria sorrindo.

As senhoras garantem que
conferem todas, as páginas
do Jornal. "O Correio do Povo
inteiro é interessante, nós
lemos .tudo, porque assim
ficamos atualizadas das no

tícias da cidade e também
do Brasil e do mundo. Sa
bemos de tudo sem sair na

rua. Mas eu e a Maria não

gostamos muito de espor
te. e política", afirma Dona

Zilka. A leitora assídua das
páginas' esportivas e polí
tica é a Lindarcy, que não

perde nenhum detalhe dos
acontecimentos.

Outra página bastante co

mentada enfie elas é a de His
tória. Uma vez por semana, as

senhoras conferem um pouco
da região no passado. Segun
do Lindarcy e Zilka é muito
bom relembrar os fatos que
aconteceram quando ainda
eram jovens e principalmen
te ver fotos de casas elugares
que não existem mais.

Lindarcy e Zilka moram

na associação há nove anos.

Maria mora há mais tempo:
14 anos. Elas leem o jornal
todos os dias desde que en

traram no Lar das Flores. As

amigas se recordam da época
em que o jornal era entregue
todos os dias pelo senhor Eu

gênio Schmõckel. "Ele leva
va os jornais nos quartos dos
leitores, sempre perguntava
nossa opinião. Depois que fa
leceu em 2004 continuamos

. recebendo", relata Lindarcy.
As senhoras cultivam o há

bito da leitura não só lendo O
Correio' do Povo, mas também
outras revistas e livros de ro

mance. ''Adoramos as fofocas
e notícias sobre as novelas",

, destaca, Maria que mora em

Jaraguá do Sul há 50 anos.. Ela
é natural de Mendonça, na

Argentina.
Maria e Zilka, que são vizi-'

nhas de quarto, ainda ocupam
o tempo fazendo peças de rou

pas em tricô e crochê. Após
a produção elas. doam tudo
para o bazar da Rede Femini
na de Combate ao Câncer. Lindarcy, Maria e Zilka adoram as charges de Fernando Bastos e também a página de História
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LIGA' FUTSAL

Malwee quer manter

regularidade na Liga
Time enfrenta o Cascavel hoje, fora de casa

, Na segunda-feira a Malwee
enfrenta o embalado São Caeta
no/Corinthians. O time paulista
derrotou o, último .ínvícto da
competição, o Atlântico .de Ere- :

. chim por sxo- nasquarteefeirax <Falcão -espera:'qu,e-time :volte:a':jogar como nas primeiras partidas da Liga
"Eles têm um time muito bem' .,

treinado e vem forte na compe- • '

tição", descreveu Falcão.' Outro.,
/' detalhe: do jogo. de. segunda-fei-

. .

ra é o mando de quadra. A par
tida não vai acontecer no ABC
Paulista e sim' em Londrina
(PR). Isso porque o São Caeta
no/Corinthiàns vendeu o -jogo.
"Por ser em lugar neutro acredi
to que a torcida estará do nosso

, lado", declarou Falcão.

JARAGUÁ DO SUL/CASC�VEL
A Malwee, que vem de der

rota para a Unisul, só pensa em

vencer nos dois jogos que tem

pela frente nos próximos dois
ruas. A equipe enfrenta neste sá
bado o Cascavel, às 20h30, e se

gunda-ferra (11/5) às 19h15, en

cara o São Caetano/ Corinthians.
A fórmula para volta a vencer, se

gundo Falcão, é "apagar os erros

do jogo passado e voltar a atuar
como no início da Liga".

De acordo com o craque,
contra os paranaenses a aten

ção tem que estar voltada para
a marcação. "O forte deles é dar
sufoco no início, mas temos que
ter tranquilidade, marcar bem
e explorar os contra-ataques",
ressaltou. Sobre o adversário o

camisa 12 aponta duas caracte
rísticas. "Eles jogam juntos há
muito tempo e terão a torcida
para incentivar".

No retrospecto de jogos na

Liga Futsal as equipes estão em

patadas. Em 2006 a Malwee per
deu por 4x3 fora de casa e em

2007 foi a vez dos comandados
de Fernando Ferretti levarem
a melhor, goleando o time por
7x2. No ano passado, o Casca
vel não disputou o certame.

GENIELLI RODRIGUES

Confronto em

quadra, neutra

L"
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Utilidade púb.lica
Sábado o Ajinc (Associação Jaraguaense dos Incentivadores da

Natação Competitiva) comemora dez anos com uma macarronada
no Salão Paroquial dll'1greja São Sebastião. E na último quinta-
feira teve mais um motivo paro comemorar. A entidade, quere
presento Jaraguá do Sul em competições estaduais, nacionais e até
internacionais, foi reconhecido como de utilidade público em votação
unânime do Câmara de Vereadores. Paro qualquer órgão, receber um

título como este significa aumentar o chance de conseguir recursos.

Começo neste sábado o principal campeonato de futsal de Santa Ca
tarina. Às 9 horas, em Blumenau, o time do caso recebe Siderópolis,
em partida que terá transmissão do RIC/Record. São oito equipes que
iniciam.as disputas, onde todos se enfrentamem turno e returno. As
duas últimos serão rebaixadas à Primeiro Divisão e as seis primeiras
possam para a segunda fase onde se juntam·às quatro que disputam .

o, Liga Futsal. Os times então se dividem em duas chaves com cinco times

�da T os quatro melhores p'asSam paro as q�artas-de-final. A p(�visão é
,

,tque a segunda fase comece na segunda semana de agosto.'
"

CORRIDA DE RUA
Neste domingo, às 9h em Jaraguá do Sul, acontece o Corrido de Ruo
do Trabalhador, que terá largada em frente à Academia Vitta. A Acorjs
(Associação de Corredores de Jaraguá d,o Sul) será representado pelos
sequlntes atletas: Cláudio dos Santos (Elian), Jefferson Wolney (Ur
,bano/Celinho Esportes), Edson Selinger, Valcir Vicentin e Adilson

,',. isé Ribeiro.

i

ol11petição entre empres
inal do futsal feminino, às 11 Ginásio do Sesi, entre Morisol e

Weg. Antes, Malwee e Zanotti d
.',

am o terceiro lugar. Outro deél"sõo
será domingo, no campo do Recreativo Menegotti. Às 8h30, Malhos
Mtinego,tti e Menegotti Equip os disputam o bronze e, na se-

cia( Metalúrgico Menegol 9 'brigam .pelo título. No futebol
que inicid.às 9h� s

-

idos os quatro semifinaUs
I mo�ter terá os jó odada.
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AULAS GRÁTIS

JARAGUÁ DO SUL

Depois de sete anos no papel
aATJ (Associação Jaraguaense de
Tênis), em parceria com o Clu
be Atlético Baependi e a Escola .

.

Rodolpho Dornbusch, começou'
ontem o Projeto Tênis Comuni
tário, nas quadras do clube e sem

custos para o alúno. A ação
tem o objetivo de incentivar a

prática da modalidade, desco
brir novos talentos e auxiliar
na formação da criança.

Nesse :início de projeto são
16 alunos divididos em duas
turmas de oito, uma de manhã
e outra a tarde. A maioria nunca

teve contato com o esporte, que .

até ontem era apenas visto rara

mente pela televisão. Corno. é o

caso da estudante do nono ano,

Mayara Paterno, de 14 anos. A
jovem disse que .sempre teve
interesse, mas faltava oportu
nidade. "Quando a professora
perguntou quem queria eu fui
a primeira a levantar a mão",
comentou.

Mas Mayara só pode fazer
parte do projeto porque é uma

aluna aplicada e tem média oito
no boletim. O bom desempenho

ESPORTE----------

escolar é um dos requisitos para
participar doprograma.

-

O professor do projeto, cedi
do gratuitamente pelo Baependi,
Paulo Ferreira da Silva Neto, o

Netinho, é instrutor há 15 anos

e em 2002 participou de um

treinamento no Instituto Guga
Kuerten, por isso utiliza o mes

mo modelo de aprendizado feito
pela entidade.

.

Netinho comentou que o tê
nis é uma modalidade bastante
familiar que passa de pai para
filho. Com esse programa outras

crianças da região terão a opor
tunidade de se destacar. "O tênis
abre uma porta de oportunidade,
além de ajudar na concentração,
disciplina e integridade".

Por enquanto o projeto fi
cará apenas na escola' da Vila
Lalau, mas a previsão é que a

médio prazo o programa seja
levado para 'Outras unidades de
Jaraguá do Sul; Para participar
6 aluno tem que ter bom ren

dimento escolar e ter como se

chegar até o Baependi, já que o

projeto não fornece transporte.

Projeto social, do tênis sai do papel
Associação deu ontem a primeira aula do Projeto de Tênis Comunitário

GENIELLI RODRIGUES Mayara Paterno sempre esperou pela oportunidade edeu as primeiras raquetadas durante a aula de ontem

MarisoVFME faz dois jogos em

casa pelo Estadual de Voleibol
JARAGUÁ DO SUL

,A equipe Marisol/FME en

tra em quadra no fim de sema

na para o quarto e quinto jogos
do turno do Campeonato Esta
dual Infanto-juvenil, Os co

mandados do técnico Kadylac
enfrentam o Unisul neste sá
bado, às 17 horas, e São José
domingo, às 9h30. 'As partidas

- acontecem no Ginásio Arthur
Müller e serão abertos ao pú
blico.

Teoricamente os confron
tos são considerados fáceis

'.

pelo treinador e o objetivo
da equipe na rodada é vencer
para ficar mais próxima da
classificação a medida que a

competição se aproximar da
fase final. "Já jogamos com os

fi] adversários mais fortes (Blu
� menau e Joinville) e perdemos
i as duas. Agoratemos que pon
� tuar para alcançá-los na classí-

Time espera passar pelos adversários para garantir os pontos em casa ficação", comentou. Segundo

o regulamento, as quatro pri
meiras equipes passam para
a segunda fase. Hoje a Mari
sol está na terceira colocação,
atrás justamente das duas ti
mes para quem perdeu.

O treinador comentou que
agora o time entra em um pe
ríodo onde é cobrada a força
dos ,jogadores,- que pode difi
cultar um pouco o trabalho,
mas, segundo Kadylac, isso
está de acordo com o planeja
mento em longo prazo.

O ponteiro Leandro de
Souza comentou que nos pri
meiros jogos o time pecou pela
falta de entrosamento, mas a

previsão é que� nas
. partidas

desse fim de semana a equipe
renda mais.

"O nosso desempenho é
bom e o time está começando
a se encaixar. Esperamos fazer
bons jogos nestes dois dias";
observou.

Vitória- faz jogo
da 1° rodada
JARAGuÁ DO SUL

O Vitória joga nesse sába
do, contra o Vera Cruz, em

confronto válido pela primei
ra rodada da Taça Pomerode,
que foi transferido devido aos

jogos da Copa Norte. A par
tida acontece às 16 horas na

casa do adversário. O auriver
de precisa. ganhar para ainda
ter chances de classificação
no certame.

A equipe está com quatro
pontos e ocupa a vice-lanter
na. ,Se vencer o time ainda
tem chances de passar de
fase, caso contrário a situa
ção pode ficar complicada.
Isso .Forque o oitavo coloca
do, Agua Verde de Pomerode,

,

tem nove e o auriverde ainda
terá seis em disputa. Esse será.
o único jogo da Taça Pomero
de no fim de semana, já que a

rodada foi transferida para o

dia 17 de maio por causa do
Dia das Mães.
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VAI COMEÇAR

Brasileirão com grandes promessas
Artilheiros e jogadores renomados prometem botar fogo na competição
DA REDAÇÃO

. A partir deste sábado, na

largada do Campeonato Brasi
leiro, até o dia 6 de dezembro,
na última rodada, o torcedor
poderá desfrutar de uma estir
pe invejável de grandes golea
dores. Fique de olho.

Qual campeonato do mun

do tem o artilheiro de todas
as Copas? O do Brasil tem Ro
naldo, autor de dez gols em

13- jogos pelo Corinthians, do
início de março até a última
quarta-feira. Isso tudo aos 32

anos, depois de remendar os

joelhos três vezes e ainda so

frer à beça com o ponteiro da
balança.

E não é. só o Fenômeno.
Adriano, de 27 anos, conheci
do como Imperador, acaba de
desembarcar no Flamengo. E
tem ainda Fred. São três dos
quatro atacantes que Parreira
levou para a última Copa do
Mundo, em 2006, na Alema
nha. Além deles, tem ainda os

que já estavam no ano passa
do - Kleber Pereira, Washing
ton, Keirríson, Nilmar, Kléber,

'

além do recém-chegado Maxi
Lopez e da nova promessa
Taison. Conheça um pouco
de cada um dos 20 clubes que
brigam pelo título de uma das
mais equilibradas competi-
ções' do mundo. Adriano e Roriald� sõo duas das principais contratações na temporada

DOMINGO
• 16h - Corinthians x Internacional
• 16h - Fluminense x São Paulo
• 16h - Cruzeiro x Flamengo
• 16h - Atlético-PR x Vitória
• 18h30 - Grêmio x Santos
• 18h30 - Santo André x Botafogo
• 18h30 -t- Goiás x Náutico

ATLÉJICO-MG
De técnico novo. o Golo Mineiro espero um

desempenho melhor no Brosileirõo deste
fano, 00 contrário de 2008 quando ficou em

posiçóo intermediário. Celso Roth tem no elenco montôdo
pelo ex-treinador Émerson Leõo, jogadores experientes
oliodós com promessos da base. O maior destaque neste
iníci�,de ano.vem sendo Diego Tordelli, que reencontrou a

reguíaridade e o cominho do gol. Dois reforços chegaram
recentemente - o lateral-direito Elder Granja e o meio Fa
biano. este último vindo do futebol mexicano.

ATLÉTICO-PR
No ano passodo. o Furacõo eScapou do
rebaixamento por apenas um ponto-. Para
tentar sê reerguet resolveu apostar na es

trutura montada em 2001, quando foi campeõo brasileiro.
A principal peça desse esquema é o técnico Geninho.
contratado no fim de 2008. A esperança da torcida está no
velocidade do meiq Morcinho (ex·Sõo Caetano e COrinthi
ons) e no oportunismo de Rafael Moura.

'u
do

. isto, e, e

Brasileirõo também o ascensõo
foi rápida - chegôy OO���ó SérfetB e suBiu' ano P9s
soda. Estreante, o lime é comii.ndodo pelo ex-palmeirêrlSe

�i'li�cfEsteYllm Soares e
..

mot�Jincipq'i,ogodor oj,atoca�fe.

Pedroo; artilheiro' mpeonoto PauliSta. E ainda tento a
), CO�!�l0ção ��.Ca�Y' tij'):

BOTAFOGO
Fogão comêça o 1cliínpeon�to c Üindo

ntindo o terceira derroto consei:utiw em

", ais·.�o Estadual. Alé��disso, qll:
Franro oin receber retorços. já que o tlritê

.

�j,. o��cia dos dois pri�pais jfl!l��ores -T'� meio Mpicosuelet,
Y;"+ldil Qto�nte Reinola,o;'1I0 últi�a partido. Mas o presidente

.<

TABELA
1° RODADA

SÁBADO
• 18h30 - Sport x Barueri
• 18h30 - Palmeiras x Coritiba
• 18h30 - Avaí x Atlético-MG

Waurícip!ii�umpçgo é pdepto dq;, político: �os "p�s no Jii sou por uma reformuloÇjjo com'btletas �.odalodos. O maior
. chão" e nao pretende ir atrás de grandes contratações. deles é o atacante Fre6. O Flu acertou também o volto do

meio Thiago Neves e tem oin org�,gtino çppco o eSj
peronço no comando do meio pu.

. ..

Xavier, Mortõo e Edmílson.

SANTO ANDR� ,

Depois de 24 anos. o lime do ABC Paulista
retor�o ii elite do futebol brasileiro apos
tando em jogadores experientes. O mais

velho deles é o volante Fernando, que. está com 42 anos
e promete' se aposentar no fim do campeonato. Mas o

grande destaque ijo lime comandado por Sérgio Guedes·
e o meia MQrtelinho Carioca, de 37 anos. Outros dois vet
eranos no elenco sõo Gustavo Nery e Rodrigo Eobri.

CORINnlrANS
De volta ii elite, o. Corinthians chego com
o controtaçõo mai�isi:omeritôdo do futebol i71i'ii: ,i, GOIÃS,;;í.
brasileiro nos últimos anos. O atacante Mesmo

..
Sem ter grandes nomes no elenca,

�onaldpijá se mostro tomo um,i'.�os principais. condi-!iii o olviverde goiano tem um bom .histórico.
dotas ii IÍrlilheiró do competição. Sob o comando de nos úllimps ediçães do Brosileirão. O tée-
Mono M�.nezes,.o .obj�,�o do Timõo e.voltor �ora o nlco Hélio dos Anjos aposto, paro este pno, no força do
li6ertodóres em 2010, ano em que o clube comemoro conjunto. jó que boa porte do elenco estava em 2008. A
seu centenário. A díretorio tomb�J1l manteve o base que

.. principal conlrôloção pode ser considerado II do otocont�i venceu o Série B em 2008.' �i;, Felipe: que veio do Náutico e foi artilheiro do Cómpeonofli

�
SANtOS'.

.

s
'

Goiano com 16 gols.
. ,

O começo de temporada suntisto foi cem-
CORITIBA 'd>

ii: pliêadu. Alguns dos reforços contratados
O' Caxo é outro clube que compléto 100 GRÊMIO . fracassaram e o irregularidade do lime
anos em

....
2009. Para tentar brigar por 'O atual vice-calTl�ieõo brg�ileiro Çj!meço �:'W prp�9�ou a!,�pmiss�ºi'do técnico Mqrtio Fernandes. Mas,.c

posições melhores. o dirêtorio trocou o competição ainda sem técnico. Paulo Au-·· corito chegado de"Vágner Moncini. o Santos encontrou
técnico Ivo Wortm9nn por René Simões, ontçs mesmo do tuort assumirá ainda este mês e enquanto seu �minho e che�s� .00 s�rpreendente vice-campeo"�tofinal do Estadual:: O gran�e reforça é oTmeia:otocante isso o' time seguirá comlÍndodo pelo interino Marcelo Ros- poülista. Os destaques sõo Kléber Pereira, ortilheiro\:no
Morcelinho Paraíba. que já vem se destacando nos jogos pide. A base defensivo .é o mesmo do ano passado, mos ano passado. e Neymor.

.

dp Copo do BrasiL O principal obj�livo é �rigar�PPl uma i��l:çhegotúm refotços parO o ataque. Destaque pàra a argen· p
vago no Libertadores.

.

".

ic�::0��!;�:�... i.:::I��.m.�,��u��1i=��;e�;:�I;r�::i���t». [�i:IJ" SÃO'P��L!s último�.três ediç&es, o'spa,1;,)
. ,vi ...

"

i iii�' � �
Po icio o competiçõo deste'ono com o

1 ilfiTER��CIONAL '.
. '.. Si .,J . desu�o de Sll.f!10n o Eca p

.

1h;1�0 onolle seu .ceritená�p, o Colàrodo dir oposto sõo·poulind pára issófestá erição
Porto Alegre chego. a ex�!tIpl9 PO�7'. que vem de �006. O técnico t.1Wicy Ra�olho gpnhou o

�odo,.Çoma º avorllps. .. quêf;; o re!prça do otacontê. Woshin!l�on, qU�90 lodó;;de BD
mpenho, irregu 200"8. O teenito TIte Dagoberto sõo os'esperanças de ois do torcido.

cip�j��e�t A' d9��
,

e o ,tiro de e üij'

FLAMENG�,.
.

H,. ..',.
".

O time com o maior torcido do Brasil'chego
motivado com o tricampeonato carioca. E,

" cÔl1landod� pelo téêniéo Coca, pretende.

brigar por uma vogo n ertadores. Foi. o clube que
dltesentpu a mâ�ire bdtillodo �p ano
_: 1) atacante Adri9no, que volto 00 clube de
peigem, :�or outr�;!!�do, o elenco �i)ldo prq�yr9 u

dépois da\soído difzogueiro e capitõo Fábio lucia
nciou oposentqdorio no fim do Carioca.

ig'(M[l: "'. >.-{ "'�'w

rit�'
1

FLUMINENSE, .•
�

\ .i::·! O r da§laranjeiro� foi, um dos times

\�' , qu � se'reforçou; mas que aind� n�o
n ••..••••• pr UIU déntro

.

do campo.
A roníeçorpelo Car rreira. o time poso
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� _o CORREIO DO POVO
t:.iJ SABADO, 9 DE MAIO DE 2009 PUBLICIDADE ���������

Linha Polo_o ·partir de
. fa.ii".aMW:·

1$42.890,
.

• Direção HidrávIica
• Rodas aro 15"
• Ar" condicionado
• Computador de Bordo

Urft:I PaIocampwço6YidaaparW.U42.890,OOouenndade6Or.(RS25.734,OOJ .pGl"Cllblem 12 rrw. d.RS t.59S,8a. TCM:ISde jl.RadeO,99%O.In, a 12,55%4.0. 'I'oWda� 1$".884,53. CEl'mfI:D:noparaaslaopera;g6o
.23.. fOKo.a. Spoc:.fca� l.6(o6d. X63E(),MY 09!f».loIaI Ra..4 porfIacomp-. á__ a pcMRS46,290,ooou Gntroda de6lJ%,(RSv.n"fJITI.�." 12 _deiS 1.718,11. "'.jo.Ibd.O.",,"om.• 12,55
CUI� b:llda�I$4.39I,3.4. ar nmirnopara.. opwaçGode 22,51"o.a. tOf. TC ind�f'ICI opetaÇ6o. �w6iIbat609105/09 Caraguá Auto Elite

Uma relação de confiança.
www.autoelite.com.br Grupo Auto �lite 40 anos de credibi!i�ade. � �-li.·· 47 ,3274 6000
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